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Bednarek w KomornikachBednarek w Komornikach STR. 12
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Zaśpiewa Zaśpiewa 
Michał Szpak Michał Szpak 

20 i 21 maja odbędą się XXIV Kórnickie Spotkania z Białą Damą. 20 i 21 maja odbędą się XXIV Kórnickie Spotkania z Białą Damą. 
Atrakcji zaplanowano bardzo wiele! Więcej naAtrakcji zaplanowano bardzo wiele! Więcej na STR. 12STR. 12

Jan Grabkowski: — Powiat inwestuje miliony. STR.11
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Atrakcyjny czas majówek i festynów

Kalendarium

16 maja 
WTOREK 
• Chór Kameralny Moskiewskie-
go Instytutu Fizyki i Techniki 
wystąpi w Centrum Kultury 
Przeźmierowo o godz. 19. 
Zaśpiewa m.in. kompozycje 
Piotra Czajkowskiego, Siergieja 
Taniejewa oraz utwory tradycyj-
ne Rosji i Kazachstanu. Warto 
posłuchać muzyki chóralnej 
najwyższej próby. Wstęp wolny.
• Spotkanie z Howardem Web-
bem, byłym sędzią piłkarskim, 
odbędzie się o godz. 18 w auli 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu przy Alei Niepodle-
głości 10. 

19 maja
PIĄTEK
• Festiwal Kultury Ukraińska 
Wiosna 2017 zawita także do 
gminy Tarnowo Podgórne. 
W Centrum Kultury Przeźmie-
rowo odbędą się dwa interesu-
jące wydarzenia, które przybliżą 
nam kulturę sąsiadów. O godz. 
10, będzie można zobaczyć fi lm 
Iwana Krawczyszyna „Lot złotej 
muszki”. O godz. 18 wystąpi 
zespół wokalno-taneczny „Sło-
wianie”. Wstęp wolny.

20 maja
SOBOTA
• Noc Muzeów, w której weźmie 
udział ponad 30 instytucji, 
galerii i organizacji z Poznania 
i okolic. Tego dnia instytucje 
kulturalne zapewniają nie tylko 
bezpłatny dostęp do stałych 
ekspozycji i wystaw.

29 maja
PONIEDZIAŁEK
• Alicja Majewska, jeden z naj-
piękniejszych głosów polskiej 
piosenki, zaśpiewa w koncercie 
promującym najnowszą płytę ar-
tystki „Wszystko może się stać”. 
Odbędzie się on o godz. 19 
w poznańskim Teatrze Muzycz-
nym. Mamy dla Czytelników 
dwa dwuosobowe zaproszenia! 
Szukajcie na naszglospoznan-
ski.pl.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Uwielbiam maj i to nie tylko ze 
względu na rozkwitającą przyrodę 
i zazwyczaj piękną (w tym roku 
akurat niezbyt) pogodę, ale z tego 
powodu, że w Poznaniu i okolicz-
nych gminach jest bardzo wiele 
atrakcyjnych wydarzeń sporto-
wo-rekreacyjno-kulturalnych, 
podczas których można aktywnie 
spędzić czas z rodziną.

Tymczasem często słyszę 
narzekania mieszkańców, że… 
wokół nic się nie dzieje. Jestem 
zupełnie odmiennego zdania. 

Uważam, że w Poznaniu i oko-
licznych gminach jest mnóstwo 
propozycji na atrakcyjne spędze-
nie wolnego czasu – w zasadzie 
za darmo! Wystarczy tylko zadać 
sobie nieco trudu – poszukać 
interesującego nas wydarzenia 
i na nie się udać. 

Na naszym portalu naszglospo-
znanski.pl w rubryce „Będzie się 
działo” zapowiadamy te pro-
pozycje, które naszym zdaniem 
są godne uwagi. Zachęcam do 
śledzenia. 

Dowodem na mnogość atrakcji 
jest miniony weekend, który 
obfitował w ogrom wydarzeń 
w naszym regionie! Nie sposób 
wymienić najważniejszych – 
tyle ich było… A w najbliższych 
tygodniach będzie wiele kolejnych 
interesujących propozycji. Wszak 
to czas majówek i festynów. Choć-
by w zbliżający się weekend warto 
udać się na Noc Muzeów, albo 
do Kórnika na Spotkania z Białą 
Damą lub do Tarnowa Podgórne-
go na Bieg Lwa. 

Sławomir Lechna
redaktor naczelny NGP
s.lechna@naszglospoznanski.pl

Korzystajmy 
z lokalnych 
inicjatyw

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

Teraz ogłoszenie lub reklamę w „Naszym Głosie Poznańskim” można 
zamówić także w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 62A (sklep 
Dobre Okna), tel. 61 8164 376, 602 150 364. 
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Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

i skutecznie zareklamować swoje towary czy usługi? 
Zapraszamy do reklamy w Naszym Głosie Poznańskim.

 Twoja reklama trafi do 20.000 mieszkań!  
Kontakt z Biurem Reklamy? 691-895-296

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

310 
w tylu punktach 

Poznania i okolicznych 
gmin znajdziesz NGP

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

29 V
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo: 
„Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo 
• Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych 
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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Najbardziej nowoczesny polski 
tramwaj zapewni poznaniakom licz-
ne udogodnienia.

– Tramwaj jest w 100 procen-
tach niskopodłogowy. Maksymalnie 
może pomieścić 244 pasażerów, 
z czego 66 na miejscach siedzących. 
Wagon jest w pełni klimatyzowany. 
Do dyspozycji pasażerów we wnę-
trzu zostało zainstalowanych 12 
ładowarek USB, panel dotykowy, 
a także wizualny system informacji 
pasażerskiej i cztery monitory rekla-
mowe – wyjaśnia Marek Grzybow-
ski, dyrektor ds. technicznych, czło-
nek zarządu MPK Poznań Sp. z o.o.

Przypomnijmy, Moderus Gam-
ma był zwycięzcą w przetargu, do 
którego przystąpiły też Pesa oraz 
Solaris-Stadler. Odwołania ze 
strony tych dwóch fi rm nie było. 
Umowa pomiędzy MPK Poznań 
i Modertrans Poznań na dostawę 
50 niskopodłogowych tramwajów 
z rodziny Moderus Gamma została 
podpisana 21 lutego w poznańskiej 
zajezdni Franowo. To największe 

zamówienie w historii miasta na 
dostawę tramwajów niskopodłogo-
wych. W latach 2018-2019 Poznań 
wzbogaci się o 30 tramwajów jed-
nokierunkowych i 20 dwukierun-
kowych. Wagony (o 32-metrowej 
długości) kosztować będą 397 mln 
zł brutto.

Niskopodłogowy tramwaj z ro-
dziny Gamma poznaniacy mogli po-
dziwiać 29 stycznia podczas 20-tych 
urodzin trasy PST. MPK prezento-
wało go mieszkańcom po rozstrzy-
gnięciu największego w historii 
tej jednostki przetargu na zakup 
nowych tramwajów, który wygrała 
fi rma Modertrans z Biskupic (gm. 
Pobiedziska).

– Dzięki takim fi rmom jak Mo-
dertrans czy Solaris jesteśmy waż-

nym ośrodkiem dostarczającym 
pojazdy dla transportu publicznego. 
Istotne jest też to, że Poznań ma za-
plecze naukowo badawcze i akade-
mickie w tej dziedzinie – mówi za-
stępca prezydenta Poznania Maciej 
Wudarski.

Obsługę serwisową tramwajów 
sprawować będą pracownicy produ-
centa, czyli fi rmy Modertrans.

– Przeszkoliliśmy już pierwszą 
grupę motorniczych, ale trwają 
szkolenia następnych – dodaje Ma-
rek Grzybowski. 

Moderus Gamma, który pojawi 
się 15 maja na poznańskich torach, 
jest modelem testowym pojazdów, 
jakie MPK zamówiło w przetargu. 
Jest cały niebieski. Pierwszym z 50 
zamówionych tramwajów podróżni 
będą mogli poruszać się już w dru-
giej połowie przyszłego roku. Te wa-
gony będą już tradycyjnie w kolorze 
zieleni, z żółtymi pasami poprowa-
dzonymi na dole i u góry wzdłuż po-
jazdu. Koniec dostaw zaplanowany 
jest na 2019 r. Red

Gamma już na ulicach Poznania 
Od poniedziałku, 15 maja, na ulicach Poznania pojawi 
się nowoczesny tramwaj z rodziny Gamma. Początkowo 
kursować będzie na linii 12 oraz 16
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Gamma pojawi się 
15 maja na poznań-
skich torach
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Za stołem usiedli zastępca komen-
danta miejskiego policji w Poznaniu 
insp. Adam Kachel, komendant ko-
misariatu w Tarnowie Podgórnym 
podinsp. Marian Gogołek, wicesta-
rosta poznański Tomasz Łubiński, 
wójt Rokietnicy Bartosz Derech, 
zastępca wójta Dopiewa Paweł Prze-
pióra oraz reprezentująca gospoda-
rzy zastępca wójta Tarnowa Podgór-
nego Ewa Noszczyńska-Szkurat.

Na początku policjanci przed-
stawili swoją ocenę poziomu bez-
pieczeństwa, wskazując m.in. 
najbardziej niebezpieczne miejsca 
w ruchu drogowym (to np. ul. Ro-
kietnicka w Tarnowie Podgórnym 
czy ul. Kolejowa w Rokietnicy). 
Omówili także programy prewen-
cyjne prowadzone przez poznańską 
komendę, sporo uwagi poświęcając 
Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpie-
czeństwa oraz działaniom w ramach 
akcji „Razem Bezpieczniej” (tu wie-
le działań na rzecz bezpieczeństwa 
seniorów!).

Potem przyszedł czas na pytania 
z sali. Mieszkańcy zgłaszali nie-
bezpieczne ich zdaniem sytuacje, 
prosząc o interwencję. Najwięcej 
z nich dotyczyło ruchu drogowego: 
zarówno samochodów (nadmier-
na prędkość, ruch samochodów 
ciężarowych), rowerzystów (nieko-
rzystanie ze ścieżek rowerowych) 
i pieszych. Ale także jeżdżenia qu-
adami i motocyklami terenowymi 

po terenach leśnych, spalania od-
padów czy częstotliwości obecności 
patroli w poszczególnych miejsco-
wościach. Przedstawicielka gim-
nazjalistów poprosiła o zwracanie 
policyjnej uwagi osobom nietrzeź-
wym korzystającym z komunikacji 
miejskiej lub palącym papierosy na 
przystankach autobusowych i in-
nych miejscach publicznych.

Komendanci oraz przedstawi-
ciele władz samorządowych noto-
wali wszystkie uwagi i odpowiadali 
na zadawane pytania. Policjanci 
mówili, iż to, że nie widać patroli 
nie oznacza, że działania na da-
nym terenie nie są prowadzone. 
Podziękowali także za pozytywną 
ocenę ich pracy. Samorządowcy 
omówili gminne inwestycje dro-
gowe na rzecz bezpieczeństwa we 
wskazanych przez mieszkańców 
miejscach. 

