
INWESTYCJE W POZNANIU I POWIECIE
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Koncert muzyki fi lmowejKoncert muzyki fi lmowej STR. 13
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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!

Kazik i Kwartet Kazik i Kwartet 
ProForma ProForma 

Lider zespołu Kult i legenda polskiego rocka, Kazik Staszewski, zaśpiewa Lider zespołu Kult i legenda polskiego rocka, Kazik Staszewski, zaśpiewa 
w Centrum Kultury w Przeźmierowie wraz z Kwartetem ProForma. w Centrum Kultury w Przeźmierowie wraz z Kwartetem ProForma. 
Mamy dla Was zaproszenie. Więcej naMamy dla Was zaproszenie. Więcej na STR. 13STR. 13
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2 Z DRUGIEJ STRONY

Sołtysi mają właśnie swoje święto

Kalendarium

13 marca
WTOREK
• O godz. 16.30, w Bibliotece 
Raczyńskich (sala 1) w Pozna-
niu odbędzie się „Wtorek dla 
seniora. Przedwojenne melodie 
– o piosenkach Andrzejach 
Własta”. W 20-leciu śpiewali je 
wszyscy. Uznawany za jednego 
z pierwszych twórców polskiej 
kultury masowej pisał teksty do 
takich przebojów jak „Tango 
Milonga”, „Już nigdy”, „Ta mała 
piła dziś”. Ciągle pamiętana jest 
też piosenka „Warszawo ma”, 
którą Włast napisał w war-
szawskim getcie. O szlagierach 
i powodach popularności An-
drzeja Własta opowie dr Tomasz 
Umerle.

16 marca
PIĄTEK
• Legendy polskiego rocka lat 
80-tych wystąpią na scenie 
Blue Note. Zagrają zespół 
Korpus oraz goście: Mr.Pollack 
i Gomor! Mamy trzy dwuoso-
bowe zaproszenia. Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl.

17 marca
SOBOTA
• „Dobry wieczór Państwu” to 
spektakl, w którym duet Krzysz-
tof Materna i Olga Bołądź 
tworzy półtoragodzinną zabawę 
z publicznością, przestrzegając 
przed wpływem współczesnej 
rozrywki na nasze umysły. Zo-
baczyć go będzie można w Auli 
Artis (ul. Kutrzeby 10 w Po-
znaniu) o godz. 17 i 20. Mamy 
dla Czytelników dwuosobowe 
zaproszenie na 17 marca, na 
godz. 20. Szukajcie na nasz-
glospoznanski.pl. 

18 marca
NIEDZIELA
• Sztukę Moliera „Mieszczanin 
szlachcicem”, w reżyserii Bog-
dana Żyłkowskiego, w wykona-
niu Komediantów z Przeźmie-
rowa będzie można zobaczyć 
w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym. Początek o godz. 
17. Wstęp wolny.

24 marca
SOBOTA
• Koncert „Wiosna z Modrakami” 
odbędzie się w Centrum Kultury 
Przeźmierowo o godz. 16. Po-
wtórka – 17 kwietnia o godz. 16. 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Dzień Sołtysa to coroczne 
polskie święto obchodzone, 
w większości przypadków na 
terenie kraju, 11 marca. Pocho-
dzenie nie jest znane, jednak w 
ostatnich latach staje się coraz 
popularniejsze. Święto to ma na 
celu okazanie wdzięczności i sza-
cunku sołtysom za ich pracę oraz 
zwrócenie uwagi społeczeństwa 
na rolę sołtysa w polskiej wsi. 
Z jego okazji organizowane są 
spotkania, biesiady i konkursy…

„Nasz Głos Poznański” 

poświęca sporo uwagi sołtysom, 
których w Polsce jest ponad 40 
tysięcy. Organizujemy m.in. 
Plebiscyt na Najpopularniejszego 
Sołtysa, z którego uroczystego 
zakończenia relację publikuje-
my na stronie 3. Na kolejnych 
możecie Państwo przeczytać 
także publikacje o piątkowych 
uroczystościach poświęconych 
sołtysom, które odbyły się w 
gminach Dopiewo i Stęszew. 

W tym numerze sporo miejsca 
poświęcamy tematyce miesz-

kaniowej. Wszak w weekend na 
MTP w Poznaniu odbędą się 
Targi Mieszkań i Domów, które 
cieszą się ogromnym zaintereso-
waniem. 

Stronę 4 poświęcamy tema-
towi bezpieczeństwa, które jest 
bliskie każdemu z nas. Poza tym 
polecam wiele interesujących 
artykułów, a także konkursy z 
biletami do wygrania. Zachęcam 
do udziału w nich i do lektury 
najnowszego wydania „Naszego 
Głosu Poznańskiego”.

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

Sołtysów jest 
w Polsce ponad 
40 tysięcy

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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POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

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

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

26 III
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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TEMAT NUMERU

Uroczysta gala, podczas której na-
grodziliśmy „Najpopularniejszego 
Sołtysa 2018” Jacka Schmidta, 
sołtysa wsi Koninko i Świątniczki 
w gminie Kórnik, odbyła się 1 marca 
w Starostwie Powiatowym w Pozna-
niu. Patronat honorowy nad trzecią 
edycją plebiscytu objął starosta po-
znański Jan Grabkowski, medialny 
Radio Poznań. Nagrodę dla najbar-
dziej aktywnego czytelnika ufundo-
wał hotel Remes Sport&SPA. 

– To olbrzymi kredyt zaufania, 
jaki dostałem od mieszkańców 
i duże zobowiązanie do tego, by 
działać jeszcze aktywnej dla swo-
jego sołectwa – tak ocenił swoje 
wyróżnienie Jacek Schmidt, który 
z rąk Jana Grabkowskiego, w towa-
rzystwie Sławomira Lechny, redak-
tora naczelnego „Naszego Głosu 
Poznańskiego”, odebrał dyplom 
z tytułem „Najpopularniejszego 
Sołtysa 2018”. 

W plebiscycie zorganizowanym 
przez „Nasz Głos Poznański” czy-
telnicy mogli głosować na liderów 
lokalnych społeczności. W sumie 

oddano 4010 głosów. Laureat plebi-
scytu uzyskał ich 1170. 

– Dziś osoba sołtysa jest łączni-
kiem między mieszkańcami, a wła-
dzami gminy, czy powiatu. Taki ty-
tuł obliguje do dalszej pracy, ale też 
stanowi wyróżnienie dla tych osób 
– powiedział Jan Grabkowski.

„Najpopularniejszy sołtys 2018” 
odebrał też gratulacje od Antonie-

go Kalisza, wiceburmistrza Kórni-
ka i Zbigniewa Tomaszewskiego, 
radnego powiatowego, który jak się 
okazuje, namówił sołtysa Koninka 
i Świątniczek do tego, aby mimo 
początkowej rezygnacji, podjął wy-
zwanie na rzecz pracy z mieszkań-
cami tych miejscowości.

– Ja i całe sołectwo chcemy ten 
sukces wykorzystać – mówił zwy-

cięzca plebiscytu Jacek Schmidt. – 
Dziękuję wszystkim, którzy oddali 
na mnie głosy. Myślę, że dzięki temu 
będziemy mogli zrealizować to, co 
chcieliśmy i chcemy zrobić. Rozu-
miemy, że wszyscy mają jakieś swo-
je problemy i potrzeby, ale uważamy 
że teraz jest nasz czas i będziemy się 
starać jak najlepiej to wykorzystać, 
oczywiście uśmiechając się zarów-

no do pana burmistrza Kórnika, jak 
i do pana starosty.

Podczas spotkania była okazja 
do rozmowy o najpilniejszych po-
trzebach i problemach sołectwa, 
którym kieruje Jacek Schmidt. Jak 
wspomniał sołtys najpilniejszy jest 
problem bezpieczeństwa związany 
z potrzebą budowy chodnika i uli-
cy w Koninku. Ruch samochodowy 
jest tu duży. Starosta stwierdził, że 
jeżeli gmina zadeklaruje, że dołoży 
połowę potrzebnych pieniędzy, bę-
dzie można rozmawiać. TW 

Najpopularniejszy Sołtys nagrodzony
Laureat plebiscytu Jacek Schmidt, sołtys wsi Koninko i Świątniczki, od razu po odebraniu gratulacji poprosił 
starostę poznańskiego o budowę drogi i chodnika!

Rozmowa z Jackiem Schmidtem, „Najpopularniejszym Sołtysem Roku 2018” 

NAJPOPULARNIEJSZY 
SOŁTYS 2018  
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Od lewej stoją Antoni Kalisz, Sławomir Lechna, Jan Grabkowski, Jacek Schmidt i Zbigniew Tomaszewski. 

Panie sołtysie, gratuluję zwycię-
stwa! Przyznam dość dla mnie 
niespodziewanego. Wszak Konin-
ko to mała wieś, ma zaledwie 300 
zameldowanych mieszkańców. 
Skąd Pana zdaniem tak duże 
poparcie?

— 300 mieszkańców Koninka to 
jak 300 Spartan, którzy walczyli 
pod Termopilami, broniąc zachod-
niej demokracji i kultury przed 
nawałą „bestii z mroku”, czyli 
perskich barbarzyńców. Coś w tym 
chyba jest. To tak w żartach, a tak 
naprawdę, to nie wiem… Należa-
łoby spytać tych, którzy oddali na 
mnie głosy. 

Komu chciałby pan podziękować? 

— Chciałbym podziękować wszyst-
kim naraz i każdemu z osobna, 
jednak już bez nazwisk, ponieważ 
nie chciałbym kogoś pominąć, 
a wiem jakie to przykre, gdy się 
o kimś zapomni. 

Na ceremonii wręczenia nagrody 
„Najpopularniejszy Sołtys Roku 
2018” zaapelował pan do starosty 
o drogę we wsi. Nie marnuje pan 
czasu…

— Jeżeli chodzi o drogi, to trudno 
mówić komuś o czymś czego nie 

widział. Jest mi bardzo przykro, że 
zawsze pamięta się o tych wielkich 
miejscowościach zapominając, 
że są takie, dla których czas się 
zatrzymał jeszcze w komunie 
zwłaszcza, że mieszkańcy wszyst-
kich okolicznych wsi przejeżdżają 
przez Koninko. Nie wspomnę już 
o TIRach i ciężkich samochodach 
wojskowych. Myślę że wszystkie 
władze, jakie by one nie były, 
zawsze wolą się nie narażać więk-
szemu skupisku ludzi. Nasze wsie 

Koninko i Świątniczki zawsze były 
zwodzone obietnicami. Przez 10 lat 
nie budowano nam ani dróg, ani 
chodników tłumacząc, że do 2017 
roku będzie zakładana kanalizacja. 
Mieszkańcy więc cierpliwie czekali. 
Dziś tłumaczy się nam, że są inne 
priorytety i kanalizacja będzie 
prawdopodobnie zakładana w 2024 
roku. 
Po plebiscycie „Naszego Głosu 
Poznańskiego” i wygranej sołtysa 

z Koninka i Świątniczek zapaliła się 
iskierka, która jak obserwuję powo-
li zaczyna rozpalać żar, a gdy już się 
rozpali może wzniecić ogień, który 
nie wiem w co się może zmienić 
– może w 300 Spartan. Co będzie 
dalej czas pokaże, ja ze swojej stro-
ny wszystkim życzę wszystkiego 
najlepszego – zwłaszcza zdrowia.

Założył pan zespół muzyczny. 
Proszę o nim opowiedzieć. 

— Zespół Tygrysy Kórnika zało-
żony został na potrzeby sołectwa 
i gminy, żeby promować, bawić 
i integrować. Naszym marzeniem 
było zagrać w sobotni wieczór na 
festynie „Biała Dama” w Kórniku. 
Dwa lata temu zagraliśmy w nie-
dzielę i wszyscy pytali, dlaczego nie 
gramy… w sobotę jako gwiazda. 
Można nas ocenić na You Tube 
wpisując hasło ,,Tygrysy Kórnika 
Biała Dama 2016”, gdzie poprosi-
liśmy dziewczynkę z publiczności, 
żeby z nami zagrała oraz drugi 
fi lm – to nasz nieofi cjalny Hymn 31 
Bazy w Krzesinach.

Gdyby miał Pan zapromować Ko-
ninko, to co by Pan powiedział?

— Gdybym miał środki i czas 
chciałbym odsłonić tajemnice, 
które skrywa Koninko. Był tu 

kiedyś wspaniały pałac. Po wojnie 
była w nim świetlica. Gdy zaczął 
odpadać tynk na ścianie, to odkryto 
wspaniałe malowidła. Ówcze-
sne władze stwierdziły, że przez 
to odkrycie mogą się zjeżdżać 
niepowołani goście, więc żeby nie 
robić zamieszania zburzono pałac. 
Fundamenty stoją do dziś. Jest 
wiele ciekawych i niewyjaśnionych 
historii związanych z tym pałacem 
i folwarkiem, który był samowy-
starczalny i jeszcze długo po wojnie 
funkcjonował. 

