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Mamy bilety na Erę Jazzu!Mamy bilety na Erę Jazzu! STR. 14
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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PLWSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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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!

Grupa MoCarta Grupa MoCarta 
i Przyjacielei Przyjaciele

Grupa MoCarta wystąpi 21 kwietnia w Auli UAM na specjalnym koncercie. 
Na scenie pojawią się wyjątkowi goście, którzy towarzyszą zespołowi od 25 lat, 

m.in.: Piotr Bałtroczyk, Artur Andrus, Zbigniew Zamachowski i Adam Sztaba. 
Mamy dla Czytelników bilety! Więcej na STR. 14
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– To właśnie sołtysi są liderami 
lokalnych społeczności. Mają naj-
większą wiedzę o mieszkańcach. Jak 
nikt inny znają ich problemy, dzielą 
się z nimi radościami, wspólnie sta-
rają się wychodzić z najróżniejszy-
mi inicjatywami. Są też doskonałym 
przykładem tego, jak wiele można 
osiągnąć, mając energię, wiedzę, 
interesujące pomysły oraz wspar-
cie lokalnej społeczności. Przede 
wszystkim jednak tworzą dobry kli-
mat dla swych miejscowości, co jest 
niezwykle ważne i potrzebne – po-
wiedział Jan Grabkowski, starosta 
poznański. I właśnie za to sołtysom 
podziękował i jednocześnie zaprosił 
do dalszej współpracy. 

W miniony piątek liderzy lokal-
nych społeczności z terenu powiatu 
poznańskiego spotkali się w Staro-
stwie Powiatowym w Poznaniu. Po-
nad 100 sołtysów przyjęło zaprosze-
nie od Jana Grabkowskiego na III 
Powiatowy Dzień Sołtysa.

Podczas uroczystej gali staro-

sta wręczył wyróżniającym się go-
spodarzom pamiątkowe statuetki. 
Wszyscy zaproszeni goście otrzy-
mali też okolicznościowe upominki. 

Marian Czekalski sołtysem Za-
krzewa jest od… 38 lat. Jest też prze-
wodniczącym wszystkich sołtysów 
w gminie Dopiewo. Skąd u miesz-
kańców wsi taki kredyt zaufania 
dla jednego gospodarza? Chodniki, 
oświetlenie, wodociągi i kanaliza-
cja, przedszkole, renowacja miej-
scowego kościoła czy cmentarza 
ewangelickiego – lista zadań, które 
inicjował i wspierał w realizacji wy-
daje się nie mieć końca. 

– Najbardziej w mojej pracy cenię 
sobie kontakt z ludźmi – podkreślał 
sołtys Zakrzewa, który został wyróż-
niony za swoją pracę przez starostę 
poznańskiego. – Niezwykle ważna 
jest też praca z innymi sołtysami – 
dodał inicjator wykonania sztanda-
ru sołtysów powiatu poznańskiego. 

Najstarszym sołtysem w gminie 
Komorniki, uhonorowanym pod-

czas gali, był Władysław Kwaśniew-
ski. Od 16 lat, pełen entuzjazmu 
i z wielkim zaangażowaniem, dba 
o interesy mieszkańców Szreniawy. 
Przy jego udziale powstały trawia-
ste boiska piłkarskie w Szreniawie 
i w Rosnowie, place zabaw, boiska 
do siatkówki i tenisa ziemnego. 
Co roku zaprasza mieszkańców do 
sprzątania świata, organizuje tur-

nieje piłkarskie, festyny, wieczory 
autorskie. 

Danuta Kosmowska, sołtys wsi 
Bednary w gminie Pobiedziska, 
choć stażem ustępuje swoim kole-
gom, to w sprawach sołectwa dziel-
nie dotrzymuje im kroku. W ciągu 
7 lat pełnienia swojej funkcji, udało 
jej się wywalczyć dla Bednar tytuł 
laureata konkursu „Aktywne sołec-

twa”. W piątek ze wzruszeniem od-
bierała wyróżnienie. 

– Rola sołtysów już dawno prze-
stała sprowadzać się do funkcji ad-
ministratora. Dziś muszą godzić 
różne interesy społeczności lokal-
nych, która stawia coraz wyżej po-
przeczkę w ich codziennej działal-
ności – podkreślił Jan Grabkowski, 
starosta poznański. KG 

Bez Was nie ma samorządu
Jan Grabkowski, starosta poznański, podziękował sołtysom za ich pracę 
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ŻYCZENIA

Radosnych
Świąt!
Wielkanoc to symbol nowego życia. 

Niech przyniesie nam energię, 

optymizm i wiarę w siebie samych. 

Życzymy udanego odpoczynku 

w gronie rodzinnym i wiosennego 

entuzjazmu do działania!

oraz Zastępcy
Mariusz Wiśniewski 

Maciej Wudarski

Tomasz Lewandowski

Jędrzej Solarski

JACEK 

JAŚKOWIAK 

Prezydent 
Miasta Poznania 
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Kilkanaście lat trwająca „walka” 
o usprawnienie ruchu komunika-
cyjnego, drożność przejazdu przez 
tory kolejowe, likwidację wielogo-
dzinnych zatorów – wreszcie na-
biera realnych kształtów. Po toczą-
cych się konsultacjach społecznych 
i wypracowaniu najlepszej koncep-
cji poprawie ulegnie patowa sytu-
acja mieszkańców podróżujących 
z Plewisk i do Plewisk, jak również 
transportu tranzytowego. 

Niech ilustracją tego newralgicz-
nego punktu na mapie Poznania 
i Plewisk będzie sięgnięcie po liczby: 

ok. 10 tysięcy pojazdów przejeżdża-
jących w ciągu doby przez tutejsze 
tory kolejowe oraz 135 pociągów 
przecinających przejazd. 

Szacunkowy koszt inwestycji 
określono na poziomie ok. 76 mln 
zł, co jest połową kwoty przewi-

dzianej na budowę wiaduktu. Wy-
korzystane w tym zakresie zostaną 
środki unijne w ramach ZIT, zaś 
gwarancją ich pozyskania jest nie 
tylko tunel, ale i węzeł przesiadkowy 
wraz z parkingiem.

W Szkole Podstawowej nr 2 
w Plewiskach z inicjatywy Fundacji 
Barak Kultury, poznańskiej redak-
cji „Gazety Wyborczej”, wspartych 
fi nansowo przez Starostwo Powia-
towe w Poznaniu 21 marca odbyła 
się debata w gronie: starosty Jana 
Grabkowskiego, wójta gminy Ko-
morniki Jana Brody, przedstawicieli 

Zarządu Dróg Miejskich oraz Za-
rządu Transportu Miejskiego w Po-
znaniu, sołtys Plewisk Małgorzaty 
Degórskiej, z udziałem przewod-
niczącego Rady Gminy Komorniki 
Mariana Adamskiego, radnego po-
wiatowego Mirosława Wielocha, 
radnych gminnych i sporej grupy 
mieszkańców Plewisk. 