Szeroka tematyka poruszanych 
zagadnień oraz zainteresowanie 
mieszkańców pokazało, że takie 
debaty są potrzebne. Już wkrótce 
zostaną wprowadzone cykliczne 
spotkania w poszczególnych gmi-
nach. ARz

Bezpieczeństwo to wspólna sprawa
Debata na temat bezpieczeństwa odbyła się 11 maja w Tarnowie Podgórnym. Na zaproszenie Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu odpowiedzieli radni, sołtysi i mieszkańcy Tarnowa Podgórnego, gminy 
Dopiewo i Rokietnica. Na spotkanie przyszła też grupa tarnowskich gimnazjalistów
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Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!  691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń 
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916, 
w Buku: • ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, 
ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376, 602 150 364.

W W W . N A S Z G L O S P O Z N A N S K I . P L

Nasz Głos Poznański jest nowoczesną 
gazetą miejsko-gminną 

Dystrybuowany jest
w 300 stałych punktach
(Poznań i 19 okolicznych gmin)

m.in. markety (m.in. „Piotr i Paweł”, Stary 
Browar, Galeria Malta, CH Plaza), urzędy, 
sklepy ogólnospożywcze i inne, banki, obiekty 
rekreacji – centra tenisowe, pływalnie, 
siłownie, SPA – hotele, restauracje, salony
samochodowe, hurtownie, a także 
bezpośrednio (na ulicy z ręki).  

SZUKAJ NAS W MARKETACH

I W RADIO TAXI RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

Mieszkańcy zgła-
szali niebezpieczne 
ich zdaniem sytuacje
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Orkiestra bez prądu w Botaniku

Zaproszenie do dopiewskiej or-
kiestry skierował dyrektor Ogrodu 
Botanicznego w Poznaniu Michał 
Roszyk-Chudy. 

– Przyjęliśmy je z wielką radością 
– mówi Krzysztof Zaremba, kapel-
mistrz.

Głównym celem „Majówki” było 
wsparcie Hospicjum Pallium prof. 
Łuczaka w Poznaniu, na rzecz któ-
rego kwestowano.

Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo 
wystąpiła w pawilonie koncerto-
wym, dając pełen koncert sceniczny. 
Smaczku dodaje fakt, że w trakcie 
„Majówki” nastąpiła totalna awaria 
prądu. 

– Z tego powodu, na prośbę orga-
nizatorów, na nas spadł dodatkowy 
obowiązek uświetnienia pikniku 
nieplanowaną wcześniej oprawą 
muzyczną całego wydarzenia, po-
nieważ orkiestrom prąd nie jest nie-
zbędny – kapelmistrz. – Zadanie to 
wykonaliśmy z zadowoleniem i sa-
tysfakcją. Mogliśmy zaprezentować 
bogaty i zróżnicowany repertuar 
utworów oraz pokazać publiczności 
kunszt wykonawczy. 

Koncert orkiestra otworzyła we-

sołym i skocznym marszem „School 
Spirit”.

Potem umiejętności zaprezento-
wała sekcja perkusyjna w utworze 
muzyki fi lmowej „Theme From 
J.A.G”. Kolejnymi pozycjami kon-
certu były utwory marszowe: „Gol-
den Sun”, „Benton Hall”, „Błękitna 
defi lada”, „Hotline” czy „Tijauna 
Taxi”. Po nich dopiewianie zapre-
zentowali słuchaczom utwory o cha-
rakterze tanecznym. Były to między 
innymi tańce takie jak: Charleston 
i Bequina zaprezentowane w melo-
diach „Hello Dolly”, „Yes Sir That’s 
My Baby” i „Blue Night”, podczas 
którego solo na trąbce wykonali Da-
nuta Urbaniak i Jędrzej Wasik. Kon-
cert zakończył marsz koncertowy 
„Europa Mars”.

Licznie zgromadzona widownia 
gromkimi brawami nagrodziła wy-
stęp Orkiestry Dętej Gminy Dopie-
wo, która otrzymała podziękowania 
i zaproszenie na kolejne koncerty od 
dyrekcji Botanika. 

Teren Ogrodu Botanicznego 
w Poznaniu obfi tował w różnego ro-
dzaju atrakcje. 

Na miejscu zorganizowano gry 

i zabawy dla dzieci i dorosłych, spo-
tkanie z tai chi, wycieczkę ornitolo-
giczną, poznawanie przyrody, wy-
stawę prac słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i fotografi i „Dzi-

ka natura” Krzysztofa Chomicza. 
Amatorzy ogrodnictwa mogli kupić 
rośliny. Można było skorzystać z bo-
gatej oferty gastronomicznej i obej-
rzeć stałe ekspozycje przygotowa-

ne przez UAM. Część artystyczną 
zapewniała także Capella Zamku 
Rydzyńskiego i zespoły dziecięce ze 
Swarzędza i Szkoły Społecznej nr 4 
w Poznaniu. KZ

Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo uświetniła występem „Majówkę w Botaniku”
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

REKLAMA

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

USŁUGI • WWW.PRESS-GRAF.COM   
TEL. 608-57-29-09

Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki
• beton towarowy • żwir, kruszywa

• usługi transportowe 
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Smaki Kórnika

Impreza zorganizowana przez Fun-
dację „Zakłady Kórnickie” przy 
współpracy z Wydziałem Promocji 
UMiG w Kórniku obfi towała nie tyl-
ko w tytułowe smaki, ale także bar-
wy, dźwięki, zapachy i  inne dozna-
nia. Ci którzy odważyli się, mimo 
niesprzyjającej pogody, przyjść 6 
lub 7 maja na kórnicki rynek raczej 
nie żałowali. 

Można było na żywo oglądać 
pracę mistrza kuchni Marcina 
Stelmaszyka, który pichcił wyśmie-
nite dania nawiązujące do starych 
przepisów, choć wzbogacone o  no-
woczesne elementy. Można było 
nie tylko oglądać, posłuchać „jak 
to się robi”, wdychać aromaty, ale 
i  spróbować gotowych rarytasów. 
W  kawiarence „Perełka” były na 
deser rogaliki, kawa i herbata, któ-
re serwowały „cepcułki” ubrane jak 
z dawnych zdjęć. Pijąc ciepły trunek 
można było przyjrzeć się zdjęciom 
dawnego Kórnika. Wystawę udo-
stępniło Towarzystwo ku Upiększa-
niu Miasta Kórnika w osobie preze-
sa Jakuba Mąderka.

Zaśpiewała dla widzów dwukrot-
nie Ola Idkowska, kórniczanka, 
której rozwój talentu obserwujemy 
już od kilku lat. Jej interpretacje 
piosenek żydowskich przygotowane 
pod opieką Alicji Kuchowicz były 
wzruszające. Zatańczyli „Włady-
sie” – grupa młodych ludzi z pasją, 
którymi opiekują się Krystyna Po-
lachowska, Bartosz Gzyl i  Katarzy-
na Sibilska. Poprowadzony przez 
nich polonez, do którego włączyli 
się widzowie i goście był chyba kul-
minacją imprezy. Przedstawicielka 
„Pasjoteki” pokazała jak zrobić 
można samodzielnie biżuterię i inne 
wytwory ludzkich rąk. 

Wielu widzów trafi ło do „Wehi-
kułu czasu” – ekspozycji starych 
warsztatów rzemieślniczych w Kuź-
ni na Piaskach. Zawsze gotowi 
do udziału w  takich wydarzeniach 
członkowie Stowarzyszenia Te-
atralnego „Legion” i tym razem nie 
zawiedli. Pod opieką państwa Bu-
dów przygotowali i  zaprezentowali 
barwne stroje z  epoki, ekspozycję 
ciekawych starych przedmiotów 
i zajęli się kolportażem jednodniów-
ki oraz fotografowaniem. Nie moż-

na zapomnieć o  strażakach, którzy 
odkurzyli swoją zabytkową pompę 
na konnym wozie i  przeprowadzili 
pokaz. Ich wkład jest tym bardziej 
warty docenienia, gdy dowiemy się, 
że w  sobotę i  niedzielę brali udział 
w  akcjach ratunkowych, w  tym ga-
sili płonący samochód podczas tra-
gicznego wypadku na obwodnicy 
miasta.

Goście spod szyldu Studia Ry-
sunku Ventzi z Poznania okazali się 
bardzo wesołymi, skorymi do za-
bawy i utalentowanymi ludźmi. Ich 
tworzone na rynku prace podziwia-
no podczas weekendu, a  być może 
zagoszczą także w  ratuszu podczas 
specjalnej wystawy. 

Dobrą zabawę zapewnili publicz-
ności doskonale wystylizowani: 

hrabia Zamoyski – Tomasz Racz-
kiewicz, hrabia Działyński – Jacek 
Lisewski oraz Generałowa Zamoy-
ska – Maria Rybarczyk oraz hrabina 
Celestyna – Joanna Brylewska. Ich 
przyjazd na rynek, wizyta w  kole-
giacie i  na zamku były chyba naj-
bardziej oczekiwanymi punktami 
programu. 

Największą jednak gwiazdą 
dwóch majowych dni na rynku 
okazał się kataryniarz Piotr Bot ze 
swoją katarynką i przesympatyczną 
papugą. 

Pierwszy „Weekend Majowy Kórnickie Smaki” przeszedł do 
historii

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Na rynku pojawili się m.in. hrabia Zamoyski, hrabia Działyński oraz 
generałowa Zamoyska i hrabina Celestyna. 

Do poloneza włączyli się widzowie i goście.

W sobotę po godzinie 15 doszło do 
kolizji popularnej kolejki Maltanka. 
Za stacją Balbinka w ciuchcię wje-
chało terenowe BMW. Ruch kolejki 
został wstrzymany. Nikomu nic się 
nie stało. BMW zakleszczyło się 
między lokomotywą, a barierkami. 
Barierki trzeba było wyciąć i około 
godz. 16 udało się wydostać auto. 

Według nadzoru ruchu MPK, win-
ny wypadku był kierowca samochodu, 
który zlekceważył ustawione przed każ-
dym przejazdem znaki ostrzegawcze.

– Nie możemy w to uwierzyć. 
Pierwszy weekend „Borsuka” po 

generalnej naprawie… – skomento-
wało na facebooku MPK. Red

BMW wjechało w „Borsuka”
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Obecnie ważnym czynnikiem decy-
dującym o wyborze produktu jest 
możliwość bardzo szybkiego wy-
konywania prac remontowych, jak: 
ekspresowe zrobienie posadzki, tak 
aby po kilku godzinach ze spokojem 
na nią wejść, czy szybka naprawa 
podłoża, tak by przystąpić do prac 
wykończeniowych. 

Czas to dziś jeden z elementów, 
dzięki którym realnie możemy za-
oszczędzić pieniądze. Jednym z ta-
kich produktów, których zasadniczą 
cechą jest szybkość, to tegoroczna 
nowość w ofercie KREISEL: SZYB-
KI BETON B-30 445. 