A kim Najpopularniejszy Sołtys 
2018 jest na co dzień? 

— Tak się zdarzyło, że dzieciństwo 
i całe życie miałem naprawdę 
bujne i pełne emocji. Osiadłem 
z rodziną w Koninku, ponieważ 
po kilkunastu miejscach, które 
obejrzeliśmy szukając odpowied-
niego na budowę domu, małżonka 
wysiadła z samochodu rozejrzała 
się i powiedziała: „już nigdzie nie 
jedziemy”. I tak zostało. Pracuję 
w Poznaniu, w 14 Wojskowym 
Oddziale Gospodarczym. Jestem 
żonaty od 30 lat ze wspaniałą 
Bożenką. Mamy córkę Olę i dwóch 
synów Artura i Filipa oraz kota 
obronno-zaczepnego Oskara. 
Całe moje życie kręciło się zawsze 
wokół szalonych i radosnych ludzi 

i muzyki, która jest dla mnie bardzo 
ważna. W 1992 roku wydałem 7 
kaset magnetofonowych – wtedy 
tak zwanej muzyki chodnikowej. 
Skomponowałem ponad 80 utwo-
rów w różnych stylach muzycznych 
– poezja śpiewana, blues, rock, 
pop-dance itp. Występowałem na 
różnych festiwalach i konkursach 
piosenki, aż wreszcie przyszedł czas 
dojrzeć. Moim największym sukce-
sem było zdobycie tytułu laureata 
w Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej 
w Warszawie oraz występ w 1996 
roku na Koncercie Laureatów 
Kołobrzegu. 

300 Spartan z Koninka
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Po wygranej w plebi-
scycie sołtysa z Ko-
ninka i Świątniczek 
zapaliła się iskierka, 
która rozpala żar

rozmawiał
Tomasz Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl
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4 WYDARZENIA

Główną nagrodą jest czek o war-
tości 30 tysięcy złotych. Szef funk-
cjonariuszy z Kostrzyna odebrał go 
podczas sesji Rady Powiatu z rąk 
Jana Grabkowskiego, starosty po-
znańskiego oraz Macieja Nestoru-
ka, komendanta KMP w Poznaniu. 

– To wyróżnienie jest wyrazem 
uznania dla wszystkich naszych po-
licjantów i pracowników. Świadczy 
o ich zaangażowaniu w pełnieniu 
służby. Miejsce w rankingu pokazu-
je, że kostrzyńscy funkcjonariusze 
z uwagą słuchają głosów mieszkań-
ców gminy – mówi asp. szt. Krzysz-
tof Kliński, p.o. komendanta Komi-
sariatu Policji w Kostrzynie. I, jak 
podkreśla, pierwsze miejsce będzie 
motywować do wykonywania pracy 
na jeszcze wyższym poziomie. 

Najlepszy komisariat w powie-
cie poznańskim został wyłoniony 
na podstawie rocznej oceny pracy 
funkcjonariuszy. Wśród kryteriów 
znalazła się m.in. liczba policjantów 
przypadająca na jednego zatrzy-
manego „na gorącym uczynku”, 
własna inicjatywa w zakresie dzia-
łań profi laktycznych czy wskaźniki 
wykrywalności przestępstw krymi-
nalnych. 

Kostrzyńskich policjantów wy-
różniono drugi rok z rzędu. Konkurs 
organizowany jest corocznie przez 
starostę poznańskiego i komendan-
ta miejskiego policji w Poznaniu. 
Okolicznościowe dyplomy i nagro-
dy otrzymali również komendanci 
komisariatów w Mosinie (10 tys. zł) 

i Suchym Lesie (5 tys. zł), które ko-
lejno zajęły drugie i trzecie miejsce. 
Pieniądze zostaną wykorzystane na 
bieżącą działalność jednostek.

Współzawodnictwo pomiędzy 
posterunkami ma motywować po-
licjantów do jeszcze lepszego wy-
pełniania obowiązków służbowych. 
I właśnie o tym, jak policjanci z po-
wiatu pełnią swoją służbę można 
było posłuchać na minionej sesji 
Rady Powiatu. Głównym tematem 
posiedzenia było bowiem bezpie-
czeństwo. 

– Powiat w ciągu 17 lat wydał 
ponad 17 milionów, a w ubiegłym 
roku niemal 4 miliony złotych na 
wszystkie działania związane z bez-
pieczeństwem. I choć nie jest to 

nasze zadanie, to dzięki wsparciu 
Rady Powiatu, możemy dofi nan-
sować szeroką działalność, która 
sprawia, że mieszkańcy czują się 
bezpieczniej. Jest to dowodem na 
to, że hasło „Bezpieczny Powiat” 
wypełniamy treścią – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznański. – 
Pół miliona na komisariat w Dopie-
wie, 100 tysięcy złotych na skaner 
SD czy blisko 300 tysięcy złotych 
na radiowozy dla policji, to tylko 
niektóre przykłady naszej pomo-
cy dla Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu – podkreśla starosta 
poznański. 

A czy faktycznie wsparcie po-
wiatu przekłada się na poprawę 
wyników pracy policji na terenie 17 

gmin? Szczegóły raportu o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego przedstawił Maciej Nestoruk, 
komendant Komendy Miejskiej Po-
licji w Poznaniu. 

Dane z raportu w większości dają 
powody do zadowolenia. Dzięki po-
licjantom pracującym w 15 komisa-
riatach na terenie powiatu zwięk-
szyła się wykrywalność przestępstw. 
90-procentowy wzrost odnotowano 
w przypadku bójek i pobić. Spadła 
też liczba kradzieży samochodów 
(308 – w 2016 roku, 262 – 2017 
roku) a także rozbojów, kradzieży 
rozbójniczych i wymuszeń (w 2016 
roku było 28, a w 2017 roku – 15). 

– Liczba kradzieży aut cały czas 
spada. W 2000 roku na dobę ginę-

ło około 20, obecnie maksymalnie 
dwa samochody. Dziś walka ze zło-
dziejami przeniosła się do interne-
tu. Przestępcy rozkładają auta na 
części i handlują nimi w sieci, przez 
co trudniej zwalczać ten proceder – 
mówi Maciej Nestoruk, komendant 
KMP w Poznaniu.

Mniej osób nietrzeźwych jeździ 
po drogach powiatu poznańskiego. 
Niestety, zwiększyła się liczba wy-
padków drogowych i to o 293 takie 
zdarzenia (w 2016 roku było ich 
535). 

– W tych statystkach jesteśmy, 
niestety, na szarym końcu Euro-
py, mimo że codziennie ponad 100 
policjantów z „drogówki” pracuje 
w terenie. To jest jedyny wydział, 
który nie ma wakatów. A mimo to 
rośnie liczba kolizji i wypadków 
na drogach – mówi Maciej Nesto-
ruk, komendant KMP w Poznaniu. 
– Dlatego ściśle współpracujemy 
z władzami powiatu i gmin nad po-
prawą bezpieczeństwa w tym zakre-
sie.

Oprócz raportu o stanie porząd-
ku i bezpieczeństwa publicznego, 
zaprezentowane zostały również 
informacje o ochronie przeciwpo-
żarowej w powiecie w 2017 roku. 
Przedstawił je Jacek Michalak, ko-
mendant PSP w Poznaniu. Radni 
wysłuchali też sprawozdania Jana 
Grabkowskiego z działalności Po-
wiatowej Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Powiatu Poznańskiego 
za ubiegły rok. KG

Mieszkańcy czują się bezpieczniej
Komisariat Policji w Kostrzynie zwyciężył, po raz trzeci, w konkursie na „Najlepszy komisariat powiatu”
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Laureaci konkursu „Najlepszy komisariat 2018” z M. Nestrukiem, komendantem KMP w Poznaniu, J. Grab-
kowskim, starostą poznańskim i P. Burdajewiczem, przewodniczącym Rady Powiatu.

Odkąd gmina Dopiewo ma komi-
sariat policji, jest w niej bezpiecz-
niej. Liczba policjantów działa-
jących na jej terenie wzrosła od 
października 2017 roku z sześciu 
do 22. Wcześniej funkcjonował tu 
jedynie rewir dzielnicowych. Ko-
misariat otrzymał 14 lutego 2018 
roku dwa nowe radiowozy, które 
w połowie sfi nansowała gmina Do-
piewo. Przeznaczyła ona na budo-
wę komisariatu 1,2 mln zł i działkę, 
1 mln zł dołożył powiat poznański, 
a resztę – policja. 

– Wzrost liczby policjantów znaj-
duje odzwierciedlenie w skutecz-
ności wykrywania naruszeń prawa. 
W ostatnim kwartale 2017 r. miało 

miejsce 50 przestępstw kryminal-
nych na terenie gminy Dopiewo, 
natomiast rok wcześniej, w tym 
samym przedziale czasu, odnoto-
wano 80 takich zdarzeń. Spadek 
miał miejsce w przypadku włamań 
do domów – w 2017 wystąpiły dwa 
włamania, a rok wcześniej było 
ich 12. Ostatni kwartał ubiegłego 
roku to jedna kradzież samochodu, 
w 2016 było skradziono w adekwat-
nym okresie 7 aut – mówi Sławomir 
Pawlaczyk, komendant Komisaria-
tu Policji w Dopiewie.

Ostatnio w Dopiewie, nie tylko 
więcej robi się dla bezpieczeństwa, 
ale i więcej się o bezpieczeństwie 
mówi. Po raz pierwszy w Dopiewie 6 

marca odbyła się debata policyjna dla 
mieszkańców, którą zorganizował 
nowy komisariat. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu, której komisariat 
podlega, samorządu gminy Dopiewo 
i szkół z jej terenu. Omówiono efekty 
pracy w ciągu pierwszych miesięcy 
istnienia komisariatu. Wcześniej 
komendant spotkał się z radnymi 
i wójtem, a następnie zorganizował 
spotkanie poświęcone tej problema-
tyce w komisariacie.

– Staramy się być blisko ludzi. 
Identyfi kacji miejsc i zdarzeń bu-
dzących niepokój mieszkańców, 
służy aplikacja „Mapa zagrożeń”, 
którą współtworzą sami miesz-

kańcy. Służy temu także program 
„Dzielnicowy bliżej nas” i akcje 
edukacyjne, które prowadzimy 
w szkołach, współpraca ze strażą 
gminną i regularne comiesięczne 
spotkania z władzami samorządo-
wymi – wyjaśnia komendant. 

– Spadek przestępczości po-
twierdza, że nasze starania o to, by 
powstał w Dopiewie komisariat po-
licji, były celowe. Poniesiony przez 
gminę wydatek jest w pełni uza-
sadniony. Poczucie bezpieczeństwa 
jest jedną z podstawowych potrzeb 
człowieka. Wpływa na jakość życia. 
Dzięki współpracy z powiatem i po-
licją, udało nam się poprawić sytu-
ację pod tym względem w gminie 

Dopiewo – mówi Adrian Napierała, 
wójt gminy Dopiewo. – Podejmu-
jemy także własne działania mają-
ce na celu eliminowanie zagrożeń 
i wykrywanie przypadków łamania 
przepisów. Ważną rolę pełni tu 
nasza straż gminna i działania in-
formacyjne. Przykładem może być 
kampania „Nie smogowi”, czy mo-
nitorowanie podłączeń posesji do 
kanalizacji – dodaje wójt. 

Gmina Dopiewo to gmina rozwo-
jowa. Obecnie liczy ponad 25 tys. 
mieszkańców. Co roku przybywa 
w niej ok. tysiąc mieszkańców. Do-
celowo komisariat jest przygotowa-
ny dla 35 funkcjonariuszy.
Adam Mendrala

Spadek przestępczości w gminie Dopiewo
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Jedną z takich gmin jest podpo-
znańskie Dopiewo, złożone z 11 so-
łectw. O wadze roli sołtysów świad-
czyć może fakt, że w Polsce funkcję 
tą piastuje 40,5 tys. osób

Cykliczne spotkanie sołtysów 
gminy Dopiewo z wójtem miało 
więc w marcu, w związku ze świę-
tem, charakter uroczysty. Oprócz 
rozmów o bieżących sprawach, 
dotyczących gminy i nurtujących 
poszczególne społeczności, były 
życzenia ze strony przedstawi-
cieli władz samorządowych i tort 
z mapą gminy podzieloną na 11 
sołectw. 

– Każde z sołectw gminy Dopiewo 
jest inne. Mamy tu mały, tradycyjny 
Trzcielin, liczący nieco ponad 300 
mieszkańców i duże, podpoznań-
skie Skórzewo, w którym mieszka 

7 tys. mieszkańców, posiadające 
ponad 100 ulic, dwie duże szkoły 
i kilka sklepów wielkopowierzch-
niowych. Pamiętam inne Skórzewo, 
rolnicze, z kilkoma ulicami. Jestem 
sołtysem od 34 lat – wyjaśnia Wa-
lenty Moskalik, wieloletni sołtys 
Skórzewa.