Dyskusja toczyła się m.in. 
w aspekcie wykorzystania tune-
lu i nowej drogi komunikacyjnej, 
kwestii skorzystania z punktu prze-
siadkowego – parkingu przewidzia-
nego na ok. 200 miejsc, połączeń 

autobusowych, tramwajowych, czy 
uruchomionej od czerwca kolei me-
tropolitalnej. 

Jak wskazano podczas spotkania, 
w III kwartale tego roku nastąpi do-
fi nansowanie unijne projektu, który 
starosta Jan Grabkowski określił jako 
kluczowy i pozakonkursowy. Przy-
wołaną datą zakończenia inwestycji 
i faktycznego skorzystania z przejaz-
du był 2022 r. Te dwa wskaźniki to 
już wartości pewne, które zakończą 
wieloletnią walkę o poprawę komu-
nikacji w tej części miasta.
Violetta Sendecka

Debatowali o tunelu w Plewiskach
Koncepcja wybudowania tunelu w ul. Grunwaldzkiej, na granicy Poznania i Plewisk wiele miesięcy temu 
zastąpiła pomysł powstania w tym miejscu wiaduktu 
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Budowa tunelu 
w Plewiskach
ma się zakończyć 
w 2022 roku
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W tym roku przypada jubileusz 
100-lecia jego urodzin. Za pomoc 
trędowatym, pracę misyjną i oświa-
tową, był w 2002 r. nominowany 
do Pokojowej Nagrody Nobla, do 
której zgłosił go Ruch Solidarno-
ści z Ubogimi Trzeciego Świata 
MAITRI. Pamięć o werbiście jest 
w Palędziu wciąż żywa. Kultywu-
je ją Towarzystwo, które uczyniło 
z o. M. Żelazka swojego patrona. 
W lutym tego roku rozpoczął się 
proces beatyfi kacji o. M. Żelazka.

Uroczystość jubileuszowa odbę-
dzie w Palędziu 22 kwietnia. Roz-
pocznie ją o godz. 13 odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej przy ul. Nowej. 
Następnie uczestnicy przemiesz-
czą się na skwer przy skrzyżowa-
niu głównych ulic Palędzia, gdzie 
o godz. 13.30 złożą kwiaty pod 
głazem poświęconym znanemu 
werbiście. O godz. 14, na terenie 
Świetlicy Wiejskiej przy Domu 
Strażaka, odprawiona zostanie 
msza św., którą uświetni muzycznie 
Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo. Po 
niej, w świetlicy, uczestnicy będą 
wspominać nestora polskich misjo-
narzy. Organizatorami wydarzenia 

są: Towarzystwo Przyjaciół Ojca M. 
Żelazka, ks. dziekan Karol Góraw-
ski – proboszcz parafi i w Dąbrówce 
i samorząd gminy Dopiewo. 

O. Marian Żelazek urodził się 
w 1918 r. jako siódme z szesnaścior-
ga dzieci Stanisława i Stanisławy 
Żelazków, którzy w Palędziu posia-
dali młyn i gospodarstwo rolne. Tam 
spędził osiem lat życia. Potem rodzi-
na mieszkała w Poznaniu. Nowicjat 
rozpoczął Marian Żelazek w 1937 r. 
– w seminarium duchownym w Chlu-
dowie, u werbistów. Pierwsze śluby 

zakonne złożył tuż po wybuchu II 
wojny światowej. Większość okupa-
cji spędził w obozach koncentracyj-
nych: Dachau, Gusen i znów Dachau 
(1940–1945). Doświadczenie to 
wpłynęło na dalsze jego wybory. Po 
wojnie wyjechał na studia do Rzy-
mu. Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1948 r., a 2 lata później postanowił 
wyjechać do Indii, by pomagać in-
nym. Przez 25 lat pracował w dżun-
gli wśród Adiwasów. Zorganizował 
m.in. placówkę misyjną w Bondamu-
da. Od 1975 r. aż do śmierci w 2006 r. 
pomagał trędowatym w Purii nad 
Zatoką Bengalską. Misjonarza po-
wszechnie szanowano i ceniono – 
otrzymał m.in.: Medal im. Karola 
Marcinkowskiego (2000 r.), Statu-
etkę „Złotego Hipolita” (2002  r.), 
Medal Polonia Mater Nostra Est 
(2003 r.), Nagrodę im. Sérgio Vieira 
de Mello (2005 r.) i Honorowe Oby-
watelstwo Miasta Poznania (2005 r.). 

Jubileusz ojca Mariana
Mieszkańcy Palędzia i gminy Dopiewo złożą hołd nestorowi 
polskich misjonarzy – pochodzącemu z Palędzia ojcu 
Marianowi Żelazkowi 

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

REKLAMA

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

Kontakt w sprawie wynajmu Maciej Kędziora 512 498 927 lub 61 899 22 35
mkedziora@losir.eu lub losir@losir.eu . 

Dysponuje wolnymi miejscami w poniższych terminach: 

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

Gmina Komorniki uzyskała bardzo 
wysoką ocenę pre-ratingową, miesz-
czącą się na poziomie inwestycyj-
nym w przedziale AAA a BBB+. Jak 
informuje dr hab. Paweł Śliwiński 
prof. nadzw. UEP, prezes Zarządu 
Fundacji Rozwoju Rynku Kapitało-
wego, na 2792 samorządy w Polsce 
zaledwie 319 posiada ocenę równą 
lub wyższą od uzyskanej przez gmi-
nę Komorniki. Jest to dowodem, iż 
w sposób odpowiedzialny i racjonal-
ny władze gminy zarządzają środka-
mi publicznymi.

Oznacza to, że gmina jest w bar-

dzo dobrej sytuacji fi nansowej, a jej 
zadłużenie w porównaniu do innych 
samorządów nie jest duże, ma za-
tem duże możliwości korzystania 
z kredytów choćby na kolejne inwe-
stycje. 

Badanie pre-ratingowe wykona-
ła agencja ratingowa INC Rating 
sp. z o.o. z Poznania, podlegają-
ca Europejskiej Komisji Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych 
w Paryżu, a której wysokie kwa-
lifi kacje zostały potwierdzone 
przez Europejski Nadzór Bankowy 
w Londynie. Red

Komorniki z wysoką 
oceną pre-ratingową
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 691-895-296
Już po raz 52. odbyły się w Berlinie 
Targi Turystyczne ITB Internatio-
nale Tourismus-Börse (Między-
narodowa Giełda Turystyczna), 
zaliczane do największych na. Jest 
to niezwykle ważne wydarzenie dla 
przedstawicieli z branży i jednocze-
śnie atrakcja dla tysięcy zwiedzają-
cych oraz przegląd wszystkich gałę-
zi rynku turystycznego.