Produkt ten idealnie sprawdzi się 
przy szybkich naprawach podłoża 
betonowego (ścian i podłóg). Moż-

liwość wchodzenia na nie jest już 
po dwóch godzinach od wykonania. 
SZYBKI BETON B-30 sprawdzi 
się także w pracach w ogrodzie, to 
idealny materiał do błyskawicznego 
montażu słupków ogrodzeniowych. 
Produkt przy temperaturze 20˚C już 
po 15 minutach twardnieje, powo-
dując że montowany słupek staje się 
bardzo szybko stabilny. Produktu 
nie trzeba mieszać z wodą wystar-
czy po wsypaniu do dołka monta-
żowego zrosić go wodą z konewki, 
a proces hydratacji cementu załatwi 
resztę. Unikniemy wtedy uciążliwe-
go mieszania z wodą. Po kilku go-
dzinach słupek ogrodzeniowy jest 
tak stabilny, że można rozpocząć 
montaż siatki ogrodzeniowej. 

Szybki Beton B-30 można wy-
korzystać także do wykonywania 

różnych drobnych elementów be-
tonowych, fundamentów, szybko-
wiążących podsypek pod krawęż-
niki, oporniki. Zaprawa ta nadaje 
się także do wykonywania wylewek 
związanych z podłożem, na war-
stwie rozdzielczej czy na warstwie 
termoizolacji (podłogi pływające). 
Szczególnie polecany jest do miejsc, 
gdzie czas wiązania ma szczegól-
ne znaczenie (korytarze, przejścia 

itp.). Zaprawa ta idealnie nadaje się 
do takich miejsc jak tarasy i balko-
ny. Dalsze prace takie jak przykleja-
nie płytek na wykonanym podłożu 
można wykonać już po 24 godz. 
(temperatura 20˚C). Wytrzymałość 
na ściskanie po 7 dniach wynosi 
>20 MPa, a po 28 dniach: >30MPa. 

Uzupełnieniem tego produktu 
będzie klej do płytek EXPRESS 
106. Oprócz tego, że szybko wyko-
namy podkład podłogowy, dodat-
kowo szybko przykleimy płytki. Klej 
ten jest elastyczny, a więc będzie 
nadawać się na ogrzewanie podło-
gowe, tarasy i balkony oraz do du-
żych formatów płytek. Dzięki niemu 
wejście na wykonywaną posadzkę 
ceramiczną możliwe jest już po 4 
godzinach. Po tym czasie wykona-
my także fugowanie płytek. 

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

tel. +48 61 846 79 00,
fax +48 61 846 79 09

www.kreisel.pl

Bartosz Polaczyk
dyrektor techniczny KREISEL
Technika Budowlana Sp. z o.o

Gdy liczy się czas…
TEKST SPONSOROWANY
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Motoryzacyjne nowinki 
w POL-CARZE

Zygmunt Garstecki i prezydent 
WKK Szczepan Gawłowski powitali 
licznie przybyłych członków klubu 
oraz gości. W interesującej prezen-
tacji Wojciech Drzewiecki opowie-
dział o aktualnych trendach w mo-
toryzacji i przedstawił prognozy na 
przyszłość. W ciągu minionych 25 
lat rynek motoryzacyjny zmienił się 
diametralnie. Zmieniły się nie tylko 
samochody, które są teraz przede 
wszystkim bezpieczniejsze i wypo-
sażone w szereg funkcji podnoszą-
cych komfort jazdy, ale także rola 
dealerów samochodowych, kana-
ły promocji i dystrybucji. O wiele 
większa jest wiedza klientów o au-
tach, mają oni też do dyspozycji wie-
le narzędzi informatycznych, któ-
re pomagają sprawnie porównać 
informacje na temat modeli aut, 
których zakup rozważamy. Anali-
zując sprzedaż pojazdów nowych 
i używanych w Polsce Wojciech 
Drzewiecki zwrócił uwagę na dane 
po wejściu Polski do UE, kiedy to 
znacząco wzrósł u nas import samo-
chodów używanych, niestety często 
bardzo wiekowych i w słabym stanie 
technicznym. W rekordowym roku 
2008 do Polski napłynęło ponad 
1.300.000 używanych aut! Teraz, 
pomimo iż liczba ta jest znacznie 
niższa, nadal zjawisko napływu na 
nasz rynek dużej liczby używanych 
aut jest bardzo niepokojące. Aby 
to zmienić, zdaniem eksperta, ko-
nieczne są odpowiednie zmiany le-
gislacyjne.

W. Drzewiecki przedstawił też 
inne interesujące dane statystyczne, 
z których wynikało, iż blisko 90% 
nowych aut kupowanych w Polsce 
to auta kupowane przez klientów 

instytucjonalnych – fi rmy, osoby fi -
zyczne prowadzące działalność go-
spodarczą i inne instytucje. Zaled-
wie 10% stanowią osoby prywatne. 
Sprzedaż nowych samochodów wy-
kazuje tendencję wzrostową, jednak 
wzrost jest szybszy w segmencie aut 
osobowych niż dostawczych. Zmie-
niły się też trendy dotyczące typów 
silnika. Diesel przestaje się cieszyć 
rosnącym zainteresowaniem, po-
pularniejsze stają się silniki ben-
zynowe i hybrydowe, powoli na 
rynek wchodzą też auta elektryczne 

i z napędem wodorowym. Samo-
chody elektryczne to przyszłość 
światowego rynku motoryzacyjne-
go. Pytanie jedynie kiedy ona się 
ziści. Zdaniem Wojciecha Drze-
wieckiego w Polce raczej szybciej 
rozwinie się rynek aut wodorowych 
niż elektrycznych, z uwagi na ak-
tualny brak możliwości szybkiego 
ładowania aut elektrycznych i bra-
ku pewności, czy dysponujemy na 
tyle wydajną siecią będącą w stanie 
zaspokoić tak duże potrzeby elek-
tryczne milionów aut.

Prezes Zygmunt Garstecki przed-
stawił kilka praktycznych wskazó-
wek dotyczących bezpieczeństwa 
jazdy, zwracając uwagę uczest-
ników spotkania na prawidłowe 
zapinanie pasów bezpieczeństwa 
(w szczególności dolnego odcinka, 
który powinien znajdować się na 
pasie biodrowym), co w przypadku 
niektórych kolizji może uchronić 
nas przed bardzo poważnymi ob-
rażeniami. Prezes Garstecki poin-
formował też o otwarciu nowego 
salonu POL-Caru zlokalizowanego 

przy ul. Obornickiej, oferującego 
samochody marki SEAT.

Podczas spotkania nie mogło także 
zabraknąć informacji o najnowszych 
modelach samochodów dostępnych 
w ofercie Pol-Caru. Zaprezentowa-
no trzy piękne modele: Seata Ibizę 
(zbudowany na zupełnie nowej płycie 
podwoziowej, przestronny, pełen no-
winek technologicznych samochód), 
Alfę Romeo Stelvio, która gwaran-
tuje ogromną radość z jazdy i radzi 
sobie w najtrudniejszych warunkach 
oraz Jeepa Compass, który na pewno 
pozytywnie zaskoczy wszystkich mi-
łośników aut z tego segmentu. Dwa 
pierwsze auta można było oglądać 
i testować, na Jeepa Compass musi-
my jednak jeszcze trochę poczekać – 
ofi cjalna polska premiera auta odbyła 
się na ostatnich targach Motor Show 
w Poznaniu, jednak do salonów deale-
rów trafi  on latem.

Po części ofi cjalnej spotkania 
i smacznym poczęstunku można 
było oglądać i testować samochody, 
a te terenowe także na specjalnym 
torze terenowym. Karina Plejer

Majowe spotkanie Wielkopolskiego Klubu Kapitału odbyło się tradycyjnie 
w gościnnych progach fi rmy Pol-Car na zaproszenie jej prezesa Zygmunta 
Garsteckiego, członka WKK

Zakończyły się konsultacje dotyczą-
ce powiększenia strefy uspokojone-
go ruchu o obszar okolic Starego 
Rynku, ograniczony ul. Garbary, 
Podgórną, Al. Marcinkowskiego, 
Solną i Małe Garbary. W ich wyni-
ku, po wsłuchaniu wielu uwag, opi-
nii i postulatów, do pierwotnych za-
łożeń poszerzenia strefy naniesiono 
szereg zmian. Prace związane z re-
alizacją tego etapu wprowadzania 
strefy rozpoczną się na przełomie 
maja i czerwca.

Strefa ma na celu uspokojenie 
ruchu w okolicy Starego Rynku po-
przez powiększenie strefy zamiesz-
kania i wprowadzenie ograniczeń 
dla pojazdów. Ma się to przełożyć na 
zwiększenie komfortu życia miesz-
kańców, poprawę bezpieczeństwa, 
zlikwidowanie ruchu tranzytowego, 
uwolnienie chodników od samo-
chodów i zwiększenie tym samym 
powierzchni dla pieszych, a także 
ograniczenie hałasu oraz emisji 
spalin.

W trakcie konsultacji najczęściej 
kwestionowano potrzebę utworze-
nia deptaka na ul. Paderewskiego. 
W efekcie z tego zamiaru zrezygno-
wano. Wiele kontrowersji wzbudzi-
ła też kwestia miejsc parkingowych. 
W tym przypadku pierwotna kon-
cepcja, zakładająca likwidację 161 
miejsc, również uległa zmianom. 
Miejsca postojowe nie znikną m.in. 
– jak zakładano – z ul. Ludgardy 
i Koziej. W innych miejscach straty 
będą mniejsze ze względu na inny 
niż zakładano sposób parkowania. 
Tak będzie np. w przypadku ul. 
Szewskiej. Na ul. Woźnej zostanie 
przywrócone parkowanie na chod-
niku po południowej stronie. Będzie 
tu obowiązywać strefa zamieszka-
nia i piesi będą mogli przemieszczać 
się po jezdni mając pierwszeństwo. 
Docelowo, w świetle ulicy, ma po-
wstać przejście przez ul. Garbary. 
Ostatecznie zniknąć ma 121 miejsc 
parkingowych. Jacek Łakomy, UMP

Zmiany 
w centrum 
Poznania
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Zapraszamy na spotkania z Jaśkiem 
Melą, podróżnikiem i działaczem 
społecznym, najmłodszym zdo-
bywcą dwóch biegunów w ciągu 
jednego roku, pierwszym niepełno-
sprawnym, który dokonał takiego 
wyczynu.

25 maja, w kościele w Luso-
wie (gmina Tarnowo Podgórne), 
o 16.30, Jaś Mela spotka się mło-
dzieżą. Zapraszamy przede wszyst-
kim gimnazjalistów, uczniów szkół 
średnich oraz studentów na spotka-
nie, które pokaże, jak wiele można 
w życiu dokonać, pokonując własne 
ograniczenia.

Natomiast o godz. 19.30 na spo-
tkanie z podróżnikiem, także w ko-
ściele, zaprasza grupa 4MEN, czyli 
duszpasterstwo mężczyzn lusowskiej 
parafi i. W ramach comiesięcznych 

spotkań, których motyw przewodni 
brzmi „Oblicza męskości”, odbędzie 
się spotkanie mężczyzn pod hasłem 
„Mężczyzna wojownik”. 

Informacje na stronie lusowo.pl 
w zakładce „4MEN” lub mailowo: 
Lusowo4men@gmail.com.
 ARz

Jaś Mela w Lusowie

Na miejscu zbiórki zebrało się po-
nad 70 turystów-cyklistów.