– Bycie sołtysem to służba. Trze-
ba być społecznikiem, czerpać 
satysfakcję z kontaktu z drugim 
człowiekiem i angażowania się we 
wspólne sprawy. Najważniejsze są 
dobre relacje z ludźmi, rozumienie 
ich potrzeb, stanowisk, poglądów. 
Chodzi i o tych, którzy żyją tu od 
pokoleń, i o tych, którzy osiedlili się 
niedawno. Staram się jak najlepiej 
służyć tym, którzy mnie wybrali na 
swojego reprezentanta – mówi Al-
bin Marian Czekalski, sołtys o naj-

dłuższym, bo 38-letnim stażu wśród 
sołtysów gminy Dopiewo. 

– Sołtys musi spajać, integrować. 
Czasem pomóc w rozwiązaniu kon-
fl iktu sąsiedzkiego lub organizowa-
niu pomocy. Dąbrówka jest specy-
fi czna, dynamicznie się rozwija. Jak 
grzyby po deszczu powstały tu nowe 
podmiejskie osiedla, które zdomi-
nowały wieś. Jesteśmy zlepkiem 
ludzi z różnych stron Polski. Każdy 
przywiózł kawałek tradycji, kultury, 
z miejsca, z którego pochodzi. Sta-
ram się z tej różnorodności zrobić 
atut – tłumaczy Barbara Plewińska, 
sołtys Dąbrówki. 

– Szanowni sołtysi, jesteście jak 
lekarze pierwszego kontaktu, dia-
gnozujący potrzeby. Reprezentuje-
cie interesy swoich małych ojczyzn 
na forum gminy, ale i angażujecie 

się pomoc mieszkańcom w rozwią-
zywaniu problemów. To czyni Was 
niezwykłymi – powiedział Adrian 
Napierała, wójt gminy Dopiewo, 
podkreślając rolę sołtysów. 

Dzień Sołtysa w Dopiewie
Dzień Sołtysa to o wyjątkowe święto w gminach, w których występują wsie sołeckie
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Ceglany most łukowy w Wi-
rach to zwycięski znaczek 
w konkursie na „Naj-
ładniejszy Znaczek 
Turystyczny 2017 
roku”. W plebiscy-
cie organizowanym 
przez fi rmę Znacz-
ki Turystyczne sp. 
z o.o. udział wzięły 132 
znaczki turystyczne. Głosy 
oddawane na konkretne znaczki to 
wybór internautów i kolekcjonerów, 
których gusta niejednokrotnie się 
różnią. Jedno jest pewne, wszyst-
kich łączy pasja do drewnianych 
krążków i poznawania ciekawych 
miejsc turystycznych. 

Przygoda gminy Komorniki ze 
znaczkami turystycznymi rozpoczę-
ła się podczas majówki 2016 r. Wów-
czas grupa kolekcjonerów zaprezen-
towała pierwszy gminny znaczek 
turystyczny z wizerunkiem herbu 
gminy. Obecnie gmina Komorniki 
może pochwalić się 3 znaczkami, ale 
lokalni kolekcjonerzy mają już po-

mysły na kolejne. We wrześniu 
2016 roku odbyło się spo-

tkanie założycielskie 
Klubu Kolekcjonerów 
Znaczków Turystycz-
nych. Działa on przy 
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Komorni-

kach i warto dodać, że 
jest to pierwsza w Pol-

sce, pierwsza w Europie, 
a nawet na świecie tego typu organi-
zacja. Grono komornickich „znacz-
komaniaków” stale się powiększa. 
Klub skupia dziś osoby z terenu 
gminy Komorniki i okolic, ale jest 
również otwarty dla ludzi z całej Pol-
ski. Poprzez comiesięczne spotkania 
członkowie dzielą się znaczkowymi 
nowościami, ciekawymi pomysłami, 
chcą także zarażać innych swoim 
zamiłowaniem do znaczków i tury-
styki w różnych formach. Jeśli ktoś 
uwielbia przygodę i poznawanie cie-
kawych ludzi i miejsc, to w Komorni-
kach z pewnością znajdzie wspólny 
język z członkami klubu. PP 

X Wielkopolski Konkurs Koszy 
Wielkanocnych odbędzie 25 marca, 
w godz 10-15, w Szkole Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Rokietnicy. Pa-
tronat objął „Nasz Głos Poznański”.

Aby wziąć w nim udział, wystar-
czy przygotować niepowtarzalny 
koszyczek według własnego pomy-
słu i zgłosić się do jednej z kategorii: 
wystawcy indywidualni (osoby pry-
watne), w tym: dorośli i dzieci lub 

wystawcy zbiorowi, w tym: przed-
szkola i żłobki oraz zespoły rodzin-
ne. Dla uczestników przygotowano 
upominki i nagrody. Na miejscu 
czekać będzie również wiele wielka-
nocnych atrakcji.

Więcej informacji na www.rokiet-
nica.pl oraz profi lu Rokietnica.pl na 
facebooku.

Organizator: Urząd Gminy w Ro-
kietnicy. Współorganizatorzy: SP 
im. J. Brzechwy w Rokietnicy, GOK 
w Rokietnicy. Red

Najładniejszy 
znaczek turystyczny

Konkurs Koszy 
Wielkanocnych

NASZ PATRONAT
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ZAPRASZAMY NA

JARMARK WIELKANOCNY

pod patronatem 
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW,

który odbędzie się
25 marca 2018 roku od godz. 8:00 do 12:20 

w Stęszewie na ul. Kościelnej. 

Podczas Jarmarku będzie można zakupić 
ozdoby Wielkanocne, przygotowane przez 

uczniów szkół gminy Stęszew. 
 

Dochód z Jarmarku przeznaczony
zostanie na leczenie i rehabilitację

DAWIDA MOLICKIEGO

�

WYMIENIĘ 

OBORNIK KOŃSKI ZA SŁOMĘ LUB SIANO

TELEFON: 501-662-336

ZATRUDNIĘ
POMOCNIKA DO ODWIERTÓW

W ŻELBETONIE
TEL. 501 521 781

11 marca w Polsce obchodzony jest 
Dzień Sołtysa. Jest to świetna oka-
zja do wyrażenia szacunku dla osób 
sprawujących tą funkcję, a także 
podziękowania za ich ciężką pracę 
i zaangażowanie w działalność na 
rzecz społeczności gminy. 

Z tej okazji, już 9 marca, w Urzę-
dzie Miejskim Gminy Stęszew odbyło 
się tradycyjne już spotkanie z sołtysa-
mi. Podczas uroczystości burmistrz 
Włodzimierz Pinczak podziękował 
im za trud i wysiłek jaki wkładają na 
rzecz rozwoju sołectw, a także zło-

żył najlepsze życzenia, wytrwałości 
w rozwiązywaniu najpilniejszych 
spraw społeczności lokalnej, dobrej 
współpracy z mieszkańcami, realiza-
cji pomysłów w działalności sołeckiej 
oraz zadowolenia z pełnienia tak za-
szczytnej funkcji. Red

Zapraszamy na dyżur pracowników 
Urzędu Skarbowego Poznań – Jeży-
ce, który odbędzie się 21 marca (śro-
da) w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne przy ul. Poznańskiej 94 (bud. 
C, pok. 21) w godz. 9.00–15.00. Na 
zainteresowanych czekać będą eks-
perci podatkowi od rozliczania po-
datku dochodowego od osób fi zycz-
nych. Będzie też możliwość złożenia 
na miejscu PIT przez internet. ARz

Zakończyło się postępowanie 
przetargowe na przebudowę ul. 
Kolejowej w Plewiskach i Ko-
mornikach z budową ronda wraz 
z odwodnieniem. Do przetargu 
zgłosiły się dwie firmy: Strabag 
sp. z o.o. oraz Budimex S.A.. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma Strabag sp. z o.o., która za 
wykonanie powyższego zadania 
zaoferowała sumę 7.167.415,52 
brutto. 

8 marca została podpisana umo-

wa z wykonawcą. Termin realiza-
cji zadania przewidywany jest na 
15.02.2019 r. 

W zakres robót budowlanych 
objętych zamówieniem wchodzi 
przebudowa nawierzchni drogo-
wej, budowa ronda na skrzyżowa-
niu ulicy Kolejowej i Fabianowskiej 
w Komornikach, budowa kanaliza-
cji deszczowej, budowa oświetlenia 
ulicznego, przebudowa sieci gazo-
wej energetycznej, teletechnicznej. 
Red 

Dzień Sołtysa w Stęszewie

Skarbowy  
tarnowskim 
urzędzie

Wybudują kolejne rondo 
w Komornikach

Rada Powiatu Poznańskiego na se-
sji, która odbyła się 28 lutego, wy-
raziła zgodę na powierzenie gminie 
Tarnowo Podgórnego zadania pole-
gającego na założeniu i prowadze-
niu szkół – branżowej szkoły I stop-
nia oraz technikum. Organizacja 
i prowadzenie szkolnictwa ponad-
podstawowego należy do wyłącznej 
kompetencji powiatu, dlatego skoro 
gmina Tarnowo Podgórne chce pro-
wadzić Zespół Szkół Technicznych 
samodzielnie, to musiała uzyskać 
jego zgodę. Teraz podpisanie sto-
sownego porozumienia wydaje się 
już tylko formalnością.

– Do tego zadania przygoto-

wujemy się bardzo skrupulatnie – 
przypomina wójt Tadeusz Czajka. 
– Po badaniach ankietowych wśród 
przedsiębiorców teraz przyszedł 
czas na przebadanie oczekiwań 
uczniów i rodziców. 

Dlatego na od początku roku zo-
stały przeprowadzone badania an-
kietowe wśród młodzieży szkolnej 
z klas VII szkoły podstawowej, II 
i III gimnazjum, II i III liceum ogól-
nokształcącego. O opinie zostali po-
proszeni także rodzice uczniów klas 
VII szkoły podstawowej oraz II i III 
gimnazjum. Łącznie 1 229 ankiet.

Wyniki zostały zaprezentowane 
1 marca, na spotkaniu w Szkole 

Podstawowej w Baranowie – wśród 
zawodów w ramach trzyletniej 
szkoły branżowej I stopnia naj-
więcej wskazań uzyskali drukarz 
i kierowca mechanik, a w techni-
kum – technik informatyk, logistyk 
i mechatronik. 

Takie wyniki wskazują najważ-
niejszych adresatów działań promu-
jących Zespół Szkół Zawodowych 
– to uczniowie i ich rodzice. Jedno-
cześnie ofertę przyszłej szkoły nale-
ży zacząć promować jak najszybciej 
tak, by została ona odpowiednio 
wcześnie zauważona i przeanalizo-
wana przez uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów. ARz

Tworzą Zespół 
Szkół Technicznych
Uczniowie i ich rodzice z gminy Tarnowo Podgórne: 
kto wybiera szkołę i jaką?
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BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje , że dnia 19 kwietnia 2018r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew 
przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się drugi przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 
w budynku nr 7 przy ul. Parkowej w m. Strykowo o pow. użytk. 38m2 wraz z udziałem w działce 

nr 47/27 o pow. 0.2309ha wynoszącym 340860/15.313.584cz (380/17072cz.).Wyż. wym. 
nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW PO1S/00043794/1. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90.000,-zł, wadium w kwocie 9.000,-zł. należy 
wpłacić na konto Urzędu do dnia 15 kwietnia 2018r. Cena wywoławcza nieruchomości 

w stosunku do pierwszego przetargu została obniżona o 20.000,-zl 
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.steszew.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie i w sołectwach. Dodatkowe informacje można uzyskać 

w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 16.

REKLAMA? ZADZWOŃ!  691-895-296
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Kochamy przedmieścia
W największych polskich aglomeracjach mocno w ostatnich latach zaznacza się trend suburbanizacji. 
Klienci na rynku nieruchomości coraz chętniej wybierają domy na przedmieściach. Czy ta tendencja 
może się zmienić i jak reagują na to zapotrzebowanie deweloperzy? 
Według opracowań Głównego Urzę-
du Statystycznego, przygotowanego 
za lata 2015-2017 ponad 40 proc. 
inwestycji deweloperskich w aglo-
meracji poznańskiej, powstaje poza 
administracyjnymi granicami miasta 
Poznania. Jest to największy odsetek, 
biorąc pod uwagę duże polskie mia-
sta. Aktualnie wielu mieszkańców 
gmin ościennych dojeżdża do cen-
trum, aby realizować się zawodowo, 
czy nawet korzystać z oferty handlo-
wo-usługowej. Na decyzje mieszkań-
ców, którzy wybierają przedmieścia, 
wpływa szereg czynników. Wielu 
klientów na rynku nieruchomości ma 
świadomość tego, że w cenie miej-
skiego mieszkania, może zakupić 
dom z ogrodem na przedmieściach. 
A to wciąż stanowi spełnienie ma-
rzeń. Ponadto dynamicznie rozwija 
się infrastruktura: drogi, komunika-

cja publiczna, czy liczba dostępnych 
placówek edukacyjnych oraz ośrod-
ków zdrowia. Spokojne, komplekso-
wo zaprojektowane osiedla, blisko 
terenów zielonych z komfortowych 
dojazdem do centrum, wciąż cieszą 
się popularnością. 