W tegorocznych targach udział 
wzięło ponad 10 tysięcy wystawców 
ze 186 krajów i regionów. Licznie na 
targach prezentowali się wystawcy 
z Azji, Ameryki Łacińskiej i krajów 
arabskich. Byli również wystawcy 
z Brazylii, Wietnamu, Laosu, Abu 
Zabi i Ras el Chajmy. 

Podobnie, jak w latach ubiegłych 
w targach wzięły udział m.in. mię-
dzynarodowe związki turystyczne, 
krajowe i regionalne organizacje 
turystyczne, biura podróży, orga-
nizatorzy podróży biznesowych, 
rejsów, turystyki przygodowej, eko-
logicznej, kulturalnej, fi rmy prze-
wozowe, hotelarskie, ubezpiecze-
niowe, wydawnictwa, hotele z ofertą 
spa, fi rmy zajmujące się informacją 
turystyczną, technologiami i opro-
gramowaniem dla obsługi ruchu 
turystycznego i wiele innych. 

Więcej niż w roku ubiegłym za-
prezentowało się fi rm specjalizują-

cych się w technologii dla branży tu-
rystycznej. Można było więc spotkać 
przedsiębiorców oferujących usługi 
dla młodych turystów, podróżnych 
zainteresowanych aktywnym wy-
poczynkiem i tych, którzy zwracają 
uwagę na kwestie związane z ochro-
ną środowiska. Większa niż w 2017 
r. była też ekspozycja fi rm zajmują-
cych się turystyką medyczną.

Tradycyjnie na targach ITB za-
prezentowali się także polscy wy-
stawcy, którzy promowali się na 
stoisku Polskiej Organizacji Tury-
stycznej. Tematem przewodnim na 
naszym stoisku narodowym była 
woda i związana z nią turystyka 
aktywna. Na stoisku Polski po raz 
pierwszy została wydzielona prze-
strzeń, w której promowane były 
usługi prozdrowotne. Do odwiedze-
nia ekspozycji, oprócz ciekawych 
materiałów informacyjnych, za-
chęcały także regionalne smakołyki 
i specjalności oraz różnego rodzaju 
atrakcje. 

Od kilku lat w tych najważniej-
szych targach turystycznych na 
świecie bierze udział również gmina 
Kórnik, która wspólnie z innymi po-

znańskimi gminami, prezentowała 
się na targach na wspólnym stoisku 
Poznańskiej Lokalnej Organizacji 
Turystycznej i Wielkopolskiej Orga-
nizacji Turystycznej. 

Berlińskie targi to nie tylko efek-
tywna promocja naszego regionu, 
ale także możliwość poznania aktu-
alnych oczekiwań i preferencji tury-
stów zagranicznych. Pierwsze trzy 
dni targów przeznaczone były wy-
łącznie dla osób związanych z bran-
żą turystyczną, czyli na spotkania 
biznesowe, wymianę doświadczeń, 
udział w branżowych konferencjach 
i kongresach. Kolejne dwa dni były 
otwarte dla szerokiej publiczności. 
Dla odwiedzających jest to niewąt-
pliwie szansa na zapoznanie się 
z bardziej lub mniej znanymi miej-
scami i fascynującymi zakątkami 
świata. Impreza stwarza możliwość 
podróży dookoła świata w zaledwie 
5 dni.

Promowali region
Gmina Kórnik uczestniczyła w największych targach 
turystycznych na świecie
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Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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„ Polska musi być 
państwem obywatelskim, 
zdecentralizowanym 
i opartym o terytorialną, 
nie resortową organizację 
kraju i społeczeństwa. 
Samorząd stał się trwałym 
elementem ustroju. Dziś 
trudno byłoby wyobrazić 
sobie jak Polska mogłaby 
funkcjonować bez niego. 
A właśnie w Polsce 
samorządność może odnosić 
szczególne sukcesy. Jesteśmy 
bowiem społeczeństwem 
pełnym inicjatywy i zdolnym 
do zrywu i wysiłku. Trzeba 
tylko pozbyć się bierności 
odziedziczonej po 
PRL-u i stworzyć warunki, 
aby te inicjatywy były 
właściwie ukierunkowane 
i zharmonizowane. A temu 
właśnie ma służyć samorząd.”

— Jerzy Regulski – Samorządna Polska – 2005

NR 1 MARZEC 2018
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Walne Zebranie odbyło się 12 marca 
w Tarnowie Podgórnym. Pierwszą jego 
część zdominowały sprawy organiza-
cyjne. Sprawozdanie z dotychczasowej 
działalności przedstawił Prezes Bezpar-
tyjnych – Wielkopolska, Wójt gminy Tar-
nowo Podgórne Tadeusz Czajka. Po spra-
wozdaniu Skarbnika i Komisji Rewizyjnej 
Zarząd jednogłośnie otrzymał absoluto-
rium. Następnie głos oddano zaproszo-
nym gościom – rozpoczęła się debata na 
temat kierunków działań Stowarzyszenia.

Jako pierwszy wystąpił prof. Andrzej 
Stelmach, Dziekan Wydziału Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który 
omówił wyniki badań środowiska samo-
rządowego w kontekście zbliżających 
się wyborów samorządowych. Przede 
wszystkim zwrócił uwagę na brak stabil-
ności prawa wyborczego. – Jeśli ktoś nie 
jest pewien jak prawidłowo zagłosować 
i nie rozumie jak liczone są głosy, to re-
zygnuje z działania – pokazywał prof. An-
drzej Stelmach. – To skutkuje niską fre-
kwencją wyborczą. 

Ponadto podkreślał, że bezpartyjność 
jest antidotum na upartyjnienie polskiej 
sceny politycznej. W samorządach pra-
cują praktycy. Wielu z nich postanowiło 
wzmocnić swój głos poprzez wspólną 
pracę w ramach bezpartyjnych stowa-
rzyszeń, będących konfederacją auto-
nomicznych organizacji regionalnych. 
Najważniejsze jest porozumienie oparte 
na wspólnej trosce o przyszłość samorzą-
du: – Na co dzień wójtowie, burmistrzo-
wie i prezydenci miast pracują lokalnie, 
nie mają nad sobą centrali z Warszawy, 
w oczach mieszkańców są bliskimi sąsia-
dami, znającymi potrzeby i uwarunkowa-
nia danej społeczności. 