– To taka nasza tradycja, że kilka 
razy w roku organizujemy wycieczki 
rowerowe w różne miejsca – powie-
dział burmistrz Stęszewa Włodzi-
mierz Pinczak. – Cieszy, że aż tak 
wiele osób w nich uczestniczy. 

Rowerzyści wyruszyli spod Stacji 
Turystycznej przy Urzędzie Miej-
skim Gminy w Stęszewie. Na mecie 

rajdu na uczestników czekały ciepłe 
napoje, poczęstunek oraz konku-
rencje sprawnościowe z nagrodami, 
a także zajęcia plastyczne. Na za-
kończenie każdy uczestnik otrzymał 
fl agę z okazji Święta Flagi, które 
przypada 2 maja.

Po odpoczynku zadowoleni rowe-
rzyści wrócili do Stęszewa. Kolejny 
rajd już wkrótce – tym razem nad 
źródełko w Żarnowcu. WB

Rajd do Strykowa
Stęszewianie rajdem rowerowym nad Jezioro Strykowskie 
30 kwietnia zainaugurowali tegoroczny sezon

Gala „Młode Lwy” to wydarzenie, 
organizowane po raz pierwszy przez 
Młodzieżową Radę Gminy Tarno-
wo Podgórne. Młodzieżowi radni 
chcą nagrodzić osoby z najwybit-
niejszymi osiągnięciami w pięciu 
kategoriach: Młody Artysta, Mło-
dy Naukowiec, Młody Społecznik, 
Młody Sportowiec oraz Oddany dla 
Młodych. 

Wydarzenie odbędzie się 23 
czerwca o 17.00 w Centrum Kultury 
w Przeźmierowie (gmina Tarnowo 
Podgórne). 

– Chcemy zaangażować jak naj-
więcej osób, dlatego kandydatów do 
poszczególnych nagród może zgło-

sić każdy, argumentując przy tym 
krótko, dlaczego to właśnie ta osoba 
powinna otrzymać nagrodę – wyja-
śnia Stanisław Garstecki, przewod-
niczący Młodzieżowej Rady Gminy. 

W pierwszych czterech katego-
riach obowiązuje przedział wiekowy 
11-21 lat, według roku urodzenia. 
Natomiast w Kategorii „Oddany dla 
Młodych” nie obowiązuje przedział 
wiekowy, ponieważ ma to być wyraz 
podziękowania dla osób, które dzia-
łały lub cały czas działają aktywnie 
dla rozwoju młodzieży. Zgłoszenia 
można nadsyłać do 28 maja do pół-
nocy na adres: mrgtp@tarnowo-
podgorne.pl. ARz

Zapraszamy mieszkańców Komor-
nik i Puszczykowa oraz wszystkich 
sympatyków Jarmarków Świątecz-
nych na Pierwszy Targ Komornicki 
w Szreniawie. Impreza jest objęta 
honorowym patronatem wójta gmi-
ny Komorniki – Jana Brody.

Targ odbędzie się w terminach 
20-21 maja oraz 17-18 czerwca 
w godz. od 10-16 na terenie parkin-
gu przy Muzeum Narodowym Rol-
nictwa w Szreniawie.

Pomysł organizacji targu powstał 
z inspiracji dyrektora muzeum 
dr. Jana Maćkowiaka, Wielkopol-
skiej Izby Produktu Regionalnego 
i Lokalnego w Szreniawie i Lokalnej 
Grupy Działania Progres z Komor-
nik. 

– Dlaczego robimy targ? Bio-
rąc pod uwagę dużą popularność 
i tradycję Jarmarków Świątecznych 
na terenie muzeum, postanowili-
śmy zaproponować wszystkim ich 

uczestnikom (zarówno sprzedaw-
com i kupującym) możliwość na-
bywania produktów regionalnych 
i lokalnych o wysokiej jakości od 
uznanych producentów – mówią 
organizatorzy. – Zaprosiliśmy do 
współpracy laureatów Gal Produk-
tu Regionalnego, Tradycyjnego 
i Lokalnego, które LGD Progres 
organizowało do tej pory na terenie 
muzeum. Na targu będziemy gościć 
znanych producentów żywności 
regionalnej i ekologicznej z całego 
kraju. Będzie smacznie, zdrowo 
i różnorodnie.Naszym celem jest 
promowanie regionalnych produk-
tów, dlatego zapraszamy do współ-
pracy lokalnych producentów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 
maja mailowo: dwharasimowicz@
tlen.pl lub telefonicznie 602 677 
734.

Wstęp na Pierwszy Targ Komor-
nicki jest bezpłatny. Red

Młode Lwy

Targ komornicki 

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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AKTUALNOŚCI

REKLAMA

– Chcieliśmy pokazać, że osoby z Ze-
społem Downa oraz niepełnospraw-
ne ruchowo są wśród nas. Mają 
swoje pasje i marzenia. Aktywnie 
uprawiają sport. Kochają i są kocha-
ne. Mają prawo czuć się i wyglądać 
pięknie – mówi Maja Stępień, prezes 
Fundacji, pomysłodawczyni projek-
tu „Piękno bez granic Poznań 2017”. 

W role modelek i modeli wcie-
liły się Motyle (tj. dziewczyny 
z Zespołem Downa) i Orły (ludzie 
na wózkach inwalidzkich). Wszyscy 
ubrani w przepiękne kreacje Kamy 
Ostaszewskiej. W choreografi i 
przygotowanej przez Ewę Sobiak 
– choreografa, pedagoga i inspek-
tora Polskiego Teatru Tańca, która 
w fi nale wystąpiła ze swoją partnerką 
Justyną Dudą w niezwykłym tańcu, 
przepełnionym emocjami i miłością. 

Pomysł został zrealizowany przy 
współudziale podopiecznych Fun-
dacji im. dr. Piotra Janaszka „Podaj 
dalej”, mistrzów świata we fryzjer-
stwie marki  Kaaral, doskonałych wi-
zażystów z Folaroni Make Up Atelier 

Paris Poland oraz gminy Tarnowo 
Podgórne i Polskiego Towarzystwa 
Tańca Towarzyskiego. Pokaz uświet-
nili swoim udziałem wielokrotni mi-
strzowie Polski i Europy: tańcząca 
na wózku inwalidzkim Kasia Błoch 
razem ze swoim pełnosprawnym 
partnerem Markiem Zaborowskim. 
Rumba w ich wykonaniu była prze-
piękna i zmysłowa. 

Jednak co najważniejsze, Moty-
lom tj. Marcie, Marcie, Oli, Marysi 
i Agnieszce partnerowali fantastycz-
ni chłopcy – wolontariusze z gminy 
Tarnowo Podgórne. Młodzi ludzie 
o wielkich sercach i wrażliwości: Ja-
nek Majchrzak, Mario Jakub Kiliński, 
Amadeusz Ferenc, Tomek Byliński 
i Stefan Musielak. Pokaz poprowa-
dzili Maciej Narożny i Maja Stępień.

– Mamy nadzieję, że dzięki „Pięk-
no bez granic Poznań 2017” udo-
wodnimy, że chcieć to znaczy móc, 
a  niepełnosprawność tak naprawdę 
jest tylko w naszych głowach – pod-
sumowuje projekt prezes Maja Stę-
pień. ARz

Piękno bez granic
Na Międzynarodowych Targach Poznańskich 22 i 23 kwietnia miał swój fi nał projekt „Piękno bez granic”. 
Autorski pomysł Fundacji „Nigdy nie jest za późno” z Przeźmierowa (gmina Tarnowo Podgórne) na ukazanie 
ludzi, którzy na co dzień stykają się z nietolerancją i brakiem zrozumienia
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Trwa XXVII edycja Konsumenckie-
go Konkursu Jakości „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland” 
pod patronatem „Naszego Głosu Po-
znańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą 
głosować na najlepszych usługodaw-
ców wykonujących usługi na terenie 
Polski i producentów z krajów Unii 
Europejskiej. Organizatorem kon-
kursu jest Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu. W celu 

zgłoszenia najlepszej usługi lub pro-
duktu, należy wypełnić jeden z kupo-
nów, które będziemy zamieszczać na 
łamach „Naszego Głosu Poznańskie-
go” i wysyłać na adres: Towarzystwo 
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Piekary 
17, p. VIII, 61-823 Poznań. Kandy-
datów można też zgłaszać za pomocą 
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi w maju 2017 r. 
Wśród wysyłających kupony rozlo-
sowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz.U.2016.2174 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. 
Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy, 
przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym tj. 

• cz. dz. 850/5, obręb Stęszew;
• cz. dz. 81, obręb Witobel.
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl 

oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 

8 197 149, pokój nr 16.

– Praca organiczna ma dla nas 
wielkie znaczenie, a synonimem jej 
współczesnego trwania jest Towa-
rzystwo im. Hipolita Cegielskiego – 
prestiżowa organizacja, która łączy 
lokalne wartości biznesowe i oby-
watelskie z polskimi i międzynaro-
dowymi ich odpowiednikami – taka 
myśl była motywem przewodnim 
uroczystości wręczenia Srebrnych 
Medali Labor Omnia Vincit – „Pra-
ca Wszystko Zwycięża” dwóm pre-
zesom z fi rm z Niemiec, do których 
koncernu należy fi rma „Kreisel” 
z Poznania. Wydarzenie odbyło się 
9 maja w siedzibie Towarzystwa im. 
Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. 

Hanswilli Jenke, prezes koncernu 
FIXIT TM Holding GmbH (Vor-
sitzender der Geschäftsführung 
FIXIT TM Holding GmbH) i Mi-
chael Kraus, prezes regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej (Regionen 
Geschäftsführer Osteuropa) zostali 
udekorowani medalami przez dr. 
Mariana Króla, prezydenta Towa-
rzystwa im. Hipolita Cegielskiego, 
w towarzystwie: prof. dr. hab Ma-
riana Gorynii, rektora Uniwersy-

tetu Ekonomicznego w Poznaniu 
w latach 2008-2016; Szczepana 
Gawłowskiego, prezesa zarządu 
i współwłaściciela fi rmy KREISEL 
Technika Budowlana Sp. z o.o., 
członka zarządu Towarzystwa im. 
H. Cegielskiego oraz Dominika 
Górnego, członka zarządu THC.

Wydarzenie było znakomitą oka-
zją do zapoznania laureatów tego 
jednego z najbardziej prestiżowych 

wyróżnień Kapituły Towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego z walora-
mi gospodarczymi Poznania i regio-
nu Wielkopolski oraz z działalno-
ścią THC. 

Praca wszystko zwycięża
Srebrne Medale Labor Omnia Vincit dla partnerów 
biznesowych z Niemiec 

FO
T.

 H
IE

R
O

N
IM

 D
Y

M
A

LS
K

I

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

Gmina Dopiewo sprzedaje 27 działek 
budowlanych, położonych w  atrak-
cyjnych lokalizacjach, w pobliżu 
dróg umożliwiających szybkie prze-
mieszczenie się do Poznania. Prze-
targi odbędą się w Urzędzie Gminy 
Dopiewo, ul. Leśna 1c – pokój 103, 
I piętro. Warunkiem uczestnictwa 
jest wcześniejsze – terminowe wpła-
cenie wadium wynoszącego ok. 10% 
wartości działki przelewem na konto 
Urzędu Gminy Dopiewo

Przetargi majowe
Przetargi majowe dotyczą: 4 

działek w  Zakrzewie – ul. Długa, 
3 w  Konarzewie – ul. Ogrodowa, 2 
w Dąbrowie – ul. Oliwkowa, 1 w Skó-
rzewie – ul. Gruszowa. W ofercie są 
działki o różnej powierzchni od 575 

m² do 1700 m². Cena za 1 m² kształ-
tuje się od 90 do 235 zł + VAT, w za-
leżności od lokalizacji.  