Wśród najczęściej wybieranych 
gmin ościennych wielkich miast, 
niezmiennie są Komorniki, Rokiet-
nica, Dopiewo i Tranowo Podgórne. 
Właśnie te gminy, stanowiące atrak-
cyjną, zachodnią stronę aglomeracji 
poznańskiej, będą charakteryzować 
się największym przyrostem ludno-
ści. Przykład wspomnianej gminy 
Dopiewo pokazuje, jak zmienia 
się transport publiczny. Samorząd 
mocno uczestniczy w projekcie Po-
znańskiej Kolei Metropolitalnej, 
której celem jest przygotowanie 
połączeń kolejowych i zwiększe-

nie atrakcyjności kolei jako środka 
transportu. Gmina przystąpiła też 
do współpracy w realizacji Zintegro-
wanych Węzłów Przesiadkowych 
„Park&Ride” w Dopiewie i Palę-

dziu. Tak przygotowana infrastruk-
tura, znacznie wpłynie na komfort 
podróżujących mieszkańców. 

Fakt, że od kilkunastu lat, w całej 
aglomeracji poznańskiej, mieszkań-

cy przeprowadzają się na przedmie-
ścia, potwierdza liczba inwestycji 
deweloperskich. Tym bardziej, że 
gminy, które otaczają miasto za-
pewniają podaż terenów pod bu-
downictwo. 

– Od ponad 15 lat działamy na 
rynku nieruchomości, realizując 
i sprzedając domy oraz mieszkania 
na terenach podmiejskich. Wybu-
dowaliśmy ponad 1000 mieszkań 
dla ponad 3500 mieszkańców. 
Trend migracji na tereny podmiej-
skie jest widoczny, a w najbliższym 
czasie może się nasilić – mówi 
Adam Wędrychowicz z fi rmy Li-
nea. Deweloper realizuje inwesty-
cje Leśna Polana i Osada Leśna 
w Dąbrówce, w gminie Dopiewo 
oraz rozwija osiedla przy ulicach: 
Stolarskiej i Pogodnej w Murowanej 
Goślinie.  — Ciąg dalszy na str. 8
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W ostatnich latach branża miesz-
kaniowa przeżywa dynamiczny, 
niesłabnący wzrost, porównywal-
ny jedynie do pierwszego boomu 
mieszkaniowego z roku 2007. 
W ubiegłym roku, po raz pierwszy 
w historii deweloperzy rozpoczęli 
budowę ponad 100 tysięcy miesz-
kań – informował Home Broker. 
Ponadto, jak podaje Główny Urząd 
Statystyczny w opracowaniu „Bu-
downictwo mieszkaniowe w okre-
sie styczeń-grudzień 2017 roku”, 
w okresie dwunastu miesięcy 2017 
roku oddano do użytkowania wię-
cej mieszkań niż jeszcze rok wcze-
śniej. 

– Obecnie na rynku obserwujemy 
wzmożony popyt na nieruchomości 
– mówi Dawid Sztandera, prezes 
Novum Plus, dewelopera budują-
cego osiedle Rozalin. – W dużej 
części ma on charakter inwestycyj-
ny, czyli wynika z chęci ulokowania 
środków w inwestycjach bezpiecz-
nych, ale dających większy zwrot 
niż lokaty bankowe. W efekcie 
klienci wybierają przede wszystkim 
nieruchomości atrakcyjne cenowo. 
Nie obserwujemy też znacznych 
wzrostów cen. Z drugiej jednak 
strony zauważalny jest obecnie 

defi cyt wykwalifi kowanej siły ro-
boczej, w konsekwencji duża pre-
sja na wzrost cen wykonawstwa, 
a także materiałów. Efekt, który 
będzie się prawdopodobnie pogłę-
biał, jest taki, że ceny wybranych 
konkretnych nowych realizacji 
muszą wzrastać, gdyż deweloperzy 
nie będą w stanie rekompensować 
wyższych kosztów zmniejszonymi 
marżami. Tak więc może się zda-
rzyć, że klient, który znajdzie swoje 
wymarzone miejsce, będzie mu-
siał liczyć się z tym, za tą wybraną 
nieruchomość zapłaci więcej niż 
za inną – pozornie podobną ofertę 
dostępną na rynku.

– Duża aktywność na rynku nie-
ruchomości powinna się utrzymać, 
mimo końca MdM. To w żaden spo-
sób nie wpłynie na naszą sytuację, 
ponieważ od lat realizujemy stra-
tegię długofalowo – mówi Lucyna 
Jarczyńska, dyrektor ds. sprzedaży 
i marketingu spółki Agrobex. 

Koniec programu „Mieszkanie 
dla Młodych” to nie jedyny waż-
ny element rynku deweloperskie-
go w 2018 r. Przybywa mieszkań 
z ofertą „pod klucz”, coraz częściej 
nabywcy kupują lokale z myślą o in-
westycji w wynajem. W aglomeracji 

Rynek deweloperski 2018 w 
Miniony rok był bardzo dobry dla branży deweloperskiej, oddano do uży
nastrajają pozytywnie. Aktualnie na rynku obserwujemy wzmożony popyt na

REKLAMA

Kochamy 
przedmieścia
Ciąg dalszy ze str. 7 — Co ważne, 
przygotowując osiedla, Linea dba 
o kompleksowe zagospodarowanie 
całego terenu, w tym wewnętrzne 
alejki oraz zaplecze handlowo-usłu-
gowe. W Dąbrówce znajduje się 
Centrum Handlowe Aurora, pla-
cówki edukacyjne i inne udogodnie-
nia do zaspokajania podstawowych 
potrzeb. To ważne dla mieszkań-
ców, którzy wiele spraw załatwią 
obok domu. Tak przygotowane in-
westycje stanowią alternatywę dla 
mieszkań w centrum. 

W pobliskim Skórzewie Lepiko 
Developer buduje wysokiej jako-
ści mieszkania. Osiedle Grafi towe 
to połączenie doskonałej lokali-
zacji z nowoczesną architekturą 
i komfortowo zaprojektowanymi 
mieszkaniami. Skórzewo łączy się 
z Poznaniem nie tylko poprzez ob-
wodnicę S-11, ale także ul. Złotow-
ską, Malwową oraz Bukowską co 
zapewnia komfortowy oraz szybki 
dojazd do pracy lub szkoły w do-

wolnym miejscu Poznania. Osiedle 
położone jest w otoczeniu ujmują-
cych ciszą i krajobrazem terenów 
zielonych. Zachęcają one do space-
rów, wycieczek rowerowych, a także 
wypadu na plażę jeziora w Lusowie.

Dużym zainteresowaniem cieszą 
się także domy w Lusówku, w gmi-
nie Tarnowo Podgórne. 

– Zachęcam do zapoznania się 
z naszą ofertą funkcjonalnych do-
mów parterowych na osiedlu Ro-
zalin, które z pewnością można 
nazwać bestsellerami, a także do 
skorzystania z promocji na ostatnie 
gotowe mieszkania – mówi Dawid 
Sztandera, prezes Novum Plus sp. 
z o.o.. – W związku z zakończeniem 
programu MDM postanowiliśmy 
obniżyć cenę mieszkań o kwotę do-
płaty MDM dla tych osób, którym 
nie udało się skorzystać z progra-
mu rządowego. Można zatem na-
być u nas nowoczesne mieszkanie 
o pow. 74,5 m2 z tarasem tańsze 
o dopłatę MDM w wysokości ponad 
20 tys. zł. 

Zainteresowaniem 
cieszą się domy 
Dąbrówce i Lusowie 

Hubert 
Maćkowiak
kontakt@naszglospoznanski.pl
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poznańskiej widać trend „ucieczki” 
na tereny podmiejskie. Jak rozwinie 
się rynek deweloperski w roku 2018?

„Dziś kupuję, jutro mieszkam”
Klienci na rynku nieruchomości 

doceniają możliwość zakupienia 
mieszkań „pod klucz”. 

– Obecnie klient jest świadomy, 
że zlecając tę usługę deweloperowi, 
może liczyć na solidność i dobrą 
propozycję cenową. Widać to choć-
by na przykładzie VAT – klient musi 
zapłacić 23 procent, jeśli jest konsu-
mentem, a na usługi jest 8 procent 
– mówi Lucyna Jarczyńska z Agro-
bexu. Deweloper proponuje do wy-
boru trzy pakiety – „Dynamiczny”, 
„Klasyczny” oraz „Natura”, a usłu-
ga dotyczy inwestycji Wilczak 20 
w Poznaniu, Radosna III w Zalase-
wie oraz Osiedle Słoneczne w Sza-
motułach. Kilka pakietów wykoń-
czenia to standard, pozwala bowiem 
dostosować wydatki do zaplanowa-
nego budżetu. 

Linea Deweloper w Dąbrówce 
proponuje ofertę Basic oraz Kom-
fort. – Koszt wykończenia „pod 
klucz” można wliczyć w wartość 
nieruchomości, tym samym uzysku-
jąc kredyt pozwalający sfi nansować 

takie prace – wyjaśnia Adam Wę-
drychowicz z fi rmy Linea.

W Skórzewie powstaje osiedle 
Grafi towe. Atutów tej lokalizacji 
jest dużo: bliskość obwodnicy S-11 
(zapewnia niezwykle szybki dojazd 
w każde miejsce Poznania), bliskość 
ulicy Bukowskiej zapewni szybki 
dojazd do lotniska „Ławica”, do-
datkowo bliskie sąsiedztwo dzielnic: 
Grunwald, Junikowo oraz Ławica. 
Poza tym samo Skórzewo zachwyca 
ilością i różnorodnością usług dla 
lokalnej społeczności, w tym galeria 
handlowa, Park Rozrywki dla dzie-
ci, kluby fi tness, kościół, restauracje 
i inne.

Nieruchomość jako inwestycja
W 2018 roku popularne będzie 

inwestowanie w nieruchomości, 
oczywiście przynoszące największy 
zysk. Z roku na rok rośnie popu-
larność tzw. smart apartamentów, 
czyli niewielkich lokali o metrażu 
od kilkunastu do 50 mkw., w któ-
rych znajdują się: toaleta, aneks ku-
chenny i przestrzeń do pracy oraz 
wypoczynku. Największy kompleks 
smart apartamentów na polskim 
rynku powstaje w Poznaniu, przy 
ulicy Nadolnik. 

– Łącznie będzie 1000 lokali. To 
propozycja dla klientów „inwesty-
cyjnych”, a stopa zwrotu będzie 
wynosić 8,1%. Gwarantujemy też 
opiekę fachowego operatora, dba-
jącego o smart apartament – infor-
muje Michał Wawrzyniak, dyrektor 
ds. nieruchomości Grupy Partner, 
realizującej projekt na Nadolniku. 

W tym roku nadal pewną inwesty-
cją nadwyżki kapitału będzie zakup 
mieszkania. A trzeba przyznać, że 
lokal musi być odpowiednio zapro-
jektowany. Decyduje każdy detal. 

– Klienci zwracają uwagę na sto-
sunek powierzchni do liczby pokoi. 
Najlepiej, kiedy kuchnia jest osobno 
wydzielona – zaznacza Marlena Za-
palska, prezes spółki Proxin Ogro-
dy, która realizuje osiedle Nowe 
Ogrody w Poznaniu. 

– Z pewnością czeka nas interesu-
jący rok, między innymi ze względu 
na dużą liczbę ofert na rynku. Wzro-
sła bowiem liczba pozwoleń na bu-
dowę, a także samych rozpoczętych 
inwestycji. Podaż nie maleje, a jest 
ona odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie rynkowe – podsumowuje Agata 
Nowaczyk, specjalista z biura sprze-
daży Ekonbud-Fadom. 
Huber Maćkowiak

w opinii ekspertów
ytkowania więcej mieszkań niż w roku 2016. Zarówno statystyki, jak i prognozy ekspertów na najbliższe miesiące 
a nieruchomości
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Największy kompleks 
smart apartamentów 

na polskim rynku 
powstaje w Poznaniu, 

przy ulicy Nadolnik. 
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140 fi rm na Targach 
Mieszkań i Domów
Najbliższe Targi Mieszkań i Domów odbędą 
się już 17 i 18 marca w godz. 10–17, tradycyj-
nie w hali nr 3 Międzynarodowych Targów Po-
znańskich. Wśród wystawców nie zabraknie 
największych fi rm na wielkopolskim rynku. 
Udział zapowiedziało ponad 140. 

Promocje targowe przygotował np. Linea 
Deweloper, oferujący mieszkania i domy 
w podpoznańskiej Dąbrówce. 

– Od lat największą popularnością cieszą 
się dwupoziomowe mieszkania w zabudowie 
szeregowej, z ogrodem. Teraz będą dostępne 
poniżej 300.000 zł brutto – mówi Adam Wę-
drychowicz z fi rmy Linea. 