Głos zabrał też Prezydent Szczecina 
Piotr Krzystek, który podkreślał potrzebę 
wspólnego działania samorządowców 
w wyborach do sejmików samorządo-
wych. Podawał przykłady województw, 
gdzie Bezpartyjni już mają swoich przed-
stawicieli na tym szczeblu: lubuskie, 
zachodniopomorskie czy dolnośląskie 
i przypominał: – Partie dążą do tego, by 
wzmacniać swój wpływ w samorządach. 
A ułatwiają im to rządzący: partiom ła-
twiej jest pozyskiwać środki partyjne na 
cele wyborcze, łatwiej jest tworzyć listy. 
Wprowadzony zapis o kadencyjności do-
datkowo uderza w osoby, które są znane 
i cenione w swoich środowiskach, które 
chciałyby pracować na rzecz społeczności 
lokalnej. 

Dla wzmocnienia przekazu Bezpartyj-
nych ważna jest współpraca z organiza-
cjami i ruchami, działającymi na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego. Wskazał 
też sukcesy apolitycznych samorządow-
ców: są zauważalni przez respondentów 
w ogólnopolskich badaniach opinii pu-
blicznej. 

Z kolei Prezydent Zielonej Góry Janusz 

Kubicki powiedział, że samodzielność sa-
morządowa polega na słuchaniu tego, co 
mówią mieszkańcy, a nie tego, co mówi 
i nakazuje partia. 

Każdy z obecnie urzędujących wójtów 
i burmistrzów uzyskał poparcie co naj-
mniej połowy mieszkańców, a wielu może 
pochwalić się wynikiem 60, 70 czy nawet 
80 procent głosów: – Nie ma partii, która 
mogłaby się pochwalić takim poparciem. 
– powiedział Prezydent Zielonej Góry 
i dodał: – Nasze mandaty uzyskujemy 
w wyborach powszechnych – jeśli zro-
bimy coś źle, to mieszkańcy pokażą nam 
czerwoną kartkę, co jest zdecydowanie 
bardziej demokratycznym rozwiązaniem 
niż wprowadzanie kadencyjności.

Mieszkańcy na pewno chcą żyć w kra-

ju, w którym nie ma partyjnych kłótni. 
W którym normalnie rozmawiamy o tym, 
co jeszcze wspólnie możemy zrobić, by 
nasze małe ojczyzny się rozwijały. I to 
mieszkańcy, a nie politycy w swoich war-
szawskich gabinetach, chcą decydować, 
gdzie będą budowane i remontowane 
drogi, gdzie będą budowane szkoły. 

Wśród prelegentów był też Prezydent 
Lubina Robert Raczyński, który wskazywał 
na różnice między projektami inicjowany-
mi w samorządach a tymi „przysyłanymi” 
przez partyjne centrale: – Samorządowe 
plany muszą być realne, rozsądne i mą-
dre, bo nas rozliczają wyborcy. Projek-
ty „z Warszawy” często nie przystają do 
lokalnej rzeczywistości – w lokalnych 
społecznościach byłoby to niemożliwe – 

Sukces w wyborach to ponad 
Takie słowa padły na Walnym Zebraniu Ruchu Społeczno-Samorządowego Bezpartyjni – Wielkopols
prezydent, by objąć swoją funkcję, musiał w wyborach samorządowych przekonać do siebie ponad

„ Polacy nie muszą 
być skazani na 
ciągły wybór 
mniejszego zła. 
Czas, by wybrali 
większe, wspólne 
dobro.”

— z Deklaracji Bezpartyjnych, 
podpisanej na I Ogólnopolskiej 
Konwencji, 23.09.2017 r.

Prof. Andrzej Stelmach: – W Bezpartyjnych nie ma centrali, wszystko jest oparte na 
działaniu lokalnym. 

Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina: – Bezpartyjni są antidotum na partyjne spory 
i przepychanki.

Janusz Kubicki, Prezydent Zielonej Góry: – My tworzymy nasz
z powodzeniem. 

Robert Raczyński, Prezydent Lubina: – Bezpośrednia obecność
jewódzkich daje gwarancję, że nasze pomysły i inicjatywy zost
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mieszkańcy nie wybraliby osób, składają-
cych obietnice bez pokrycia. 

Wiceprezes Bezpartyjnych – Wielko-
polska Ryszard Grobelny, były Prezydent 
Poznania, przypominał, że mechanizmy 
partyjnego odgórnego zarządzania będą 
zawsze takie same, bez względu na to, 
kto będzie u władzy. Dlatego potrzebny 
jest wspólny szyld Bezpartyjnych i rze-
czywiste zaangażowanie dla obrony sa-
morządności na najwyższym szczeblu – 
w sejmiku wojewódzkim. Co będzie coraz 
trudniejsze, ponieważ partie polityczne 
będą jak najniżej schodzić ze swoimi 
wpływami. Dlatego trzeba się zjednoczyć 
na poziomie regionalnym i ogólnokrajo-
wym, by mieć wpływ na to jak i co mówi 

się o samorządach, by pokazywać lokalne 
sukcesy. A te sukcesy są możliwe tylko 
dzięki lokalnej współpracy samorządu 
z różnymi środowiskami: ze stowarzysze-
niami, przedsiębiorcami, mieszkańcami. 

Z Ryszardem Grobelnym zgodził się 
Tomasz Łęcki, były Burmistrz Murowanej 
Gośliny, obecnie Dyrektor Wielkopolskie-
go Muzeum Niepodległości w Poznaniu. 
Powiedział także, że oprócz sejmiku wo-
jewództw ważne są samorządy powiato-
we – tu także głos Bezpartyjnych powi-
nien być mocno reprezentowany. 

I właśnie temat przygotowania do 
kampanii wyborczej zdominował ostat-
nią część spotkania oraz rozmowy kulu-
arowe. Red

50 procent głosów!
ska. A uczestnicy spotkania przyjęli je z pełnym zrozumieniem. Każdy bowiem wójt, burmistrz czy 

d połowę wyborców

„ Zasady funkcjono-
wania samorządów 
lokalnych w Polsce 
są wzorem dla 
wielu krajów 
europejskich.”

— Tadeusz Czajka, 
Wójt Tarnowa Podgórnego, Prezes 
ruchu Bezpartyjni – Wielkopolska

e małe ojczyzny – 

ć w sejmikach wo-
tały wysłuchane. 

Ryszard Grobelny: – Nie ma lepszych specjalistów od lokalnych możliwości jak samo-
rządowcy, nieuwikłani w spory i partyjne konieczności. 

Tomasz Łęcki: – Oprócz sejmiku województw ważne są samorządy powiatowe.