Terminy: wadium – uznanie środ-
ków na rachunku bankowym urzędu 
powinno nastąpić najpóźniej 23 maja 
2017 r. Przetargi odbędą się 26 maja 
2017 r.: o godz. 10 dla nieruchomości 
w Dąbrowie, o godz. 11 dla nierucho-
mości w Konarzewie, o godz. 12 dla 
nieruchomości w Zakrzewie, o godz. 
13 dla nieruchomości w Skórzewie.

Przetargi czerwcowe
Przetargi dotyczą: 17 działek 

budowlanych położonych w  atrak-
cyjnych lokalizacjach w  Zakrzewie: 
ul. Grecka – 10, , ul. Irlandzka – 4, 
ul. Hiszpańska – 2, ul. Gajowa – 1. 
W  ofercie są działki o  różnej po-

wierzchni od 650 m² do ok.1500 
m². Cena za 1  m² kształtuje się od 
175 do 208 zł + VAT, w zależności od 
lokalizacji. 

Terminy: wadium – uznanie 
środków na rachunku bankowym 
urzędu powinno nastąpić najpóź-
niej 5 czerwca 2017 r. Przetargi na 
sprzedaż odbędą się 8 czerwca 2017 
r. o godz. 10.

Szczegóły
Szczegóły na temat oferty można 

znaleźć w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Gminy Dopiewo, czyli na 
stronie internetowej dostępnej pod 
adresem: dopiewo.nowoczesnag-
mina.pl (zakładka: Urząd Gminy 
i dalej: Przetargi – gospodarka nie-
ruchomościami). UG

Powiat poznański zajął piąte miej-
sce w rankingu w ogólnopolskim 
rankingu gmin i powiatów za rok 
2016 prowadzonym przez Związek 
Powiatów Polskich. 

– To cenna nagroda, bo w ran-
kingu uwzględniono w sumie 244 
powiaty. 44 z nich są klasyfi kowane 
w naszej kategorii. O końcowej ko-
lejności decydują zarówno fi nanse 
jak i inwestycje. My w tym rankingu 
cały czas jesteśmy bardzo wysoko. 
W ubiegłym roku byliśmy na szó-
stym, dziś na piątym miejscu. To 
chyba najlepiej świadczy o tym, że 
powiat poznański jest w dobrej kon-

dycji – mówi starosta Jan Grabkow-
ski, który odebrał nagrodę w imie-
niu powiatu poznańskiego podczas 
trwającego XXII Zgromadzenia 

Ogólnego Związku Powiatów Pol-
skich. 

Kolejność w rankingu uzależ-
niona jest od wyników osiąganych 
przez samorząd oraz zrealizowa-
nych projektów. Powiat poznański 
najwięcej, bo maksymalną licz-
bę punktów otrzymał w kategorii 
„działania promocyjne”. Bardzo 
wysoko oceniono także nasze dzia-
łania w kategoriach „wspieranie 
działań na rzecz społeczności go-
spodarki rynkowej”, „rozwój spo-
łeczeństwa obywatelskiego” oraz 
„promocję rozwiązań z zakresu 
edukacji, kultury i sportu”. KG

Dopiewo sprzedaje działki 

Powiat poznański na piątkę 

REKLAMA

Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

Pamiątkowe zdjęcie 
uczestników uroczystości.

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M
 

Kolejny plac zabaw powstał w gminie 
Komorniki. Najmłodsi z Wir mają 
do dyspozycji nowy obiekt przy ul. 
Kilińskiego. Na placu znalazły się: 
zestaw zabawowy, sześciokąt gim-
nastyczny, karuzela, piaskownica, 
huśtawka wahadłowa i wagowa, bu-

jaki oraz ławki. Obiekt powstał przy 
współpracy z sołtysem Wir i radą 
sołecką. Stanowi pierwszy etap za-
gospodarowania terenu w tej okoli-
cy. W drugim etapie zaprojektowany 
został montaż siłowni zewnętrznej 
oraz stacji street workout. Red

Plac w Wirach
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O B W I E S Z C Z E N I E
z 15 maja 2017 r.

Na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1-5 ustawy z 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 353 ze zm.) 

Zarząd Powiatu w Poznaniu
podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektu i o możliwości zapoznania się z projektem 
„Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją można 

zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, pok. 325, 
segment D oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
(www.bip.powiat.poznan.pl). Uwagi i wnioski można składać 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca; mogą 
one być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich kwalifi kowanym podpisem 
elektronicznym (starostwo@powiat.poznan.pl). Organem 
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest organ 
opracowujący projekt ww. dokumentu.

Jan Grabkowski, starosta poznań-
ski, podpisał umowę na dofi nanso-
wanie ze środków unijnych przebu-
dowy drogi powiatowej na odcinku 
Kleszczewo-Zalasewo. Wart ok. 
22 mln zł projekt modernizacji 7-ki-
lometrowego odcinka drogi 2410P 
otrzymał z WRPO 2014+ ponad 
16 mln zł dofi nansowania. Na prze-
łomie maja i czerwca planowane jest 
ogłoszenie przetargu na to zadanie. 

–   Inwestycja ma bardzo duże 
znaczenie, ponieważ ta część po-
wiatu jest bardzo mocno rozwi-
nięta gospodarczo. Prężnie działa 
tam strefa przemysłowa, a do tego 
są liczne osiedla mieszkaniowe. 
Dzięki przebudowie drogi i połą-
czeniu z węzłem Kleszczewo jakość 
komunikacji wzrośnie. Droga zo-
stanie poszerzona, powstaną nowe 
skrzyżowania, w tym także dwa 
ronda, zbudowane zostaną rów-
nież ścieżki pieszo-rowerowe. To 
wszystko powinno wpłynąć na po-
prawę bezpieczeństwa – mówi Jan 
Grabkowski.

Prace będą prowadzone na odcin-
ku od skrzyżowana z drogą krajową 
S5 (węzeł i gmina Kleszczewo) do 
skrzyżowania z ul. Olszynową w Za-
lasewie w gminie Swarzędz. Łącz-

na długość przebudowanego ciągu 
drogowego wyniesie ponad 6,8 km. 
Przebudowa zakończy się w ciągu 
dwóch lat.

Oprócz powiatu poznańskie-
go dotacje na przebudowę dróg 
w ramach programu WRPO 2014+ 
otrzymały powiat gnieźnieński, 
a także miasta Konin oraz Gniezno. 
Cztery projekty warte są łącznie 
75 mln zł. Uroczyste podpisanie 
umów odbyło się w Urzędzie Mar-
szałkowskim z udziałem Marka 

Woźniaka, marszałka województwa 
wielkopolskiego. Podczas spotkania 
benefi cjentów reprezentowali Jan 
Grabkowski – starosta poznański, 
Tomasz Budasz – prezydent Gnie-
zna, Józef Nowicki – prezydent 
Konina oraz Jerzy Berlik – wice-
starosta gnieźnieński. Obecni byli 
również m.in. Tomasz Łubiński – 
wicestarosta poznański, Zygmunt 
Jeżewski – członek zarządu powiatu 
w Poznaniu oraz Renata Ciurlik – 
skarbnik powiatu w Poznaniu. KG

22 miliony złotych dla powiatu
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– Ten rok jest rekordowy jeśli chodzi 
o pozyskanie przez powiat poznański 
środków zewnętrznych. Ogólna kwo-
ta dotacji rządowych czy unijnych 
to obecnie ok. 70 milionów złotych. 
A wszystko wskazuje na to, że może 
być ona jeszcze wyższa. Szacujemy 
nawet 90 milionów złotych. Eduka-
cja, komunikacja i transport oraz 
wsparcie Ośrodka dla Dzieci Niewi-
domych w Owińskach to główni ad-
resaci dotacji zewnętrznych – mówi 
Jan Grabkowski, starosta poznański. 
– To niewątpliwie ogromny sukces 
naszych specjalistów, którzy pra-
cowali przy tych projektach. Dzięki 
nim mogę mówić o milionowych in-
westycjach jakie nas czekają. Żaden 
z projektów nie był zlecony fi rmom 
zewnętrznym, wszystkie zostały 
przygotowane przez pracowników 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
– dodaje z dumą starosta poznański. 

Powiat stawia 
na kształcenie zawodowe
Ogłoszony został przetarg na 

rozbudowę Centrum Kształcenia 
Praktycznego przy Zespole Szkół nr 
1 w Swarzędzu. Wartość zadania to 
32 mln zł, a dofi nansowanie wynosi 
17 mln zł. 

Oprócz budowy i rozbudowy 
bazy dydaktycznej (powstanie m.in. 
18 pracowni do nauki zawodu) powiat 
otrzymał też dotację unijną – ponad 
4 mln zł na podnoszenie w Centrum 
kompetencji i kwalifi kacji zawodo-
wych uczniów i osób dorosłych. 

– Warto dodać, że od wielu lat 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
cieszy się bardzo dużą popularno-
ścią zarówno wśród młodzieży jak 
i pracodawców, którzy chcą by ich 
pracownicy podnosili kwalifi kacje. 
Jakość kształcenia w swarzędzkiej 
„jedynce” jest bardzo wysoko oce-
niana przez lokalny rynek pracy 

– mówi Jan Grabkowski, starosta 
poznański. 

Węzły przesiadkowe
Do tej pory powiat uzyskał dofi -

nansowanie w ramach 3 projektów 
partnerskich na inwestycje zwią-
zane z węzłami przesiadkowymi 
(ścieżki rowerowe i drogi dojaz-

dowe), przy stacjach kolejowych 
w Murowanej Goślinie, Pobiedzi-
skach, Biskupicach i Kórniku. Jego 
wartość to 6,5 mln zł, a kwota dofi -
nansowania – 5,4 mln zł.

– Jesteśmy po rozstrzygnięciu 
przetargów w formule „zaprojektuj 
i wybuduj” na inwestycje funkcjonal-
nie powiązane z węzłami przesiad-
kowymi na drogach powiatowych 
– ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach 
oraz ul. Głównej i Dworcowej w Bi-
skupicach, gdzie zmodernizujemy 
nawierzchnię i wybudujemy ścieżki 
rowerowe. Te zadania wykonamy 
wspólnie z gminą Pobiedziska – tłu-
maczy Jan Grabkowski. 

Rozstrzygnięty został również 
przetarg w formule „zaprojek-
tuj i wybuduj” na budowę ścieżki 
rowerowej na ul. Gnieźnieńskiej 
w Murowanej Goślinie. Zadanie to 
realizowane jest razem z gminą Mu-
rowana Goślina. Kolejny z projek-
tów zgłoszony w partnerstwie z gmi-
ną Kórnik został w ostatnich dniach 
zatwierdzony do dofi nansowania. 
To nie koniec, obecnie wspólnie 
z lokalnymi samorządami, powiat 
poznański jest gotowy na budowę 
kolejnych, dziesięciu węzłów prze-
siadkowych. 