– Zaprezentujemy też naszą nową inwesty-
cję – osiedle Łopianowa Łąki – mówi Dawid 
Sztandera, prezes Novum Plus sp. z o.o.. –. 
Składa się ona z 16 przestronnych mieszkań 
w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 82 lub 
92 m2 położonych przy ul. Łopianowej na pół-
nocy Poznania. To wymarzone miejsce do za-
mieszkania dla całej rodziny – z dala od miej-
skiego zgiełku i hałasu, lecz zarazem o żabi 
skok od centrum Poznania. Dużym walorem 
projektu – poza estetyką, wygodnym układem 
pomieszczeń oraz ogrodem o wielkości od 130 
do 300 m2 – jest usytuowanie w pobliżu ma-
lowniczych terenów Doliny Warty oraz bogatej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

Wielkopolski rynek nieruchomości oferuje 
lokale także w gminie Swarzędz, w tym m. in. 
w Zalasewie. 

– Ruszamy ze sprzedażą w II etapie Osiedla 

Kwiatowego – informuje Adrian Wróbel, spe-
cjalista z biura sprzedaży Planetbud Develop-
ment. Jedynie 2 km od Swarzędza powstaje 
osiedle Zielone Rabowice II. – Domy o me-
trażu 75 i 90 m kw., z dwóch etapów naszego 
osiedla, podczas targów będą w promocyjnej 
cenie – zaznacza Magdalena Błaszkowiak-Pe-
pel z fi rmy Greenbud Development. 

Promocje przygotowali deweloperzy roz-
wijające osiedla mieszkaniowe w granicach 
miasta Poznania. – Dla naszych gości, mamy 
rabaty 10% na mieszkania w II etapie Nowych 
Ogrodów. Do mieszkań powyżej 70 m kw. 
w III etapie dwa miejsca postojowe są gratis 
komfort – Marlena Zapalska, prezes spółki 
Proxin Ogrody. 

Z kolei weekend 24–25 marca wiele fi rm 
deweloperskich wybrało jako termin na drzwi 
otwarte. 
Hubert Maćkowiak 
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że w dniu 14 marca 201814 marca 2018 roku zostanie wywieszony w siedzibie Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, oraz na stronie internetowej 
Gminy, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazwykaz nieruchomości gminnej 

przeznaczonej do sprzedaży położonej w:

Jankowicach, gm. Tarnowo Podgórne, działka nr 302/5 o powierzchni 1,9988 ha.Jankowicach, gm. Tarnowo Podgórne, działka nr 302/5 o powierzchni 1,9988 ha.

Szczegółowe Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (061) 8959 261.

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że w dniu 9 marca 2018 r.9 marca 2018 r. wywiesił w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, ul. Poznańska 115, oraz na stronie internetowej Gminy, do publicznej 
wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych 

do najmu i dzierżawy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 6, tel.(061) 89-59-289.

Wójt Gminy Duszniki informuje, iż został ogłoszony 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej garażem 

Zgodnie z art.37 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2018 roku poz.121) niniejszym podaję do publicznej 
wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Duszniki, przy ulicy Sportowej 1, miejscowości położenia 
nieruchomości oraz BIP Gminy Duszniki– wywieszono ogłoszenie 
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej położonej na terenie miejscowości Duszniki.

Ogłoszenie zostało również umieszczone na stronie 
internetowej www.duszniki.eu . 

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon 61-2956530 pokój nr 4). 

Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostały 
sporządzone i podane do publicznej wiadomości 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (działki 
budowlane) rok 2018.

Zgodnie z art.35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2016 r. poz.2147) niniejszym podaję do publicznej 
wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Duszniki, przy ulicy Sportowej 1, miejscowości położenia 
nieruchomości oraz BIP Gminy Duszniki– podano wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na 
terenie miejscowości Sękowo, Kunowo i Sędzinko-Zalesie, 
stanowiących własność Gminy Duszniki. 

Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 
www.duszniki.eu . 

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon 61-2956530 pokój nr 4). 

Interdyscyplinarne i wielowymia-
rowe spojrzenie na zagadnienia 
związane z samorządnością, bu-
dowaniem postaw obywatelskich 
i partycypacją młodzieży w życiu 
społecznym gminy – to główny cel 
konferencji naukowej z cyklu „Edu-
kacja w XXI wieku”. Jej tematem 
przewodnim była samorządność – 
perspektywy i zagrożenia. 

Wydarzenie odbyło się 6 marca 
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Tar-
nowie Podgórnym. Organizatorem 
było LO im. Powstańców Wielko-
polskich w przy współudziale Wy-
działu Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, pod pa-
tronatem wójta Tadeusza Czajki. 

Na konferencji spotkali się przed-
stawiciele różnych środowisk: na-
uka, biznes, oświata i administracja 
samorządowa. Wśród zaproszonych 
gości obecni byli: wicestarosta po-
wiatu poznańskiego Tomasz Łu-
biński, wójt Tadeusz Czajka, dy-
rektor Departamentu Edukacji 
i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego 
Dorota Kinal, prodziekan Wydziału 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu prof. dr hab. Maciej 
Walkowski, dyrektor Muzeum Po-
wstańców Wielkopolskich w Luso-
wie dr Michał Krzyżaniak, prezes 
Fundacji Edukacyjnej G5 dr Mar-
cin Łukaszewski, Andrzej Surdyk 
z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu oraz pracownicy nauko-
wi WNPiD UAM i studenci, a także 
dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie 
z naszych gminnych szkół. 

W pierwszej części obrad, któ-
rej przewodniczyła dr Magdalena 

Gawrońska-Garstka, przybliżone 
zostały zagadnienia teoretyczne 
i defi nicje związane z pojęciem 
samorządności. Nakreślono tak-
że historyczny rozwój samorządu 
terytorialnego w Polsce. Po wy-
stąpieniach okolicznościowych dr 
Paweł Antkowiak w sposób holi-
styczny ujął najważniejsze tematy 
korespondujące z tytułem konferen-

cji. Następnie Weronika Dopierała 
i Diana Stashevska przedstawiły 
skomplikowaną strukturę samorzą-
du studenckiego, omawiając jego 
rolę i znaczenie. Na zakończenie tej 
części Adam Jacuński – uczeń LO 
w Tarnowie Podgórnym wystąpił 
z prezentacją „Samorząd terytorial-
ny”, dokładnie omawiając funkcję 
Młodzieżowych Rad Gminy.

Po przerwie przeprowadzono 

debatę oksfordzką przygotowaną 
przez Szkolny Klub Debat Oksfordz-
kich z tarnowskiego LO. Po wstępie 
dr. Marcina Łukaszewskiego na te-
mat znaczenia debat oksfordzkich 
w dyskursie nad samorządnością, 
członkowie klubu debatowali nad 
tezą „Młodzi ludzie mają wpływ na 
życie społeczne gminy”. 

Następnie, po sprawozdaniu 
z prac samorządu uczniowskiego 
za lata 2015–2017 przedstawionym 
przez absolwentów liceum, a ak-
tualnie studentów I roku WNPiD 
UAM w Poznaniu Mateusza Woź-
nego i Łukasza Dudę, głos zabrała 
Alina Stephan-Śmidoda, wieloletni 
opiekun samorządu szkolnego li-
ceum i dokonała uroczystego prze-
kazania władzy nowo wybranemu 
samorządowi uczniowskiemu. Tę 
część obrad podsumował dr Jakub 
Jakubowski.

Konferencję zamknęła dyrektor 
LO Mirosława Przyłudzka-Moryl, 
dziękując wszystkim gościom za 
udział w konferencji, w obradach 
i dyskusjach. LO TP

Edukacja w XXI 
wieku
Samorządność – perspektywy i zagrożenia tematem 
konferencji naukowej w Liceum Ogólnokształcące im. 
Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym 
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Rozpoczęła się XIV edycja konkursu 
„Mój pomysł na biznes” organizowa-
nego wraz z gminą Tarnowo Podgór-
ne przez Tarnowskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców w gminnych szko-
łach ponadpodstawowych. Jednym 
z jego etapów jest zwiedzanie wybra-
nych przez TSP przedsiębiorstw. 

Uczestnicy zostali ugoszczeni 
przez fi rmy Budmar i Schattdecor 
oraz przez Tarnowskie Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości dzia-
łające w strukturach Urzędu Gminy 
w Tarnowie Podgórnym. Przed mło-
dzieżą kolejny etap: przygotowanie 
i zaprezentowanie własnych pomy-
słów na biznes, nawiązujących do 
tematyki konkursu: Firma – Nisza – 
Talent. Rozstrzygnięcie już w maju. 
Dagmara Skwierczyńska 

Mam pomysł na biznes
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Spotkali się 
przedstawiciele 
różnych środowisk

NASZ PATRONAT



NR 133 / 12 MARCA 2018

12 ZDARZENIA

1 marca w Narodowym Dniu Pa-
mięci „Żołnierzy wyklętych” Ra-
dio Poznań zorganizowało koncert 
Leszka Czajkowskiego, Pawła Pie-
karczyka i Andrzeja Kołakowskiego. 
Spotkanie odbyło się w sali koncer-
towej Poznańskiej Ogólnokształcą-
cej Szkoły Muzycznej II stopnia im. 
Mieczysława Karłowicza przy ulicy 
Solnej w Poznaniu. Partnerem kon-
certu była fi rma ENEA. 

– Misją radia publicznego jest 
budowanie wspólnoty w oparciu 
o wartości patriotyczne – mówił 
prezes zarządu Radia Poznań Filip 
Michał Rdesiński w czasie otwarcia 
koncertu. – Gdzie szukać tych war-
tości, jeśli nie w bohaterstwie żoł-
nierzy niezłomnych – dodał.

Pierwszy na scenę wyszedł bard 
Andrzej Kołakowski, który w swo-
jej twórczości nawiązuje do Jacka 
Kaczmarskiego. Na co dzień wykła-
da historię wychowania na Uniwer-
sytecie Gdańskim. Mocnym głosem 
wspieranym przez akordy gitary 
przedstawił powojenną historię Pol-
ski w pigułce. Artyście towarzyszył 
skrzypek Kazimierz Zagórski.

– Paradoksalnie to nie muzyka 
jest najważniejsza na moich kon-
certach – mówił podczas koncertu 
Andrzej Kołakowski. – Liczy się 
wspólnota i pamięć o tamtych cza-
sach, która łączy słuchaczy. Często 
zadają mi pytania, czym się różni 
publiczność Poznania, Krakowa, 
czy innego miasta. Odpowiadam, 
że niczym. Uczucia słuchaczy w No-
wym Yorku, czy w małym mieście są 
takie same. 

Paweł Piekarczyk podkreślił w wy-

wiadach, że jest z wykształcenia ma-
tematykiem. Jego pieśni precyzyjnie 
i z matematyczną wręcz dokładno-
ścią opisują walkę polskich żołnie-
rzy podziemia niepodległościowe-
go z komunizmem. Śpiewa razem 
z Leszkiem Czajkowskim zwanym 
„bardem polskiej prawicy”. Panowie 
mają na swoim koncie wspólny pro-
gram pt. „Śpiewnik oszołoma” przy-
gotowany w 1996 roku.

– Nie byłoby mnie stać na boha-
terstwo ludzi, o których śpiewam 
– powiedział Paweł Piekarczyk. – 
Z drugiej strony, w jednej z piosenek 

śpiewamy, że dziś trzeba mężne ser-
ce mieć, aby uczciwym być księgo-
wym. Nie w każdych czasach można 
czerpać satysfakcję ze strzelania do 
komunisty.

Na koncercie Radia Poznań były 
rodziny „żołnierzy wyklętych”. 
Stryjeczny dziadek Joanny Ney-
mann, Lech Karol Neymann ps. 
„Butrym” „Domarat”, „Wacław 
Górnicki” został aresztowany wraz 
ze Stanisławem Kasznicą, ostatnim 
komendantem NSZ. 12 maja 1948 
roku w więzieniu mokotowskim 
w Warszawie wykonano karę śmier-
ci. Szczątki Lecha Neymana zosta-
ły odnalezione w lipcu 2012 roku 
przez IPN w kwaterze „Ł” Cmen-
tarza Wojskowego na Powązkach 
w Warszawie.

– Dopiero poznajemy tę historię 
– mówiła wzruszona Joanna Ney-
mann. – Jestem dumna z mojego 
przodka, ale jest mi też smutno, że 
zginął tragicznie.

Anna Tasiemska jest wnuczką 
Władysława Borowca, ps. „Żbik”. 
– Byłam w więzieniu na Mokotowie 
w Warszawie – opowiadała pani 
Anna. – Szłam tą samą drogą, któ-
rą na śmierć szedł dziadek. Moja 
mama szukała ojca 60 lat. Dla mo-
jej rodziny to zamknięcie pewnego 
etapu. 

Muzycy, którzy wystąpili na kon-
cercie Radia Poznań podkreślają, że 
teksty piosenek opierają się o aktu-
alne ustalenia historyków Instytutu 
Pamięci Narodowej. „Żołnierze 
wyklęci” byli karni, umundurowani, 
zdyscyplinowani i oddani idei wol-
nej i niepodległej Polski. 