Postulaty 
ogólnopolskiego 
Ruchu 
Bezpartyjnych 

•  decentralizacja administracji 
państwowej i fi nansów 
publicznych, by pieniądze 
publiczne i instytucje państwa 
były bliżej obywatela i lepiej 
mu służyły

•  odbiurokratyzowanie instytucji 
państwowych, zmniejszenie 
liczby urzędów i urzędników

•  uproszczenie systemu 
podatkowego, rozsądna kwota 
wolna od podatku, aby pomóc 
najbiedniejszym, zmniejszenie 
opodatkowania pracy

•  wprowadzenie zasady wyborów 
bezpośrednich na wszystkich 
szczeblach samorządu

Ruch Społeczno-
Samorządowy 
Bezpartyjni – 
Wielkopolska 

Powołany został w kwietniu 
2017 roku podczas konferencji 
samorządowej, działa jako 
stowarzyszenie. Jest samorządową 
odpowiedzią na próby ograniczania 
kompetencji samorządom, 
podejmowane przez rządzących. 
Obecnie skupia ponad 60 członków, 
w zdecydowanej większości są to 
wójtowie, burmistrzowie i prezydenci 
z całej Wielkopolski. Wśród dużej 
rzeszy sympatyków warto wymienić 
prof. Andrzeja Stelmacha czy 
Leonarda Szymańskiego. 

Uczestnicy Walnego Zebrania w Tarnowie Podgórnym.
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Bezpartyjni – Wielkopolska należą do 
ogólnopolskiej konfederacji regional-
nych stowarzyszeń, sprzeciwiających się 
ograniczaniu władzy społeczności lokal-
nych. Od kilkunastu miesięcy samorzą-
dowcy współpracują przygotowując się 
do wyborów samorządowych. 

Najważniejszym wydarzeniem, inte-
grującym bezpartyjne środowisko samo-
rządowe, była I Ogólnopolska Konwen-
cja, która odbyła się 23 września 2017 r. 
w Tarnowie Podgórnym. Był to przede 
wszystkim manifest woli i determinacji 
do wspólnego działania na rzecz swo-
bodnego, niepolitycznego działania sa-
morządów lokalnych. 

Do Tarnowa Podgórnego przyjechały 
delegacje z całej Polski (i nie ma w tym 
stwierdzeniu przesady – ponieważ wśród 
uczestników byli samorządowcy z Kato-
wic, Szczecina, ale i mniejszych: Ścinawy, 
Augustowa) – łącznie ok. 500 osób.

Uczestnicy podkreślali, że rozwój Pol-
ski to suma działań poszczególnych spo-
łeczności lokalnych. Dlatego samorządy 
same decydują o kierunkach rozwoju, 
znając najlepiej i optymalnie wykorzy-
stując miejscowy potencjał. Niezależność 
i apolityczność podejmowania decyzji 
jest – zdaniem samorządowców – kluczo-
wa dla przyszłości Polski. 

Na zakończenie konwencji samorządo-
wej wspólnie podpisali deklarację.

Polska to nie partia 
Najważniejszym wydarzeniem, integrującym bezpartyjne środowisko samorządowe, 
była I Ogólnopolska Konwencja. Odbyła się 23 września 2017 r. w Tarnowie Podgórnym
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Bezpartyjni – Wielkopolska 
www.bezpartyjni-wielkopolska.pl
zarzad@bezpartyjni-wielkopolska.pl
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WYDARZENIA / OGŁOSZENIA 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz.U.2018.121 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11 

wywieszono wykazy nieruchomości położonych na terenie gminy Stęszew, przeznaczonych 

do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego dzierżawcy. 

Nieruchomości położone są w obrębie Strykowo. 

Wykazy umieszczone zostały również na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na 

tablicy ogłoszeń w sołectwach.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8197 149, pokój nr 16.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. 

Dz.U.2018.121 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 

na rzecz dotychczasowych użytkowników, w trybie bezprzetargowym – działki nr:

• dz. 298, 931 z obręb Stęszew;

• dz. 42 z obrębu Tomiczki. 

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 8197 149, pokój nr 16.

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.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 

informuje, że dnia 19 kwietnia 2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stęszew 

w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11, odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości położonych w: 

• Poz. 1 w Stęszewie przy ul. Trzebawskiej – działka nr 2028 o pow. 0,1319ha , KW 

PO1S/00043281/2, Cena wywoławcza –165.000,-zł , wadium – 16.500,-zł. Cena wywoławcza 

nieruchomości w stosunku do pierwszego przetargu obniżona została o 40.760,-zł Zgodnie 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Media: woda, prąd, gaz, kanalizacja.

• Poz. 2 w Strykowie przy ul. Poznańskiej-Łanowej – działka nr 444/5 o pow. 0,2000ha, 

KW PO1S/00057479/8. Cena wywoławcza – 195.000,-zł , wadium – 19.500,-zł. Cena 

wywoławcza nieruchomości w stosunku do pierwszego przetargu obniżona została 

o 25.000,-zł. W planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze 

przeznaczonym pod: AG-4 teren działalności gospodarczej . 

Przetarg na każdą pozycję przetargową odbędzie się oddzielnie. Wadium w podanej 

wysokości należy wpłacić na konto Urzędu do dnia 15 kwietnia 2018r. Szczegółowe 

informacje o przetargu znajdują się na stronie internetowej www.steszew.pl na tablicy 

ogłoszeń w urzędzie i w sołectwach. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie 

Miejskim Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8197 149, pokój nr 16. 

REKLAMA

REKLAMA

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

21 marca w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Gminy Stęszew odbyło 
się spotkanie hodowców bydła i pro-
ducentów mleka. Na jego początku 
prezes koła Henryk Olejniczak 
przywitał wszystkich zebranych. 
Następnie przedstawione zostały 
wyniki ocen wartości użytkowej 
bydła za rok 2017 oraz wręczono 
puchar i dyplomy dla najlepszych 
producentów mleka RKHiPB w Stę-
szewie. Zwycięzcą okazał się Jerzy 
Kokociński.

Po wręczeniu wyróżnień bur-
mistrz gminy Stęszew Włodzimierz 
Pinczak pogratulował rolnikom 
– producentom osiągniętych wyni-
ków oraz życzył dalszych sukcesów 
hodowlanych. Na zakończenie od-
były się szkolenia. Organizatorem 
spotkania była Polska Federacja 
Bydła i Producentów Mleka – koło 
Rejonowe w Stęszewie. 

Najlepsi hodowcy wg. wydajności 
mlecznej:
1. Jerzy Kokociński – 11 636
2.  Mieczysław i Renata Matysiak– 

11 240
3. Eugeniusz Szydłowski – 10 627
4. Piotr Olejniczak – 10 594 

5. Roman Piątkowski – 10 386
6. Krzysztof Mocek – 9 893 
7. Bogusław Krzyczyński – 9 889 
8. Krzysztof Kucharczyk– 9 877
9. Artur Lewandowski – 9 776 
10. Henryk Domin – 9 776. 
Red

Najlepsi hodowcy
Jerzy Kokociński najlepszym producentem mleka 
w gminie Stęszew
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Premiera tego spektaklu odbyła się 
7 października, a dyskusje po nim 
trwały jeszcze przez długie tygodnie. 