Rewaloryzacja dawnego obiektu 
pocysterskiego w Owińskach
Złożony został również wniosek 

na rewaloryzację najcenniejszych 
pomieszczeń historycznych kom-
pleksu pocysterskiego, w którym 

aktualnie mieści się Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach. 
Wartość zadania to 104 mln zł, a do-
fi nansowanie wynosi 8,4 mln zł.

– Wniosek został już poddany 
ocenie strategicznej i formalnej, 
które zakończyły się pozytywnie. 
Aktualnie trwa ostatni etap ocen 
– ocena merytoryczna – dodaje 
starosta Grabkowski. Przestrzenie 
te po odzyskaniu dawnego cha-
rakteru zostaną udostępnione dla 
zwiedzających, w tym dla osób nie-
pełnosprawnych ruchowo (dzięki 
likwidacji progów w obiekcie oraz 
zamontowaniu 3 transporterów 
schodowych) oraz osób niewido-
mych i niedowidzących. W koryta-
rzach oraz na klatkach schodowych 
znajdą się dodatkowe oznaczenia 
dla niepełnosprawnych w formie 
trójwymiarowych naklejek posadz-
kowych („ryfl owań”) ułatwiających 
dotykową orientację w przestrzeni. 
Kontrast kolorystyczny ma umożli-
wić osobom niedowidzącym identy-
fi kację terenu. Ponadto przed kolej-
nymi pomieszczeniami w budynku 
A przewidziano odpowiednie ozna-
czenia tyfl ografi czne (np. wypustki 
układające się w słowa w alfabecie 
Braille’a). 

Rekordowe dotacje 

Katarzyna 
Wozińska-Gracz
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Powiat inwestuje miliony złotych w edukację, komunikację
i osoby niepełnosprawne

KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO
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Muzycznymi gwiazdami kórnic-
kiego festynu będą Michał Szpak 
i Leszcze. Otwarcie dwudniowej 
imprezy odbędzie się w sobotnie 
południe, zaraz po nim rozpocznie 
się Festiwal Rzeźby w Drewnie po-
łączone z wystawą rzemiosła arty-
stycznego oraz pokaz zabytkowych 
motocykli. Początek bloku ofi cjal-
nego zaplanowano na g. 16. Wy-
stąpią Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Kórnickiej Władysie, goście z Buko-
winy Tatrzańskiej, zespoły tanecz-
neh z KOK w choreografi i Damiana 
Wasiuty. O godz. 19 rozpocznie się 
show rzeźbiarskie piłami łańcucho-
wymi, a o 19.30 przeboje muzyki 
fi lmowej zaprezentują soliści i ba-
let Teatru Wielkiego w Poznaniu. 
O godz. 21.30 odbędzie się koncert 
Michała Szpaka. Po nim nastąpi 
pokaz sztucznych ogni i dyskoteka 
z Białą Damą. 

Niedziela to cd. bloku rekreacji, 
smaków i handlu. W godz. 13.30–
16.30 będą występy dzieci, mło-
dzieży i dorosłych z gminy Kórnik. 

O godz. 17 rozpocznie się koncert 
zespołu Leszcze. Zakończenie im-
prezy na Prowencie przewidziano 
na 18.30. 

Bardzo interesujące wydarzenie od-
będzie się w kolegiacie kórnickiej o 19 
– John Rutter „Magnifi cat” – koncert 
w ramach obchodów 90-lecia Radia 
Poznań oraz 60-lecia Poznańskiej 
Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczew-
skiego współorganizowany przez Kór-
nickie Towarzystwo Śpiewacze. 

Z imprez sportowych warto wy-
mienić XXIII Bieg i Nordic Walking 
z „Białą Damą” (18 maja, KCRiS 
Błonie), zawody wędkarskie (21 
maja, Prowent) i Memoriał Sławka 
Smolińskiego – turniej piłki siatko-
wej amatorów (28 maja hala KCRiS 
Oaza). Lech

Michał Szpak w Kórniku
20 i 21 maja odbędą się XXIV Kórnickie Spotkania z Białą Damą. 
Atrakcji zaplanowano bardzo wiele
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W Kórniku zaśpie-
wają Michał Szpak 
i Leszcze

Muzyczną gwiazdą soboty będzie Michał Szpak.

19 maja odbędą się w Centrum 
Kultury Przeźmierowo dwa wy-
darzenia, które przybliżą kulturę 
Ukrainy. O godz. 10, będzie można 
zobaczyć fi lm Iwana Krawczyszyna 
„Lot złotej muszki”. To baśniowa 
historia opowiedziana przez małą 
dziewczynkę o chłopięcym imieniu 
Mykoła, która uwielbia oglądać fi l-
my tworzone przez niebo. W fi lmie 
trzykrotnie opowiada ona tę samą 
historię: jak w jej wsi, za sprawą 
byka, o mały włos nie rozpoczęła 
się trzecia wojna światowa. Film, 
którego scenariusz powstał na pod-
stawie opowiadań lwowskiego pi-
sarza Bohdana Wołoszyna, opiera 
się na trzech elementach wiejskie-
go życia: lokalnych rozgrywkach 
piłki nożnej, galicyjskim weselu 
i pogrzebie. 

O g. 18 chętni będą mogli poznać 
ukraińskie pieśni i tańce ludowe. 
Wystąpi zespół wokalno-tanecz-
ny „Słowianie”. Założona w 1995 
roku w Czernihowie grupa groma-
dzi dzieci i młodzież w wieku od 5 
do 18 lat. Oprócz tańców ludowych 
w repertuarze „Słowian” znajduje 
się także klasyczny balet. Wstęp 
wolny. Jarek Krawczyk

Ukraińska 
Wiosna
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W ich twórczości klasyczne korze-
nie przenikają się z muzyką popo-
wą, rockiem i jazzem. Choć muzycy 
mają wieloletnie doświadczenie sce-
niczne, zdobywane u boku gwiazd 
nie tylko polskiej muzyki, można 
ich nazwać debiutantami. Jesienią 
ubiegłego roku ukazała się bowiem 
pierwsza płyta zespołu Face2Face, 
który usłyszymy 20 maja w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym. 
Mamy dla Czytelników podwójne 
zaproszenie!

Wspomniany album, zatytułowa-
ny „Inside the Noise” zawiera 11 
autorskich kompozycji oraz instru-
mentalny utwór z serialu „Polskie 
drogi”. Pod bogatymi aranżacjami 
kryją się mocne melodie. Na wyda-
nej przez Polskie Radio płycie zna-
leźć można piękne ballady i ener-
getyczne, pop-rockowe kawałki 
o unikalnym brzmieniu. Obecność 
skrzypiec i wiolonczeli wspomaga 
męski głos, fortepian, gitary, bas 
oraz perkusję. 

– Głównym przesłaniem płyty jest 
zachęta do samodzielnego myśle-
nia, ścierania poglądów z poszano-
waniem odmiennych opinii – opo-
wiadają muzycy.

Zanim założyli Face2Face, współ-
pracowali m. in. z Rayem Wilsonem 
(ex Genesis), Robertem Roberso-
nem, Stilskin, Eleni, Marylą Ro-
dowicz, Marlą Blumenblatt, Kasią 
Wilk, Sylwią Grzeszczak, Liberem 
oraz zespołami Aleksandra Mali-
szewskiego i Zbigniewa Górnego.

Grupa koncertuje w Polsce 
i w Niemczech, a w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym zagra 20 
maja o godz. 19. Bilety w cenie 20 
zł dostępne są w GOK „Sezam” oraz 
w Centrum Kultury Przeźmierowo, 
a także online – Bilety24.pl. 

Koncert Face2Face 

Koncert Pierwszej Poznańskiej 
Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele 
odbędzie się 21 maja w hali wido-
wiskowo-sportowej w Stęszewie. 
Mamy dla Czytelników dwa dwu-
osobowe zaproszenia. 

Zespół Ukulele składa się z czte-
rech niepowtarzalnych i przebojo-
wych osobistości, którzy swoją cha-
ryzmą i talentem przyciągają coraz 
to większą rzeszę fanów. 

Repertuar PPNOU to niezwy-
kła „szafa grająca”, w której każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Muzycy 
aranżują prawdziwe „perełki” świa-
towej i polskiej muzyki rozrywko-
wej. Z koncertu na koncert reper-
tuar powiększa się, aby Ci, którzy 
z orkiestrą zetknęli się wcześniej, 
nadal mogli przeżywać momenty 
zaskoczenia.

Bilety można kupić w sekretaria-
cie Domu Kultury w Stęszewie. MN

Orkiestra Ukulele 
zagra w Stęszewie

• Mamy dla Czytelników dwa 
dwuosobowe zaproszenia. 
Jak je zdobyć? Szukajcie 
na www.naszglospoznanski.pl

Zdobądź bilet
• Mamy dla Czytelników dwa 
dwuosobowe zaproszenia. 
Jak je zdobyć? Szukajcie 
na www.naszglospoznanski.pl

Zdobądź bilet

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

„Madagaskar” na deskach Teatru 
Muzycznego w Poznaniu to musical 
nie tylko dla dzieci, ale również dla 
widzów dojrzałych, którzy nie boją 
się kierować w życiu siłą marzeń 
i fascynacji. Płynąca z nich ener-
gia jest sceną przeżyć i uśmiechem 
piosenek, które pragnie się nucić 
jeszcze po wyjściu z teatru. Ten 
musical uczy, aby każde wyzwanie 
traktować jak przygodę, do której 
warto zaprosić przyjaciół – z takim 
przekonaniem oklaskujemy nową 
premierę na deskach Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu, która odbyła 
się 13 maja. 

Śpiewające i tańczące na scenie 
poznańskiego Teatru Muzycznego 
zwierzęta są sugestywną metaforą 
emocji, które tak naprawdę stają się 
udziałem współczesnego człowieka. 
Oczywiście, my (przynajmniej w cy-
wilizowanej części naszej planety) 

nie jesteśmy zamykani w klatkach, 
mamy inny styl życia niż bohate-
rowie „Madagaskaru”. Niemniej 
jednak po obejrzeniu i wysłuchaniu 
musicalu, można odnieść przekona-
nie, że zachowania jego bohaterów 
są ciekawym, a czasem zaskakują-
cym portretem charakterologicznym 
mieszkańca „wielkiego zoo świata” 
– bo jak inaczej nazwać to miejsce, 
w którym emocje musimy często 
trzymać na wodzy; gdy chcemy uciec 
od zdarzeń, które nie są podróżą ma-
rzeń. Tymczasem nasi – dosłownie 
rzecz ujmując – bohaterowie odwa-
żają się na takie wojaże. W wyniku 
różnych zbiegów okoliczności trafi a-
ją do Afryki i ich życie nagle się zmie-
nia. Uświadamiają sobie, że potrze-
bowali takiej przemiany. Zupełnie, 
jak ludzkie aspiracje i ambicje, które 
przed momentem spełnienia są jedy-
nie „krajami trzeciego świata”. 