W Wielkopolsce działała Wiel-
kopolska Samodzielna Grupa 
Ochotnicza „Warta”, którą zało-
żyli członkowie rozwiązanej Armii 
Krajowej. Do organizacji należało 
siedem tysięcy żołnierzy. Życio-
rysy dowódców WSGO „Warta” 
stanowią gotowe scenariusze 

słuchowisk. Jeszcze w tym roku 
Radio Poznań chce przygotować 
audycję dokumentalną poświęco-
ną Zygmuntowi Wawrzyniakowi 
ps. „Sęp”. Proces „Sępa” odbył 
się 11 maja 1946 roku w kinie 
„Świt” w Kole. Pluton egzekucyj-
ny odmówił wykonania rozkazu. 
Wawrzyniaka zastrzelił prokura-
tor wojskowy. Te i wiele innych 
historii przedstawiła 1 marca na 
antenie Radia Poznań dr Agniesz-
ka Łuczak, naczelnik Oddziałowe-
go Biura Edukacji Narodowej IPN 
w Poznaniu.

– Wielu „wyklętych” walczyło 
w wojnie 1920 roku – podkreśla dr 
Agnieszka Łuczak. – To zawodowi, 
przedwojenni ofi cerowie. 

2018 rok jest rokiem, w którym 
świętujemy stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Zatem 
w rocznicę tę wpisują się również 
„żołnierze wyklęci”.
Opracował: Piotr Świątkowski 

Znani artyści ku czci Niezłomnych 
Radio Poznań zorganizowało koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
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11 kwietnia w Tarnowie Podgórnym 
odbędzie się V ogólnopolska konfe-
rencja „Odkodowany Biznes Odko-
dowany Samorząd”. Gmina Tarno-
wo Podgórne organizuje ją wspólnie 
z Tarnowskim Stowarzyszeniem 
Przedsiębiorców. Tradycyjnie już, 
podobnie jak w latach ubiegłych, 
udział w niej wezmą samorządowcy, 
przedsiębiorcy oraz eksperci gospo-
darczy i przedstawiciele instytucji 
doradczych. Tak zróżnicowany panel 
uczestników gwarantuje możliwość 
prowadzenia interesujących i war-
tościowych dyskusji oraz szerokiej 
wymiany doświadczeń i wzajemnych 
inspiracji. W tym roku tematem prze-
wodnim rozmów będą innowacje. 

Konferencję otworzy wykład na 
temat „Innowacje – polityka, go-
spodarka, samorząd” wygłoszony 
przez prof. UAM dr hab. Jacka Gu-
lińskiego, chemika, wykładowcę 
akademickiego, publicystę, dyrek-
tora Poznańskiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego, prezesa 
zarządu Fundacji Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. Następnie 

odbędą się dwie debaty. Pierwsza 
na temat roli inteligentnego mia-
sta, inteligentnej gminy w aspekcie 
poprawy jakości życia mieszkań-
ców, którą poprowadzi mgr inż. 
Bartosz Lewandowski. W trakcie 
drugiego panelu dyskusyjnego 
uczestnicy pochylą się także nad 

kwestią kreowania innowacyjnych 
usług i produktów (metodą Design 
Thinking). Drugi panel dyskusyjny 
poprowadzi mgr Adam Olszewski. 
Warto w tym miejscu wyjaśnić co 
to jest właściwie Design Thinking? 
To metoda tworzenia innowacyj-
nych produktów i usług w oparciu 
o zrozumienie problemów oraz po-
trzeb użytkowników. W tym aspek-
cie przedsiębiorca koncentruje się 
na zrozumieniu uświadomionych 
i nieuświadomionych potrzeb po-
tencjalnego użytkownika/odbiorcy 
produktu. W efekcie powstają roz-
wiązania, które są pożądane przez 
użytkowników. 

Obydwie debaty zostaną poprze-
dzone prezentacją zagadnienia, 
a zwieńczeniem prowadzonych 
dyskusji będą warsztaty poświęcone 
tematycznie powyższym tematom. 
Więcej na www.odkodowany.pl. 
Znajdą tam Państwo również nie-
zbędne informacje związane z wa-
runkami uczestnictwa, szczegółowy 
program oraz formularz zgłoszenio-
wy on-line. Dagmara Orlik 

6 marca odbyło się w Komornikach 
szkolenie, podczas którego uczest-
nicy zdobywali wiedzę niezbędną 
do prowadzenia skutecznej obsługi 
klienta, procesów sprzedaży i bu-
dowy trwałych relacji z klientami. 
Było to pierwsze z czterech, zapla-
nowanych w tym roku, spotkań 
adresowanych do fi rm działających 
na terenie gminy Komorniki. Idea 
szkoleń dla przedsiębiorców naro-
dziła się jednak w ubiegłym roku. 
Widząc zapotrzebowanie na tego 
rodzaju inicjatywę, a także poten-
cjał, jaki drzemie w lokalnych fi r-
mach postanowiono zorganizować 
dla nich szkolenia. 

Przedsięwzięcie, którego pomy-
słodawcą jest wójt Jan Broda ma na 
celu integrację środowiska bizneso-
wego gminy, a także wymianę za-
wodowych doświadczeń lokalnych 
fi rm. Szkolenia są fi nansowane 
z budżetu gminy, a udział w nich jest 
dla przedsiębiorców i pracowników 
całkowicie bezpłatny. 

Pierwsze w tym roku warsztaty 
z obsługi klienta, prowadzone przez 
Rafała Błachowskiego, trenera 
z wieloletnim doświadczeniem biz-
nesowym i trenerskim, cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Zapra-
szamy na kolejne spotkanie nieba-
wem. PP

W Tarnowie Podgórnym 
odkodują innowacje

Szkolenia 
w Komornikach

Konferencja „Od-
kodowany Biznes 
odkodowany Samo-
rząd” odbędzie się 
po raz piąty

Paweł Piekarczyk: 
– Nie byłoby mnie 
stać na bohaterstwo 
ludzi, o których 
śpiewam 
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Po ogromnym sukcesie pierwszej 
edycji „Koncertu Muzyki Filmowej” 
już 15 marca o godz. 19 w poznań-
skiej hali Arena odbędzie się druga 
edycja tej niezwykłej produkcji kon-
certowej. 

Jeszcze większa scena, jeszcze 
więcej efektów specjalnych, jeszcze 
więcej artystów. Wystąpią: Justyna 
Steczkowska, Kayah, Piotr Cugow-
ski, Kuba Badach, Igor Herbut, Ga-
briel Fleszar, Sound’n’Grace oraz 
Polska Orkiestra Muzyki Filmowej. 
Tancerze m.in. Edyta Herbuś, To-
masz Barański. Koncert poprowadzi 

Grażyna Torbicka / Tomasz Raczek.
Czas trwania: 3 godziny z 15 min 
przerwą. Bilety w cenie od 79zł do 
249 zł do nabycia: www.royalcon-
cert.pl, www.eventim.pl, www.bile-
tyna.pl, www.kupbilecik.pl, www.
ebilet.pl. Tel. 730 377 300. Red

Piano Day, święto muzyki fortepia-
nowej zainicjowane zostało w 2015 
roku przez kompozytora i pianistę 
Nilsa Frahma. W ubiegłym roku 
po raz pierwszy zagościło w Polsce: 
w Poznaniu, Warszawie i Krako-
wie. Święto odbywające się 88. dnia 
roku, bo tyle jest klawiszy fortepia-
nu, w tym roku zawita także do gmi-
ny Tarnowo Podgórne. W Centrum 
Kultury Przeźmierowo zagra zdo-
bywca „muzycznego Oscara”, czyli 
nagrody Grammy – Włodek Pawlik.

Artysta specjalizujący się w mu-
zyce jazzowej, fi lmowej i teatralnej 
urodził się w 1958 roku w Kielcach. 
Jest absolwentem szkół muzycz-
nych w Warszawie i Hamburgu. 
Nauczał na Uniwersytecie Western 
Michigan oraz w ramach Interna-
tional Jazz Conference w Los An-
geles. Na koncie ma 30 autorskich 
płyt, występował też z wieloma 
znanymi muzykami, m. in. Richiem 
Colem, Spike Robinsonem, Salem 
Nistico, Herbem Gellerem, Alexem 
Rielem, Johannesem Faberem, Du-
sko Goykoviciem, Wolfgangiem 
Haffnerem, Scottem Hamiltonem, 
Tom Knifi ciem, Billym Hartem 

i Randym Breckerem. Współpraca 
z tym ostatnim zaowocowała m. 
in. wyróżnionym nagrodą Grammy 
albumem „Night in Calisia” na-
granym z Orkiestrą Symfoniczną 
Filharmonii Kaliskiej pod batutą 
Adama Klocka.

Na koncert Włodka Pawlika GOK 
„Sezam” zaprasza w Piano Day, 
czyli w czwartek, 29 marca, do Cen-
trum Kultury Przeźmierowo. Bilety 
w cenie 40 zł. Jarek Krawczyk

Pomysł na cykl recitali poświęconych 
sztuce operowej zrodził się z potrze-
by głębszego rozumienia niezwykle 
złożonego języka, jakim posługuje 
się opera. Artyści opuszczają zatem 
dostojny gmach poznańskiego Te-
atru Wielkiego, aby w kameralnej 
odsłonie poznawać poszczególne 
elementy spektaklu operowego.

Recitale odbywać się będą 
w odrestaurowanej Sali Białej na-
wiązują do tradycji organizowania 
koncertów i spotkań kulturalnych 
w Bazarze Poznańskim, w którym 
niegdyś rozbrzmiewała muzyka wy-
konywana przez takich artystów jak 
Franciszek Liszt czy Ignacy Jan Pa-
derewski. Organizatorzy chcą, aby 
to miejsce ponownie zaistniało na 
mapie kulturalnego Poznania jako 
znakomita sala koncertowa.

19 marca o godz. 19 odbędzie się 
recital Michała Partyki. W progra-
mie: cykl pieśni Roberta Schumana 
„Dichterliebe” oraz pieśni Piotra 
Czajkowskiego, Sergiusza Rachma-

ninowa i Mikołaja Medtnera; for-
tepian: Olena Skrok; prowadzenie: 
Jaromir Trafankowski. APNa Jazzowej Scenie Sezamu w Tar-

nowie Podgórnym tym razem wy-
darzenie wyjątkowe. Wystąpi popu-
larny aktor Jan Nowicki i zespół De 
Profundis, którzy wspólnie przygo-
towali program „Droga Krzyżowa. 
Muzyczne obrazy i impresje” do 
tekstów ks. Jana Twardowskiego.

Misterium, oparte o teksty księ-
dza – poety i docenione przez sa-
mego św. Jana Pawła II, wprowadzi 
widzów w nastrój skupienia i uwagi, 
tak charakterystyczny dla Wiel-
kiego Postu. Oprócz recytującego 
wiersze Jana Nowickiego na scenie 
pojawią się: Cezary Chmiel, Marek 
Stryszowski oraz Tomasz Kudyk, 
który tworzą trio De Profundis.

Widowisko stworzone według 
pomysłu Marka Stryszowskiego po 
raz pierwszy zaprezentowane zosta-
ło w podziemnej kaplicy św. Kingi 
w zabytkowej kopalni soli w Wie-
liczce. Artyści od kilkunastu lat wy-
konują je w okresie wielkopostnym. 

Bilety na koncert, który odbędzie 
się 17 marca o godz. 19.30 kosztują 
20 zł. JK

Koncert Muzyki 
Filmowej

Włodek Pawlik 
w Tarnowie Podgórnym

Opera w Bazarze

Jazzowe 
misterium 

Niedawno ukazała się ich wspólna 
płyta „Tata Kazika kontra Hedora”, 
na której posłuchać można nowych 
piosenek napisanych do wierszy 
Stanisława Staszewskiego. 

Wspólna historia Kazika i Kwar-
tetu ProForma sięga roku 2012. 
Gościnne wykonanie kilku utworów 
ojca podczas jednego z koncertów 
zespołu, przerodziło się w dłuższą 
współpracę. W jej wyniku w 2015 
roku ukazały się dwupłytowy kon-
certowy album „Wiwisekcja” i płyta 
DVD „Diwidisekcja”. W maju ubie-
głego roku premierę miał pierwszy 
studyjny album Kazika i Kwartetu 
ProForma, o wiele mówiącym tytule 
„Tata Kazika kontra Hedora”. Jest on 
nawiązaniem do legendarnych płyt 
Kultu – „Tata Kazika” z 1993 roku 
i wydanego trzy lata później krążka 
„Tata 2”. Z tą różnicą, że wspomniane 
płyty zawierały piosenki Stanisława 
Staszewskiego w aranżacjach grupy 
Kult. Tym razem Kwartet ProForma 
na warsztat wziął wiersze Stanisława 
Staszewskiego odnalezione w rodzin-
nych archiwach. „Tata Kazika kontra 
Hedora” to więc zestaw autorskich 
kompozycji. Fanów legendarnych 
płyt z „Barankiem”, „Celiną”, „Ba-
lem Kreślarzy”, czy „Gwiazdą sze-
ryfa” zachęcić może stylistyka, wy-
raźnie nawiązująca do klimatu tych 
nieśmiertelnych przebojów.