– Dziś wszystko staje się show-bu-
sinessem. W każdej dziedzinie życia 
wszystko jest oferowane na sprze-
daż, w pięknym „opakowaniu”. Nie 
byłoby w tym nic złego, gdyby nie 
to, że coraz częściej, manipulując 
naszą świadomością, wciska nam 
się buble, które nie są nam do nicze-
go potrzebne. Nie inaczej ma się to 
w szeroko rozumianej kulturze, któ-
ra oferuje nam przez media, również 
te społecznościowe, tylko trudną do 
strawienia papkę. I właśnie tego do-
tyka ten spektakl, zachęcając rów-
nież do tego, byśmy odrzucili czysto 
komercyjne podejście do świata, 
robiąc coś po swojemu. Bez blichtru 
i sztucznego „wow” – zapowiadał 
przed premierą reżyser spektaklu 
Piotr Bańkowski. 

Dorota Kłos w TarNowej Kulturze 
relacjonowała: – Artystom świetnie 
udało się pokazać dysonans między 
prawdziwą sztuką a całkiem do-
brze opłacaną płycizną artystyczną. 
Występ długo wyczekiwanej przez 
reżysera „gwiazdy”, w porównaniu 
z fantastycznie wytańczonymi ukła-
dami choreografi cznymi tancerzy 

Sortowni, stał się pastiszem twór-
czości gwiazdek pop, komicznym 
pokazem ich miernych umiejętności 
tanecznych i wokalnych.

Mocny przekaz, ale i nieprzecięt-
ne umiejętności taneczne i aktorskie 
członków Teatru Tańca Sortownia 
– tego wszystkiego spodziewać się 
mogą ci, którzy jeszcze nie widzieli 
spektaklu „Kontrasty-My”. Najbliż-
sza okazja, by nadrobić zaległości 
już w piątek, 6 kwietnia o godz. 
19.30 w Centrum Kultury Prze-

źmierowo. Obowiązują bezpłatne 
zaproszenia dostępne w miejscu im-
prezy (od wtorku do piątku w godz. 
16–20), w siedzibie GOK „SEZAM 
(od poniedziałku do piątku w godz. 
9–15) i w Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym.

Mocny przekaz 
„Kontrasty-My”, najnowszy spektakl Teatru Sortownia, 
będzie można zobaczyć ponownie 6 kwietnia o godz. 19.30 
w Centrum Kultury Przeźmierowo

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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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 muzycznych 
w Warszawie i Hamburgu. Nauczał 
na Uniwersytecie Western Michi-
gan oraz w ramach International 
Jazz Conference w Los Angeles. 
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, Dusko Goy-
koviciem, Wolfgangiem Haffnerem, 
Scottem Hamiltonem, Tom Knifi -
ciem, Billym Hartem i Randym Brec-

kerem. Współpraca z tym ostatnim 
zaowocowała m. in. wyróżnionym 
nagrodą Grammy albumem „Night 
in Calisia” nagranym 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

Rozstrzygnięty został konkurs pla-
styczny dla dzieci przedszkolnych 
z terenu gminy Tarnowo Podgórne 
na temat ekologicznego transportu 
publicznego. Praca Michaliny Ło-
soś z grupy „Sikorki” z Przedszko-
la „Pod Wesołą Chmurką” została 
uznana za najlepszą. 

Komisja konkursowa miała peł-
nego ręce roboty, bo zgłoszeń nade-
szło ponad 80. 

– Jesteśmy pod wrażeniem po-
ziomu prac i zdolności przedszko-
laków – podkreślali członkowie jury. 
– Dziękujemy wszystkim, którzy 
podjęli wyzwanie i spróbowali swo-
ich sił w konkursie, a przedszkolom 
za zaangażowanie i zachęcenie swo-
ich wychowanków do udziału. 

Zwycięska praca zostanie wyko-
rzystana do przygotowania plakatu 
promującego kampanię zachęca-

jącą mieszkańców gminy Tarnowo 
Podgórne do wybierania ekolo-
gicznego transportu zbiorowego 
i rowerowego, jako podstawowe-
go środka przemieszczania się 
w obrębie gminy. Ma podkreślać 
ekologiczne zalety integracji tych 
środków transportu i wpływać na 
zwiększenie świadomości ekolo-
gicznej.

Konkurs zorganizowany został 
w ramach projektu „Zwiększenie 
integracji różnych form transportu 
oraz poprawa dostępu do transpor-
tu publicznego na terenie gminy 
Tarnowo Podgórne poprzez inwe-
stycje w infrastrukturę transporto-
wą i zakup taboru autobusowego” 
współfi nansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. TCWP

Orkiestra Dęta i Mażoretki Gminy 
Dopiewo asystowali prezydentowi 
Poznania Jackowi Jaśkowiakowi 
w otwarciu 17 marca Wielkanoc-
nego Jarmarku na Placu Wolności. 
Mimo iście zimowej pogody i zmar-
zniętych palców, Orkiestrze Dętej 
Gminy Dopiewo udało się wykonać 
popisowe numery, takie jak: „Ben-
ton Hall”, „Hotline” czy „Europa 
Mars”. Ich muzyka rozgrzała serca 
lokalnych wystawców z drewnianych 
budek i uprzyjemniła ludziom czas 
spędzony na zakupach i warsztatach. 

Występ dopiewskich Mażoretek 
przypadł także gościom Jarmarku 
Wielkanocnego do gustu i zgro-
madził publiczność, która brawami 
nagradzała każdy układ. Dziew-
częta zaprezentowały choreografi ę 
taneczno-marszową z pałeczkami, 
pomponami i wstążkami. Maszeru-
jąc w białych kozaczkach i różowych 
płaszczykach, wśród kolorowych, 
wielkanocnych zajączków, były zde-
cydowanie jedną z barwniejszych 
atrakcji podczas pierwszego dnia 
Wielkanocnego Jarmarku.
Joanna Czaplicka

Włodek Pawlik 
w Tarnowie Podgórnym

Praca Michaliny 
najlepsza!

Otworzyli Wielkanocny 
Jarmark w Poznaniu

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

Zdobądź bilet

naszglospoznanski.pl
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Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu wszystkiego 
co najlepsze, wiosennych nastrojów, ciepłej rodzinnej atmosfery 
oraz obfi tości na świątecznym stole, a także zawodowej 
satysfakcji i wielu sukcesów. Niech ten świąteczny czas będzie 
dla Państwa czasem odpoczynku i wytchnienia 
od dnia codziennego.