„Spektakl wystawiony został 
dzięki dedykowanej umowie z Mu-
sic Theatre International (Europe). 
Sponsorem premiery była fi rma 
UWI Inwestycje S.A. – poznański 
deweloper. Musical powstał na pod-
stawie pełnometrażowego fi lmu ani-
mowanego z 2005 roku – wielkiego 
hitu wytwórni DreamWorks, który 
doczekał się już dwóch kontynuacji. 
Premiera czwartej części została za-
planowana na 2018 rok. Lew Alex, 
żyrafa Melman, zebra Marty i hi-
popotamica Gloria mają dość życia 
w zamknięciu. Pewnego dnia Marty, 
zafascynowany snującymi skompli-
kowane plany ucieczki pingwinami, 
wspólnie ze swoimi kompanami po-
stanawia uciec z nowojorskiego zoo. 
Uciekinierzy zostają złapani, ale za 
karę władze ogrodu zoologicznego 
postanawiają wysłać ich do Afryki. 
Pośrodku oceanu klatki wypadają 

za burtę pokładu, a zwierzęta lądują 
na egzotycznej wyspie, gdzie rządzi 
Król Julian i jego zwariowana feraj-
na. 

Poznańską wersję musicalu wyre-
żyserował Jerzy Jan Połoński (Dok-
tor Dolittle, Przygody Pszczółki 
Mai, Muminki), który z sukcesami 
realizuje spektakle dla dzieci w całej 
Polsce. Choreografi ę przygotowała 
Paulina Andrzejewska (Jekyll&Hy-
de, Evita, Jesus Christ Superstar, 
Aladyn jr, Przygody pszczółki Mai), 
a kostiumy i scenografi ę Marika 
Wojciechowska (Karnawał zwie-
rząt, Kajtuś czarodziej, Bleee…). 
Autorami muzyki są George No-
riega i Joel Someillan, zdobywcy 
nagrody Grammy, a libretta Kevin 
Del Aguila”. Usłyszeliśmy takie hity 
jak „I like to move it”, „Wild and 
free” czy „Best friends” w polskim 
przekładzie przygotowanym na za-

mówienie Teatru Muzycznego w Po-
znaniu. Dodajmy, że Marek Roba-
czewski przełożył na język polski 
przebojowe „Wyginam śmiało cia-
ło”, a jego syn Tomasz Robaczewski 
tłumaczył większość odcinków serii 
„Pingwiny z Madagaskaru”. 

W poznańskim musicalu zachwy-
cają kostiumy, choreografi a i przede 
wszystkim gra aktorska. Aż chce się 
zanucić na bis „Wyginam śmiało 
ciało”. Pełne promiennej ekspresji 
kreacje artystów Teatru Muzycz-
nego udowadniają – „dla mnie to 
mało”. Tak, do tego musicalu, jak 
do ulubionych podróży chce się po-
wracać…

„Madagaskar” w Muzycznym
Owacyjnie przyjęta premiera musicalu o tym jak być ludzkim w świecie zwierząt
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Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Ta sztandarowa impreza Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Do-
piewie odbędzie się 28 maja. Pierw-
sza jej edycja odbyła się w 2011 roku 
i od samego początku patronat spra-
wuje „Nasz Głos Poznański”. W tym 
roku po raz siódmy na linii startu 
staną biegacze i chodziarze nordic 
walking. Rywalizacja przebiegać 
będzie w całości miękkimi duktami 
lasów palędzko-zakrzewskich. Ama-
torzy biegania tradycyjnie będą mie-
li do pokonania dystans 10 km, na-
tomiast chodziarze nordic walking 
dystans 7,5 km. Na liście startowej 
zostały ostatnie wolne miejsca – za-
praszamy do zapisów i rywalizacji 
w biegu, chodzie, jak i do kibicowa-
nia. Strona internetowa wydarzenia: 
www.koronadabrowki.pl. 

Tym co wyróżnia Bieg o Koronę 
Księżnej Dąbrówki są wyjątkowe me-
dale, które zdobywane na przestrzeni 
lat – po połączeniu – tworzą kształt 
korony. Co więcej, z okazji przypada-
jącej w zeszłym roku 1050 rocznicy 
chrztu Polski medale zyskały unika-
towy rewers. Dodatkowo podczas 
piątej edycji biegu nagrodzeni zostali 
najwytrwalsi zawodnicy, którzy wy-
startowali po raz piąty. Od tego czasu 
każdy, kto osiągnie liczbę pięciu star-
tów otrzymuje unikalny złoty dukat. 
To pierwsza moneta bita w gminie 
Dopiewo. Jak co roku na miejscu 

pojawić się ma tytułowa Księżna Dą-
brówka, z którą zdjęcie jest jak dodat-
kowy medal za bieg. 

Bieg o Koronę Księżnej Dąbrówki 
z roku na rok cieszy się coraz więk-
szą popularnością. W pierwszej 
edycji wystartowało 284 dorosłych 
zawodników i 351 dzieci. W kolej-
nych latach następował progres, aż 
w roku 2016 na linii startu stanęło 
ponad dwa razy więcej zawodników 
niż podczas pierwszej edycji – 599 
osób dorosłych i 331 małych bie-
gaczy. Istotnym wyróżnikiem ubie-
głorocznej edycji był fakt dużego 
uczestnictwa mieszkańców gminy 
Dopiewo, którzy stanowili prawie 
połowę startujących.

Zarówno trasa biegu, jaki i mar-
szu ma swoich rekordzistów. Męż-
czyzną, który w zeszłym roku, 
w najkrótszym czasie pokonał dą-
brówkowe 10 km był Piotr Tomczyk 
(00:34:19). Poprawił on dotychcza-
sowy rekord należący do Huberta 
Lechniaka z 2013 r. (00:35:15). 
Najszybszą kobietą Biegu o Ko-
ronę Księżnej Dąbrówki od 2015 
r. jest Justyna Papież (00:41:10). 
Rok 2015 był również przełomowy 
w marszu Nordic Walking, wtedy 
bowiem zostały ustanowione re-
kordy zarówno kobiet jak i męż-
czyzn. Najszybciej maszerującą 
kobietą okazała się Anna Zaczyń-

ska (00:48:27), zaś najszybszym 
chodziarzem Ireneusz Lubiatowski 
(00:43:48). Warto nadmienić, iż 
pan Ireneusz jest rekordzistą pod 
względem liczby zwycięstw, jako 
że od pierwszej edycji imprezy nie-
zmiennie zajmuje najwyższe miej-
sce na podium. 

Co roku GOSiR próbuje zasko-
czyć uczestników i obserwatorów. 
28. maja nie będzie inaczej. Tym 
razem ciekawostka będzie dotyczyła 
bezpośrednio miejscowości, w której 
bieg obywa się – Dąbrówki. Chcesz 
się dowiedzieć, co jest niespodzian-
ką? Weź udział w biegu, ukończ za-
wody i przekonaj się osobiście.

Konkurs fotografi czny 
dla kibiców
Uwaga kibice i amatorzy fotogra-

fi i sportowej! Kibicujcie z aparatami 
fotografi cznymi w pełnej gotowości 
do strzału, róbcie zdjęcia i weźcie 
udział w konkursie. Z nadesłanych 
w konkursie zdjęć powstanie gale-
ria, a za najlepsze i najciekawsze 
w ocenie komisji konkursowej foto-
grafi czne trofea z wydarzenia, przy-
znane zostaną nagrody. Warto kibi-
cować z aparatem fotografi cznym 
w dłoni – nie tylko na starcie i me-
cie, ale na całej długości 10-kilo-
metrowej trasy biegowej, która ma 
wiele fotogenicznych fragmentów. 

Szczegóły na stronie internetowej: 
dopiewo.pl.

Projekt runfl yrun
To projekt mieszkańca Dąbrówki 

– Tomasza Baczyńskiego, zakocha-
nego w Biegu o Koronę Księżnej Dą-
brówki. Ma on na celu zachęcenie do 
udziału w wydarzeniu osób, które nie 
są pewne swoich biegowych możli-
wości. Treningi zostały podzielone 
na dwie strefy: kanapowca i szura-
cza, w zależności od stopnia zaawan-
sowania i chęci przyszłych zawodni-
ków. Szczegóły: funpage Runfunrun. 

Urząd biega
Po raz pierwszy w tej edycji bie-

gu własną drużynę wystawił Urząd 
Gminy Dopiewo. Kilkunastu urzęd-
ników pobiegnie w koszulkach 
z napisem „Urząd Biega” – z przo-
du oraz „Urzędnik też człowiek” 
– z tyłu. – Jesteśmy tacy sami jak 
mieszkańcy naszej gminy, będący 
przedstawicielami różnych profesji. 
Aktywność fi zyczna przekłada się 
na aktywność w innych sferach ży-
cia. – mówią urzędnicy.

Szczęśliwa siódemka Dąbrówki
„Bieg o Koronę Księżnej Dąbrówki” to już tradycja, która na stałe wpisała się 

w sportowy kalendarz wielu mieszkańców gminy Dopiewo
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Marcin 
Napierała 
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT

20 maja w poznańskiej Arenie od-
będzie się wielka gala bokserska. 
Rękawice skrzyżują Krzysztof 
„Diablo” Włodarczyk i Noel Gevor, 
którzy będą walczyć o miano ofi cjal-
nego pretendenta do tytułu mistrza 
świata IBF wagi junior ciężkiej.

– „Diablo” jest jednym z czterech 
polskich mistrzów świata w boksie 
zawodowym i jedynym, któremu 
udało się odzyskać mistrzowski pas 
w tej samej kategorii wagowej po 
jego utracie – mówi Andrzej Wasi-
lewski, szef grupy boksu zawodo-
wego Sferis KnockOut Promotions. 
– Walka na pewno będzie zacięta, 
czekają nas zatem wielkie emocje 
i wspaniałe widowisko.

Dla Włodarczyka walka z No-
elem Gevorem będzie bez wątpie-
nia jednym z największych wyzwań 
w karierze. Gevor to zawodnik ścisłej 
światowej czołówki wagi junior cięż-
kiej. Niemiecki bokser ma na swoim 
koncie 22 zwycięstwa na 22 stoczo-
ne pojedynki w tym 10 knockoutów.

– Staram się znaleźć motywację, 
pobudzać non stop i wyznaczać 
sobie dodatkowe cele. Zwycięstwo 
w tej walce jest takim najbliższym, 
na tym się teraz koncentruję w stu 
procentach – mówił podczas konfe-
rencji prasowej Krzysztof „Diablo” 
Włodarczyk. 

Oprócz walki wieczoru widzowie 
obejrzą jeszcze 6 innych zawodo-

wych pojedynków, m.in. Patryka 
Szymańskiego, perspektywicznego 
zawodnika wagi junior półśredniej, 
młodzieżowego mistrza świata 
z byłym mistrzem Europy i preten-

dentem do tytułu mistrza świata 
Rafałem Jackiewiczem. Nie za-
braknie zawodników poznańskich. 
Zobaczymy m.in. Alexa Streckiego, 
mieszkającego w Poznaniu repre-
zentanta Ukrainy, członka słynnej 
„czwórki olimpijskiej”, w skład 
której oprócz Streckiego wchodzą 
trzej mistrzowie świata: Usyk, Ło-
maczenko i Gwozdyk.