Kwartet ProForma, choć ostatnio 
koncentruje się na własnych piosen-

kach, warsztat aranżacyjny wyrobił 
sobie przez lata grywania utworów 
Jacka Kaczmarskiego, Stanisława 
Staszewskiego, Georgesa Brassen-
sa, Nicka Cave’a czy Toma Wait-
sa. Zespół od lat tworzył autorską 
muzykę do wierszy Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego, Jacka 

Kaczmarskiego i Krzysztofa Gajdy. 
19 marca o godz. 20 na scenie CK 
w Przeźmierowie zameldują się: Ka-
zik Staszewski (śpiew), Przemysław 
Lembicz (gitara, śpiew), Piotr Lem-
bicz (gitary), Wojciech Strzelecki 
(kontrabas, gitara basowa, śpiew), 
Marcin Żmuda (instrumenty klawi-
szowe, śpiew) i Marek Wawrzyniak 
(perkusja). Bilety w cenie 65 zł.

Kazik i ProForma 
Lider zespołu Kult i legenda polskiego rocka, Kazik 
Staszewski, zaśpiewa w Przeźmierowie. Wystąpi w Centrum 
Kultury, wraz z „jedynym pięcioosobowym kwartetem 
w Polsce”, czyli Kwartetem ProForma
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• Dla Czytelników mamy jedno 
dwuosobowe zaproszenie! Jak 
je zdobyć? Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl .

Mamy bilety

• Mamy dla Czytelników trzy 
dwuosobowe zaproszenie na ten 
koncert! Jak je zdobyć? Szukajcie 
na www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilety

• Mamy dla Czytelników jedno 
dwuosobowe zaproszenie na ten 
recital! Jak je zdobyć? Szukajcie 
na www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilety

• Dla Czytelników mamy jedno 
dwuosobowe zaproszenie! 
Jak je zdobyć? Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilet

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Z NAMI WYGRYWAJ BILETY 
DO TEATRÓW, KINA, KONCERTY 

I MECZE LECHA POZNAŃ!

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Atelier mieści się w zabytkowej 
kamienicy Parkowej w centrum 
miasta. Z jego okien goście mogą 
podziwiać ikonę wielkopolskiej ar-
chitektury – Stary Browar. Poza 
pracą salonową stylista odwiedza 
także inne miasta pracując przy 
licznych produkcjach jak poka-
zy mody, sesje zdjęciowe i inne. 
Z usług Łukasza Zaleskiego ko-
rzystają osoby znane ze szklanego 
ekranu, świata sztuki czy kultury, 
jak między innymi: Katarzyna Bu-
jakiewicz, Weronika Książkiewicz, 
Natalia Kukulska, Halina Frącko-
wiak, Reni Jusis, Otylia Jędrzejczak 
czy Anna Orska. Od 5 lat sprawuje 
on wyłączną opiekę stylisty włosów 
prezes Warty Poznań Izabelli Łu-
komskiej-Pyżalskiej.

W jakim stopniu trendy we 
fryzjerstwie są pomocne, a na ile 
mogą nam zaszkodzić?

— Uważam, że trendy i obecną 
modę trzeba traktować z dystan-
sem, jako fryzjer z wieloletnią już 
praktyką zawodową jestem świa-
dom tego, co jest modne w danym 
sezonie i potrafi ę w pewnym stop-
niu przewidzieć, jakie fryzury poja-
wią się na okładkach najnowszych 
czasopism. Wiedza ta jest istotna 
oraz pomocna jednak nie wolno 
polegać tylko na tym co w danej 
chwili jest na tzw. topie. Do gości 
mojego Atelier Fryzur podchodzę 
bardzo indywidualnie, staram się 
poznać ich potrzeby. Poza tym 
lubię wiedzieć czym na co dzień 
zajmuje się klientka i jaki ma styl 
życia. Dobieram fryzurę nie tylko 
do kształtu twarzy, ale także do syl-
wetki, sposobu bycia i pracy. Dość 
często klientki pytają mnie co jest 
modne w danym sezonie, jakie pro-
pozycje kolorystyczne są obecnie 

mile widziane, chętnie udzielam im 
odpowiedzi na te pytania, jednak 
zaznaczam, że ślepe podążanie za 
modą może im bardzo zaszkodzić, 
a także narazić na utratę dotych-
czas wypracowanego wizerunku, 
a przede wszystkim uwrażliwić 
włosy zbyt drastycznymi i częstymi 
metamorfozami.

Czy istnieje fryzura, która zawsze 
będzie modna? 

— Jestem wielkim entuzjastą 
klasyki i minimalizmu. Uważam, 
że fryzura zawsze będzie modna 
o ile składać się na nią będą zdrowe 
i zadbane włosy. Sam jestem 
zwolennikiem półdługich włosów, 
prostych cięć, ładu i absolutnego 
porządku na głowie. Jeśli klientka 
posiada gęste włosy staram się to 
podkreślić, zawsze podchodzę do 
włosa z należytym szacunkiem 
eksponując jego naturę oraz urodę 
klientki. Często trzymam się zasa-
dy, że mniej znaczy więcej.

A jaka fryzura twoim zdaniem 
króluje w tym sezonie? 

– Zdecydowanie w tym sezonie 
królują włosy półdługie, prawdziwy 
renesans przechodzi ikona lat 90, 
czyli tzw. bob, obecnie w nie-
co innym wydaniu, bo również 
z grzywką. Włosy sięgające do 
obojczyków i proste cięcia są tym co 
zdecydowanie wyróżnia ten sezon. 
Najnowsze trendy we fryzurach 
2018 to powrót w stronę kręconych 
włosów, grzywek i warkoczy. Co 
ciekawe, ten sezon pokaże nam 
również, że kobiecość i seksapil 
to nie tylko długie bujne włosy ale 
przede wszystkim, krótkie, proste 
fryzury. Na wiosnę 2018 promuje 
się także fryzury retro i ozdoby do 
włosów.

Czujesz się artystą? 

— Fryzjerstwo to nie tylko rzemio-
sło, ale też sztuka, zatem można 
stwierdzić, że będąc fryzjerem 
można być po części i artystą. 
Jestem uzdolniony także w innych 
dziedzinach artystycznych, być 
może dlatego łatwiej, lecz nie 
zawsze przychodzi mi posługiwanie 
się słowem „artysta”. Przez wiele 

lat śpiewałem i będąc absolutnie 
szczerym bardzo mi tego brakuje. 
Pierwsze pieniądze w życiu zarobi-
łem będąc nastolatkiem śpiewając 
w zespole wykonującym muzykę 
rozrywkową, który do dzisiaj, 
w odmienionym składzie, działa 
na rynku muzycznym. Zdobyłem 
nawet liczne nagrody na konkur-
sach wokalnych w województwie 
wielkopolskim. Pamiętam moment, 
gdy nie byłem pewien, w jakim 
kierunku skierować swoje życie 
zawodowe, bo śpiew był i nadal 
jest moją wielką pasją. Wybrałem 
fryzjerstwo czego nie żałuję i mam 
poczucie, że był to kierunek dosko-
nały, ale od pewnego czasu całkiem 
poważnie zastanawiam się jak na 
nowo wpleść muzykę w moje życie 
prywatne, jak i również zawodowe.

Czy zachęcasz młodych, zdolnych 
szukających swojej zawodowej 
ścieżki, aby wybrali fryzjerstwo?  

— Uważam, że jest to zawód 
bardzo interesujący, umożliwiający 
ciągły rozwój, kontakt z ludźmi, ale 
też oferujący atrakcyjne wynagro-
dzenie. Fryzjerstwo uczy kreatyw-
ności, dokładności i dyscypliny. 
Jeśli ktoś szuka właśnie tego niech 
wybierze ten zawód! A tak całkiem 
serio uważam, że obecnie brakuje 
ścieżek edukacyjnych, które by 
szkoliły przyszłych fryzjerów, kraw-
cowe czy jubilerów. Od pewnego 
czasu zastanawiam się nad tym, kto 
za kilkanaście lat naprawi nam buty 
czy wymieni pasek w ulubionym 
zegarku. Zachęcam młodych ludzi, 
aby wybierali i chcieli się kształcić 
w zawodach rzemieślniczych nie 
tylko we fryzjerstwie.

A jak rozpoczęła się twoja zawo-
dowa przygoda z fryzjerstwem?

— Około 14 lat temu przyjechałam 
do Poznania z mojego rodzinnego 
miasteczka. Niedługo później 
rozpocząłem naukę w prywatnej 
akademii sztuki fryzjerskiej. Po jej 
zakończeniu otrzymałem propo-
zycję pracy w jednym z salonów 
fryzjerskich w Kupcu Poznańskim. 
Pracowałem tam kilka lat. Była to 
dla nie szkoła fachu, poznawania 
zawodu i pracy z klientem. Od 
tamtej pory pracowałem jeszcze 
w kilku poznańskich salonach, 
jednak z największą dumą mówię 
teraz o moim autorskim Atelier 
Fryzur zlokalizowanym w cudownej 
zabytkowej kamienicy w centrum 
miasta. Miejsce to jest spełnieniem 
moich marzeń o własnym autor-
skim studiu fryzur.

Czyli jak na razie nigdzie się stąd 
nie wybierasz?

— Jestem szczęśliwym i dumnym 
„Poznaniakiem”. W tym mieście 
spełniam się zawodowo i prywat-
nie, kocham tu być! Chcę pozostać 
w ciągłym rozwoju zawodowym, 
jest to dla mnie ogromnie ważne. 
Jeśli chodzi o moje Atelier nadal 
chcę spotykać się z klientkami 
w kameralnym miejscu i to właśnie 
w Poznaniu, bo tu w przeważającej 
części mieszkają i pracują moi 
wieloletni goście. Obecnie salon 
znajduje się na trzecim piętrze 
przepięknej Kamienicy Parkowej 
przy ul. Piekary 12. Nie chcę 
komercjalizować Atelier nadal 
utrzymując jego dotychczasową 
wypracowaną przez lata konwen-
cję. Nie ukrywam jednak, że mam 
kolejne zawodowe marzenia i plany, 
ale i ich realizacja będzie miała 
miejsce w Wielkopolsce.

Rozmawiała Sylwia Lechna

Fryzjer gwiazd ma atelier w Poznaniu
Rozmowa z Łukaszem Zaleskim, który od lat pracuje i tworzy w Poznaniu, założycielem i twórcą 
autorskiego Atelier Fryzur sygnowanego jego nazwiskiem 
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Z okazji Dnia Kobiet, w przeddzień 
tego święta, burmistrz miasta i gminy 
Kórnik, zaprosił panie wraz z osobami 
towarzyszącymi na spektakl „Nie ma 
jak lata 20., lata 30.” przygotowany 
przez zespół Teatru Muzycznego w Po-

znaniu. Salę KCRiS „Oaza” wypełniły 
melodie popularnych szlagierów oraz 
uśmiechy kobiet, którym dedykowano 
to wydarzenie. Nie zabrakło kwiatów 
i życzeń, które złożył między innymi 
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Red

Na tydzień przed nocą Oskarów, 
23 lutego, w Kórnickim Ośrodku 
Kultury odbyło się spotkanie z jed-
ną ze 125 malarzy, którzy pracowali 
przy produkcji fi lmu „Twój Vincent” 
w reżyserii Doroty Kobieli i Hugha 
Welchmana. 

Nominowany do Oskara, wyjąt-
kowy w swej formie fi lm animowa-
ny wymagał wysiłku, cierpliwości 
i talentu na miarę benedyktynów, 
by uzyskać efekt wejścia w świat 
opowiedziany obrazami Vincenta 
van Goga. Marta Czarnecka nama-
lowała 430 obrazów spośród 65000 
umożliwiających powstanie 95 mi-
nutowego fi lmu. Zdradzając tajem-
nice postawania tego wyjątkowego 
dzieła potrafi ła zarazić nie tylko 
swoją pasją, ale przede wszystkim 
wzbudzić szacunek i podziw dla 
ciężkiej pracy. Wśród zgromadzo-
nej publiczności przeważali tacy, 

którzy fi lmu nie widzieli, jednak po 
tym spotkaniu zadeklarowali szyb-
kie nadrobienie zaległości. Okazja 
pojawi się już w kwietniu, kiedy to 

KOK zaprezentuje to wyjątkowe, 
wspaniałe i mimo nie otrzymania 
nagrody Oskara wybitne dzieło. 
Sławomir Anmucki

Koncert dla kobiet Twój Vincent w Kórniku
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SPORT

REKLAMA

LOSIR zaprasza 
do korzystania z nowoczesnej hali 
sportowej w Luboniu, ul. Kołłątaja 2.