Burmistrz Gminy Stęszew,
Rada Miejska Gminy Stęszew

Radosnych Świąt Wielkanocnych 
uświęconych tradycją i spędzonych 
w rodzinnym gronie 
Życzą
Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała 
Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo 
Leszek Nowaczyk 

Uczestnicy mieli za zadanie przygo-
tować potrawę z ziemniakiem w roli 
głównej. Oceniając potrawy jury 
brało pod uwagę smak, oryginal-
ność i estetykę. 

Zwycięzcami zmagań zostali 
Anna Sałagaj i Krzysztof Górny 
z Miedzichowa – za zupę ziemnia-
czaną. Z nimi uplasowali się Piotr 
i Pluskota i Tomasz Hałas ze Stę-
szewa – za ziemniaczany gulp. Brąz 
zdobyły Dorota Ossowska i Alicja 
Sammler z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Trzcielinie, reprezentujące 
gminę Dopiewo. Zrobiły roladę 
ziemniaczaną w sosie grzybowym. 
Wyróżnienie otrzymał duet – Da-
niela Kalemba i Krystyna Szymczak 
z Buku – za kotlety z ziemniaków. 

– To był nasz czwarty konkurs 
kulinarny i czwarte podium. Jak się 
za coś bierzemy, to dajemy z siebie 
wszystko. Łatwo nie było. Ziemniak 
jest symbolem Wielkopolski, więc 
rywalizacja była zacięta. Potrawy 
przyrządzało aż 15 dwuosobowych 
zespołów. Dania degustowali ju-
rorzy i publiczność, razem ze 150 
osób. Wszystkich starałyśmy się 
przekonać do naszej rolady i to się 
nam udało. Miejsce trzecie tym ra-
zem w pełni nas zadowala, bo wyżej 
punktowane potrawy przygotowali 
zawodowi kucharze. Uwielbiamy 
gotować, piec i smażyć, ale robimy 
to hobbystycznie i amatorsko, dla 
podtrzymania tradycji – mówi Doro-
ta Ossowska, prezes KGW Trzcielin. 

Organizatorem konkursu było 
Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej 
Leader, przy współpracy z Lokalną 
Grupą działania KOLD i Lokalną 
Grupą Działania Źródło (zrzeszają-
ce gminy Dopiewo, Buk i Stęszew). 
Konkurs był częścią projektu „Po-
znajemy naszego sąsiada”.
Adam Mendrala

Ziemniaczany 
sukces
Konkurs „Międzypowiatowe Dziedzictwo Kulinarne” odbył 
się w Kamieńcu 
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Odbyła się kolejna akcja krwio-
dawstwa organizowana przez Sto-
warzyszenie Dar Serc z Barano-
wa (gm. Tarnowo Podgórne). Do 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Tar-
nowie Podgórnym przyszło ponad 
150 osób, z których zarejestrowało 
się 135. Po badaniach lekarskich 
krew oddało 114, w tym aż 20 – po 
raz pierwszy. 

– Zebraliśmy aż 50,9 l krwi, 
co oznacza, że do Regionalnego 
Centrum krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa oddaliśmy już łącznie 
4.295 litrów – podkreśla Wojciech 
Janczewski, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy i prezes stowarzysze-
nia. – Dziękuję wszystkim, którzy 
pomagają w rozpropagowaniu in-
formacji o naszych akcjach, również 

proboszczom, przypominającym 
o nich w ogłoszeniach. 

Tego dnia do Banku Dawców 
Szpiku zapisała się jedna osoba. 
Kolejna akcja już 12 maja, również 
w SP nr 1. Projekt jest współfi nan-
sowany przez gminę Tarnowo Pod-
górne. ARz

Zapraszamy na wykłady Uniwersy-
tetu III Wieku w Tarnowie Podgór-
nym:
•  21 marca: prof. zw. dr hab. Jerzy 

Smorawiński – W cieniu dopingu, 
używek i suplementacji – czy tylko 
sportowcy i artyści?

•  4 kwietnia: dr Marcin Piechocki – 
Manipulacja w mediach.

•  18 kwietnia: dr Jadwiga Kwiek – 
Oblicza agresji. 
Wykłady są bezpłatne, mają cha-

rakter otwarty i odbywają się w LO 
w Tarnowie Podgórnym przy ul. 
Poznańskiej 118, początek o 17.00 
– zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych powyższą tematyką. ARz

Oddali ponad 50 l krwi Wiosenne 
wykłady

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

REKLAMA



NR 134 / 26 MARCA 2018

14 KULTURA

„Rodzina Addamsów” w koproduk-
cji Teatru Muzycznego w Poznaniu 
i Teatru Syrena w Warszawie to 
przebojowy musical, którego pre-
miera odbyła się na Broadwayu 
w 2010 roku, przyciągając tłumy 
widzów. Pokazywany był także nie-
mal w całej Europie i Ameryce. Na 
scenie oglądamy historię upiornej 
rodzinki mieszkającej na bagnach 
w starym, wiktoriańskim zamku. 
Głównymi bohaterami opowieści 
są Gomez i Morticia, których cór-
ka Wednesday, zwana księżnicz-
ką ciemności, dorasta i zakochuje 
się w uroczym chłopaku imieniem 
Lucas. Prosi ojca, aby zachował to 
w tajemnicy przed swoją ukochaną 
żoną. Wszystko zmieni się pewnego 
wieczoru, kiedy przy jednym stole 
spotkają się obie rodziny pochodzą-
ce z dwóch różnych światów. 

Poznańsko-warszawską kopro-
dukcję wyreżyseruje Jacek Mikołaj-
czyk („Zakonnica w przebraniu”, 
„Nine”, „Czarownice z Eastwick”). 
Kierownictwo muzyczne spektaklu 
obejmą Piotr Deptuch i Tomasz 
Filipczak. Za choreografi ę odpo-
wiadać będzie Ewelina Adamska-
Porczyk, scenografi ę projektuje 
Grzegorz Policiński, a kostiumy 

Ilona Binarsch. Realizatorzy w tym 
składzie przygotowali polską pra-
premierę „Rodziny Addamsów” 
w 2015 roku w gliwickim Teatrze 
Muzycznym, a także polską prapre-
mierę „Zakonnicy w przebraniu” 
(2016), będącą niesłabnącym prze-
bojem poznańskiej sceny. Muzyka 
w „Rodzinie Addamsów” stanowi 
fuzję tradycji broadwayowskiej 
i znakomitej stylistyki latynoamery-
kańskiej. Największą sławę zyskały 
takie utwory jak: „Chcesz być Ad-
damsem”, „W całkiem nową stro-
nę”, „Większego świra mam” czy 
„Zatańczmy jeszcze raz”, wszystkie 
w przekładzie Jacka Mikołajczyka. 