Bilety na Poznań Boxing Night 
są już dostępne na www.eventim.pl. 
Będzie można jest też nabyć w dniu 
gali, w kasach Areny. 
Joanna Żabierek, poznan.pl

Tegoroczną czwartą edycję Biegu 
Unijnego, który odbył się 1 maja 
w Przeźmierowie (gm. Tarnowo Pod-
górne), ukończyło 213 osób. W kate-
gorii open kobiet z czasem 38 min. 
12 sek. zwyciężyła Justyna Papież 
z Jarocina. Wśród mężczyzn trium-
fował Paweł Tarasiuk z Poznania, 
który 10-kilometrową trasę pokonał 
w 33 min. 20 sek. Na drugim miejscu 
w kat. kobiet uplasowała się Gabriela 
Trzepacz z Turku (42:42), a na trze-
cim Patrycja Grzeszczyk z Dąbrów-
ki (45:33). W kat. mężczyzn drugie 
miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięz-
ca Biegu Unijnego Bartosz Major-
czyk z Karczewa (34:27), a trzecie 
Przemysław Fornalik ze Lwówka 
Wielkopolskiego (35:06.) 

Organizatorzy dziękują wolon-
tariuszom ze Szkoły Podstawowej 
w Przeźmierowie, którzy pomagali 
w obsłudze Biegu Unijnego, Straży 
Pożarnej i Gminnej z Tarnowa Pod-
górnego, policji oraz kibicom, którzy 
dopingiem wspierali biegaczy. Podzię-
kowania także dla sponsorów nagród, 
salon Nissana Polody za udostępnie-
nie samochodów, zespołu The Gada-
bouts oraz dla gminy Tarnowo  Pod-
górne, z budżetu której tegoroczny 
Bieg Unijny był współfi nansowany. 

„Diablo” vs. Gevor w Arenie Czwarty Bieg Unijny

Anna 
Lis 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Na gali w Arenie 
czekają nas wielkie 
emocje i wspaniałe 
widowisko boksu 
zawodowego
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Organizatorzy planują zgromadzić 
około 300 uczestników. W poprzed-
nich latach nie było z tym proble-
mu. W tym roku po raz pierwszy 
imprezie towarzyszyć będzie także 
bieg dzieci „Rozalińska Junior”. Pa-
tronat od początku sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”

13 kilometrów dookoła jeziora 
Lusowskiego w gminie Tarnowo 
Podgórne to propozycja zarówno 
dla biegaczy amatorów, jak i tych 
z osiągnięciami. Bieg, który od-
będzie się 3 czerwca, zapowiada 
się świetnym sprawdzianem dla 
wszystkich, którzy lubią biegać 
w terenie. 

– Na trasie biegu możemy spo-
dziewać się zróżnicowanego podło-
ża – od asfaltu, przez leśne ścieżki, 
po piaszczystą plażę – mówi To-
masz Ostajewski z fi rmy Novum 
Plus, która jest organizatorem wy-
darzenia.

Start biegu przewidziany jest 
na godzinę 10 na osiedlu Rozalin 
w Lusówku. Tam też będzie usytu-
owane biuro zawodów oraz meta. 
Wszyscy uczestnicy biegu wezmą 
udział w konkursie z atrakcyjnymi 
nagrodami. Do wygrania jest m.in. 
50-calowy telewizor, weekendowy 
pobyt w hotelu nad jeziorem, samo-
chód na weekend, a także roczne 
ubezpieczenie nieruchomości od 

jednej z fi rm ubezpieczeniowych. 
Zwycięzcy poszczególnych kate-
gorii biegowych mogą natomiast 
liczyć na puchary, bony do sklepów 
sportowych oraz oryginalne nagro-
dy rzeczowe.

O profesjonalny pomiar czasów 
i uzupełnienie rankingów zadba, 
tak jak w latach ubiegłych, specjali-
styczna fi rma. Zawodnicy w ramach 
pakietów startowych otrzymają po-
siłek regeneracyjny oraz przydatne 
akcesoria. Cała trasa biegu zabez-
pieczona będzie przez wolontariu-
szy. Zawodom towarzyszyć będzie 
rodzinny piknik. 

– Zawodnicy mogą mieć pew-
ność, że ich rodziny nie będą się 
nudzić podczas, gdy oni będą star-
tować. Na pikniku nie zabraknie 
rozrywek dla najmłodszych. Będą 
gry i animacje, przejażdżki na ku-

cyku oraz plac zabaw do pełnej dys-
pozycji. Przewidzieliśmy też stoiska 
oferujące różne przekąski. Imprezę 
uświetni również występ dj`a oraz 
pokaz strażacki – komentuje To-
masz Ostajewski z Novum Plus.

W tym roku po raz pierwszy zma-
ganiom biegaczy towarzyszyć będą 
zawody dla najmłodszych, którzy 
porywalizują w trzech grupach wie-
kowych (od przedszkolaków do na-
stolatków). Start biegu „Rozalińska 
Junior” będzie miał miejsce zaraz po 
rozpoczęciu wyścigu dorosłych, a kil-
kusetmetrowa trasa wiedzie brukowa-
nymi uliczkami osiedla Rozalin. Dla 
najlepszych małych sportowców orga-
nizatorzy przewidzieli puchary, a dla 
wszystkich – medale, słodycze i lody.

Zapisy na udział w biegu już 
trwają. Rejestracja dostępna jest 
poprzez stronę internetową www.
rozalinska13.pl. Marcin Trydeński

Rozalińska 13-tka z biegami dzieci
3 czerwca odbędzie się trzecia edycja „Rozalińskiej 13-tki”, czyli biegu 

przełajowego dookoła Jeziora Lusowskiego 
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 NASZ PATRONAT

REKLAMA

W ub. roku wystartowało ok. 300 biegaczy.

Po raz pierwszy 
pobiegną także 
dzieci

REKLAMA

REKLAMA? ZADZWOŃ! 
 691-895-296
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Półmaraton, Pogoń za Lwem na 
10,5km, Sztafety Pokoleń, Firmowa 
i Szkolna, Biegi Lwiątek dla naj-
młodszych, maraton spinningowy, 
Expo z ponad 40 strefami aktyw-
ności dla całych rodzin, koncert 
zespołu Foliba, pokazy drwali pod 
hasłem LION’S TROPHY, Zlot 
Food Tracków, tor offroad – takich 
atrakcji można spodziewać się 21 
maja w Tarnowie Podgórnym. Zapi-
sy do biegów są już dawno zamknię-
te, ale warto pojawić się w Tarnowie 
Podgórnym w roli kibica, bo atrakcji 
na pewno nie zabraknie. Patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”.

Szósta edycja Biegu Lwa z pew-
nością będzie rekordowa. Dzięki 
zwiększeniu limitów miejsc na 
wszystkie dystanse, w Tarnowie 
Podgórnym może pojawić się po-
nad 3000 osób – w tym prawie 800 
dzieci. 

– W tym roku po raz pierwszy 
zawodnicy startujący w półmara-
tonie pobiegną na dwóch pętlach. 
W poprzednich edycjach mieliśmy 
trzy okrążenia, co stanowiło pew-
ne ograniczenia. Teraz mogliśmy 
zwiększyć limit miejsc, bez obaw, 
że zmniejszy to komfort biegania 

– podkreśla Piotr Książkiewicz, dy-
rektor sportowy imprezy.

Głównym wydarzeniem sporto-
wym będzie wspomniany bieg pół-
maratoński, w którym wystartują 
znakomici lekkoatleci. Patrząc na li-
stę startową można spodziewać się, 
że szczególnie interesująca będzie 
rywalizacja kobiet. Na linii startu 
staną cztery znakomite Polki, muli-
timedalistki krajowego czempiona-
tu: Izabela Trzaskalska, Dominika 
Nowakowska, Aleksandra Brzeziń-
ska i Izabela Parszczyńska oraz trzy 
zawodniczki z Kenii: Christine Mo-
raa Oigo, Teresa Flavious Kwam-
boka i Betty Chepleting. Wśród 
panów, którzy zapowiedzieli start 
w Biegu Lwa najlepszymi rekor-
dami życiowymi mogą pochwalić 
się Kenijczycy: Boniface Wambua 
Nduva, Henry Kemboi, Abel Kibet 
Rop, Benard Muinde Matheka oraz 
Etiopczyk: Mengistu Zelalem i Po-
lacy – Artur Kern i Marek Kowalski.

Faworytką biegu jest Izabe-
la Trzaskalska, która pod koniec 
kwietnia wypełniła minimum na 
dystansie maratońskim na sierp-
niowe mistrzostwa świata w Lon-
dynie. 

– Zazwyczaj tak jest, że po mara-
tonie przez około miesiąc trzyma się 
formę, więc jestem dobrej myśli. Co 
prawda, do Tarnowa Podgórnego 
przyjeżdżam prosto z obozu w gó-
rach, więc trudno przewidzieć, jak 
będę się czuć. Dużo zależy też od 
pogody, bo wysoka temperatura na 
takim dystansie może mocno zwery-
fi kować plany, ale nie ma co gdybać. 
Wszystko okaże się na trasie – mówi 
posiadaczka czwartego wyniki w hi-
storii Polski na dystansie półmara-

tonu – 1:11:33. Przypomnijmy, że 
w poprzedniej edycji zwycięstwo od-
nieśli Marcin Chabowski – 1:04:55 
oraz wspomniana już Christine Mo-
raa Oigo – 1:17:17. 

Start biegu zaplanowany jest na 
godzinę 14. Wcześniej – od godzi-
ny 10 będą trwać zawody dla dzie-
ci i młodzieży. Cały dochód z opłat 
startowych Biegu Lwiątek został 
przekazany na leczenie Huberta 
Przybylskiego z Tarnowa Podgórne-
go – chłopca, który urodził się z po-

czwórną wadą serca i dodatkowo 
cierpi na autyzm. 

Tradycją jest, że w trakcie Biegu 
Lwa można przeżyć nie tylko spor-
towe emocje, ale także posłuchać 
muzyki. W tym roku, w trakcie za-
wodów – o godz. 15:15 na płycie 
stadionu Tarnovii, gdzie zorganizo-
wana będzie meta, z głośników po-
płyną afrykańskie brzmienia zespo-
łu Foliba. Artyści grający m.in. na 
bębnach będą pomagać biegaczom 
wykrzesać dodatkowe siły na fi ni-
szu, a kibiców zachęcać do zabawy. 
Warto pojawić się w Tarnowie już 
rano, bo otwarcie Expo Lwa zapla-
nowane jest na godz. 8:30. 

Impreza jest współfi nansowana 
przez Urząd Gminy Tarnowo Pod-
górne. Szczegółowe informacje 
o Biegu Lwa znajdują się na stronie 
www.bieglwa.pl. Wiele ciekawostek 
pojawia się także na profi lu imprezy 
na facebooku.

Bieg Lwa już w niedzielę!
W Tarnowie Podgórnym może pojawić się 3000 biegaczy, w tym prawie 800 dzieci  NASZ PATRONAT
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Od godziny 10 będą trwać zawody dla dzieci i młodzieży.

Justyna 
Grzywaczewska 
kontakt@naszglospoznanski.pl