Dysponuje wolnymi miejscami w poniższych terminach: 
18 marca – niedziela – od 8 do 16
8 kwietnia – niedziela – od 8 do 16
14 kwietnia – sobota – od 8 do 22
15 kwietnia – niedziela od 8 do 16
21 kwietnia – sobota – od 8 do 22
22 kwietnia – niedziela – od 8 do 16
29 kwietnia – niedziela – od 8 do 16
13 maja – niedziela – od 8 do 22

27 maja – niedziela – od 8 do 16
9 czerwca – sobota – od 8 do 22
10 czerwca – niedziela – od 8 do 22
17 czerwca – sobota – od 8 do 22
23 czerwca – sobota – od 8 do 22
24 czerwca – niedziela – od 8 do 22
30 czerwca – sobota – 8 do 22
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24 lutego w hali widowiskowo – 
sportowej w Stęszewie odbył się 
piłkarski memoriał Sylwestra Dotki 
dla drużyn zrzeszonych i niezrze-
szonych. Łącznie w rozgrywkach 
wzięło udział 10 zespołów: Solid 
Logistics, Drużyna Romana Dyby, 
Okoń Sapowice, Spójnia Strykowo, 
Przyjaciele, Wybickiego Resort, 
Slime Time, Oldboys 1, Oldboys 2 
oraz Lipno Stęszew. W fi nale zespół 

Solid Logistics pokonał Spójnię 3:0. 
Najlepszym bramkarzem wybrano 
Sławomira Starczewskiego, zawod-
nikiem Macieja Scherfchena, a naj-
lepszym strzelcem okazał się Alan 
Czekała.

Na zakończenie turnieju bur-
mistrz Włodzimierz Pinczak oraz 
organizatorzy wręczyli zwycięskim 
drużynom puchary i pamiątkowe 
dyplomy. Red 

Memoriał Dotki
Wiktoria Rutkowska występ w ha-
lowych mistrzostwach Polski junio-
rów w Szczecinie zakończyła z po-
dwójnym złotem. W grze singlowej 
pokonała, po bardzo zaciętym me-
czu, Wiktorię Saskę 1:6, 7:6, 7:6, 
a w deblu w parze z Martyną Kub-
ką, pokonała duet Wiktoria Saska / 
Aleksandra Wierzbowska 6:3, 6:3. 
Na dokładkę w tych mistrzostwach 
Marcel Politowicz zdobył srebro 
w grze deblowej w parze z Wojcie-
chem Kasperskim. 

Z zakończonych w Bydgoszczy 
halowych mistrzostw Polski kobiet 
i mężczyzn, reprezentanci AZS Po-
znań przywieźli także worek medali. 
Iuliia Sokolovskaia w singlu została 
wicemistrzynią Polski oraz w deblu 
w parze z Pauliną Jastrzębską zdo-
była też srebro. Maciej Smoła został 
złotym medalistą razem z Karolem 
Drzewieckim w grze podwójnej. 
Brązowy medal, także w deblu, zdo-
była para Bartosz Łosiak / Mikołaj 
Borkowski. 

Na kolejnych halowych mistrzo-
stwach Polski, tym razem mło-
dzików w Zabrzu, zawodnik AZS 
Poznań Goran Zgoła w parze z Fry-
derykiem Lechno-Wasiutyńskim 

zdobył brązowy medal w grze po-
dwójnej. 

W turniejach międzynarodowych 
wspomniana wyżej Wiktoria Rut-
kowska na turnieju ITF5 Angie Cup 
w Puszczykowie zwyciężyła i w grze 
singlowej, i podwójnej, dopisując 
sporo punktów do światowej listy 
klasyfi kacyjnej juniorów. 

Jeśli chcesz, by Twoja pociecha 
grała w tenisa, to zapisz ją do naj-
lepszej sekcji tenisowej w Polsce, 

która ogłasza nabór dla dzieci 
w wieku 5-12 lat. To niepowta-
rzalna okazja do tego, aby rozpo-
cząć karierę drogą Magdy Linette, 
Agnieszki Radwańskiej lub Łuka-
sza Kubota. Zajęcia odbywają się 
na kortach AZS w Poznaniu, przy 
ulicy Noskowskiego 25. Prowadzą 
je licencjonowani trenerzy Polskie-
go Związku Tenisowego. Zapisy 
i informacje pod numerami telefo-
nu: 61 851 85 95. Red

Worek medali
Ostatnio tenisiści AZS Poznań odnieśli wiele sukcesów 
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Wiktoria 
Rutkowska 

zdominowała 
HMP juniorek. 
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Po czterech latach stadion w Plewi-
skach ponownie będzie areną zma-
gań rugbystów podczas mistrzostw 
Europy do lat 18. Zawody odbywać 
się będą od 24 do 31 marca na bo-
iskach w Jarocinie, Żerkowie, Po-
znaniu, Szamotułach i wspomnia-
nych Plewiskach. Weźmie w nich 
udział 16 drużyn. 

Gmina Komorniki będzie gościć 

reprezentację Francji, której tre-
ningi będzie można podpatrzeć na 
stadionie przy ul. Jeziornej. W Ple-
wiskach odbędą się następujące me-
cze: 25 marca o godz. 12 Gruzja 
– Holandia, a o 16:00 Francja – Ru-
munia. Kolejne spotkania 28 marca 
o godz. 12 i 16. 

Wstęp na mecze jest bezpłatny. 
OK 

Już 17 marca odbędzie się ósma 
edycja Stęszewskiego Biegu Prze-
łajowego, a po raz piąty zawody wy-
startują znad jeziora Lipno. Uczest-
nicy przebiegną trasę o dystansie 10 
km po ścieżkach Wielkopolskiego 
Parku Narodowego Limit uczest-
ników pozostaje bez zmian – 500 
osób. W każdym pakiecie uczest-
nik otrzyma chustę funkcyjną – 

buff oraz bidon. Patronat sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”.

Po raz kolejny do udziału w za-
wodach zapraszamy także najmłod-
szych mieszkańców gminy Stęszew. 
Specjalnie dla nich przygotowano 
krótkie, acz wymagające, trasy prze-
łajowe w ramach imprezy towarzy-
szącej – Oxytop Dziecięce Przełaje.

Wszelkie informacje dotyczące 
biegu można znaleźć na stronie 
bieg.steszew.pl. Red

Rugby wraca do 
Plewisk

Przełaj w Stęszewie

W turnieju, który odbył się 3 marca 
w hali GOSiR w Dopiewie, udział 
wzięło 9 drużyn reprezentujących, 
oprócz Dopiewa, samorządy: Tar-
nowa Podgórnego, Suchego Lasu, 
Komornik, Poznania, Powiatu 
Poznańskiego i Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Oby-
dwie wystawione przez gospodarzy 
drużyny uplasowały się na szczycie. 
Rozegrano 22 spotkania, w których 
padło 40 bramek.

Turniej otworzył wójt gminy Do-
piewo Adrian Napierała, a powita-
nie zgotowały im dopiewskie „Ma-
żoretki”. 

– Jestem mile zaskoczona. Wy-
stawiliśmy dwa zespoły, które zajęły 
miejsce pierwsze i drugie. Zwykle 
bywa tak, że w takich sytuacjach 
jedna z drużyn wyraźnie ustępuje 
drugiej. Jednak nasze składy były 
równie silne. Nawet w najśmiel-
szych wyobrażeniach na to nie liczy-
łam – mówi Katarzyna Leśniczak, 
jedyna piłkarka turnieju i kapitan 
drużyny z Dopiewa, na co dzień 
zajmująca się fi nansami w Urzędzie 
Gminy Dopiewo.

Mimo przegranej, goście zgodnie 
przyznawali po turnieju, że wygrali 
najlepsi. Chwalili też dobrą organi-
zację wydarzenia. 

– Po raz pierwszy wystawiliśmy 
drużynę piłkarską. Spodobało nam 
się. Z pewnością zagramy w kolej-

nych rozgrywkach samorządowców 
– powiedział Marcin Nowak, kapi-
tan piłkarzy z Urzędu Marszałkow-
skiego.

– Jestem zadowolony z postawy 
naszych reprezentantów, choć zda-
rzało im się już turnieje wygrywać. 
Sam chętnie zagrałbym w piłkę 
z chłopakami, ale notorycznie bra-
kuje mi czasu na regularne treningi. 
Pracownicy Starostwa Powiatowe-
go są aktywni, mamy zespół piłki 
nożnej, biegaczy. Popieram tego 
typu imprezy. Nasz zespół ma okre-
ślony cel. Chcemy wygrać turniej 
w Hanowerze i jak najlepiej zapre-
zentować się podczas mistrzostw 
Polski – Tomasz Łubiński, wicesta-
rosta poznański.

– Cieszy mnie wynik i frekwencja. 
9 drużyn to ponad stu zawodników, 
samorządowców na co dzień reali-
zujących podobne zadania, współ-
pracujących ze sobą. Turnieje takie, 

jak ten sprzyjają wymianie doświad-
czeń z wielu dziedzin i dobrych 
praktyk. Boisko, piłka i sportowa 
zabawa są pretekstem do rozmów 
służą nawiązywaniu kontaktów 
i budowaniu relacji – podsumowuje 
Adrian Napierała, wójt Dopiewa.

Klasyfi kacja końcowa turnieju: 
1. Dopiewo I, 2. Dopiewo II, 3. Ko-
morniki, 4. Powiat Poznański II, 5. 
Tarnowo Podgórne, 6. Suchy Las, 
7. Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego, 8. Poznań, 9. Powiat 
Poznański I

Najlepszy strzelec: Tomasz Le-
wandowski – Dopiewo (4 bramki), 
najlepszy bramkarz: Maciej Waś-
kiewicz – Komorniki.

Grupa kolarska UKS Mróz Jedynka 
Kórnik wróciła z dwutygodniowego 
zgrupowania w hiszpańskim Lloret 
de Mar.

– Poza drobnymi chorobami 
czterech zawodników udało nam się 
zrealizować wszystkie plany. Pogo-
da była umiarkowana, trafi ły nam 
się dwa dni deszczowe, a poza tym 
wszystko zagrało – powiedział tre-
ner Robert Taciak. 

Na zgrupowaniu było 21 zawod-
ników, od młodzików do seniorek. 
Najmłodsi przejechali ok. 700 km, 
natomiast najstarsi nawet do 1100 
km. Trasy na hiszpańskiej Costa 
Brava są wymarzonymi terenami do 
treningów. Małe natężenie ruchu, 
idealny asfalt, podjazdy i zjazdy po 
2–3 km i niezliczona liczba zakrę-
tów, to chyba jedno z najlepszych 
miejsc do szkolenia nie tylko mło-
dych kolarzy. Cała trasa cięgnie się 
wzdłuż morza, której towarzyszą 
niepowtarzalne widoki. 

Na zgrupowaniu nieobecni byli 
jedynie Patryk Rajkowski i Nikol 
Płosaj, przygotowujący się do toro-
wych mistrzostw świata seniorów, 

które na przełomie lutego i mar-
ca odbywały się w holenderskim 
Apeldoorn. Nikol była z kadrą na 
zgrupowaniu w Portugalii, a Patryk 
szykował się na torze w Pruszko-
wie. Na mistrzostwach świata miał 
on wystartować w fi nałowych bie-
gach w sprincie drużynowym oraz 
w keirinie. Niestety, do biegów fi -
nałowych w drużynówce nie doszło, 
gdyż Polacy w eliminacjach, zajęli 
co prawda bardzo dobre 4 miejsce, 
ale zostali zdyskwalifi kowani za źle 
oddaną zmianę. W keirinie nato-
miast zabrakło naszemu reprezen-
tantowi kilku centymetrów, by wejść 
do półfi nału. 

Nikol startowała wraz z Kasią 
Pawłowską (wychowanka UKS Je-

dynka Kórnik), Darią Pikulik i Ju-
styną Kaczkowską w wyścigu druży-
nowym na dochodzenie, w którym 
zajęły 8 miejsce oraz w wyścigu 
medison z Wiktorią Pikulik (14 
miejsce). W drugiej połowie marca 
4 zawodniczki z Kórnika (Nikol Pło-
saj, Weronika Humelt, Monika Gra-
czewska i Karolina Lipiejko) wyjadą 
z kadrą ponownie do Hiszpanii na 
kolejne zgrupowanie przed sezo-
nem, młodzicy zaliczą tygodniowe 
zgrupowanie w Mikstacie, a junio-
rzy młodsi również tydzień spędzą 
w Przesiece. Początek startów szo-
sowych kolarze rozpoczną zaraz 
po świętach na rozpoczynających 
sezon wyścigach w Dzierżoniowie 
i Sobótce. Paweł Marciniak

Bezkonkurencyjne 
Dopiewo

Kolarze wrócili z Hiszpanii

Piłkarze z Dopiewa byli bezkonkurencyjni podczas III 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej Samorządowców o Puchar Wójta 
Gminy Dopiewo
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NASZ PATRONAT

Michał 
Juskowiak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

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