Warszawska premiera musicalu 
odbędzie się 8 września, a poznań-
ska 22 września. Sprzedaż biletów 
na poznańskie spektakle rozpocznie 

się 7 maja. 9 kwietnia zaplanowany 
jest casting do poznańskiej obsady 
w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. 
Poszukiwane są osoby do następu-
jących ról: Morticia Addams, Lucas 
Beineke, Alice Beineke oraz Lurch. 
Zgłoszenia wraz z informacją o roli, 
o którą się dana osoba ubiega, na-
leży wysyłać drogą e-mailową na 
adres: casting@teatr-muzyczny.
poznan.pl najpóźniej do 3 kwietnia. 
Szczegóły można znaleźć na stro-
nie www.teatr-muzyczny.poznan.pl 
w zakładce PRZESŁUCHANIA.

Wcześniej, bo już 21 kwietnia od-
będzie się premiera musicalu „Fo-
otloose”, którego fabuła nawiązuje 
do jednego z najpopularniejszych 
fi lmów z lat 80. Spektakl po raz 

pierwszy został pokazany 22 paź-
dziernika 1998 roku w Richard Rod-
gers Theatre na Broadwayu. Auto-
rem muzyki jest Tom Snow. Teksty 
piosenek napisał Dean Pitchford, 
który wspólnie z Walterem Bobbie 
podjął się także reżyserii. Nawiązują-
ca do stylistyki lat 80. i 90. muzyka, 
wzbogacona o elementy rock-and-
rolla i country, od początku zyskała 
aprobatę publiczności w różnym 
wieku. Przedstawienie zostało za-
grane 709 razy, zdobywając cztery 
nominacje do prestiżowych nagród 
Tony Awards. Utwory takie jak „Let’s 
Hear It For the Boy”, „Almost Para-
dise” czy tytułowe „Footloose” przez 
długie tygodnie gościły na szczytach 
amerykańskich list przebojów. Po-

znańską wersję „Footloose” wyreży-
seruje Jerzy Jan Połoński („Mada-
gaskar – musicalowa przygoda”). 
Kierownikiem muzycznym spektaklu 
jest Jakub Kraszewski („Opowieści 
zimowe”), za choreografi ę odpo-
wiada Ewelina Adamska-Porczyk 
(„Zakonnica w przebraniu”), sceno-
grafi ę i kostiumy projektuje Mariusz 
Napierała („Jekyll & Hyde”, „Evita”, 
„Jesus Christ Superstar”, „Nine”). 

19 i 20 kwietnia odbędą się dwa 
pokazy przedpremierowe, a na ko-
lejne spektakle Teatr Muzyczny 
zaprasza 25-28 kwietnia, 4-6 maja 
oraz 9-10 czerwca. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na stro-
nie www.teatr-muzyczny.poznan.
pl. Red 

Premiera „Rodziny Addamsów” w Teatrze Muzycznym

21 kwietnia odbę-
dzie się premiera 
„Footloose”, którego 
fabuła nawiązuje do 
fi lmu z lat 80

Na festiwalu, który potrwa od 11 
do 15 kwietnia w Poznaniu, zapre-
zentowane zostaną najciekawsze 
gwiazdy, trendy i zjawiska dzisiej-
szego jazzu. Patronat objął „Nasz 
Głos Poznański”.

– Nicholas Payton to laureat na-
grody Grammy, jeden z czołowych 
światowych trębaczy jazzowych, 
multiinstrumentalista, wokalista, 
kompozytor – mówi Dionizy Piąt-
kowski, szef Ery Jazzu. Wystąpi on 
na gali otwarcia (11.04.).

Sensacyjnie zapowiada się kon-
cert Tingvall Trio (12.04.), formacji 
która swoją muzyką i postrzega-
niem jazzu znakomicie nawiązała 
do kultowego E.S.T. trio, amerykań-
skiego Bad Plus trio oraz znakomi-
tych, fortepianowych wirtuozów, 
którzy najczęściej skrywają się za 
popularnym dzisiaj idiomem „scan-
dinavian jazz-piano style”.

Galowy koncert w poznańskiej 
Auli UAM (14.04.) przedstawi au-
stralijską pianistkę i wokalistkę Sa-
rah McKenzie – uznawaną przez kry-
tyków muzycznych za następczynię 
Diany Krall. Jej album „Paris In the 
Rain” cieszy się sporym uznaniem 
i jeszcze w większą popularnością. 

W klubie Blue Note (13.04.) usły-
szeć będzie można mocny, nowo-
jorski, jazz rekomendowany przez 
prestiżową Blue Note Records 
z gwiazdami tej słynnej wytwórni 
płytowej. 

– To sto procent jazzu w jazzie – 
mówi D. Piątkowski – bowiem ame-

rykański perkusista E.J. Strickland 
należy do elity dzisiejszego jazzu. 
Wraz z bratem bliźniakiem, zna-
komitym saksofonistą Marcusem 
Stricklandem szybko wdarli się na 
szczyt amerykańskiego jazzu.

Finałową galą (15.04.) Aquanet 
Jazz Festival będzie powrót do Ery 
Jazzu pianisty Omara Sosy. Tym 
razem genialny kubański artysta 
zaprosił do współpracy równie elo-
kwentnego i znakomitego włoskie-
go trębacza Paolo Fresu. 

– Tradycją naszego cyklu jest 
Poznań Jazz Projekt, który jest 
konsekwencją artystyczną nagro-
dy Ery Jazzu, jaka przyznajemy 
poznańskim muzykom. Tegorocz-
nym laureatem naszej nagrody jest 
harmonijkarz Kacper Smoliński, 

dla którego przygotowaliśmy m.in. 
koncert z kultowym Tingvall Trio – 
dodaje Dionizy Piątkowski. 

W tym roku „Era Jazzu” obcho-
dzić będzie 20-lecie. Z tej okazji je-
sienią odbędzie się w Poznaniu wiel-
ki jubileuszowy koncert, w którym 
poza światowymi gwiazdami jazzu 
zagrają także polscy artyści. Red

Gwiazdy Ery Jazzu
Sarah McKenzie i Nicholas Payton 

wystąpią podczas „Ery Jazzu: Aquanet Jazz Festival 2018” 

• Dla Czytelników mamy 
dwuosobowe bilety na 
koncerty Ery Jazzu oraz trzy 
CD-katalogi tegorocznej 
edycji festiwalu! Szczegóły na 
naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilety

Od połowy lat 90. dostarczają roz-
rywkę na najwyższym poziomie. 
Wywołują uśmiech na twarzach 
największych malkontentów i przy-
prawiają o łzy wzruszenia prawdzi-
wych twardzieli. Dobrze znana pu-
bliczności Grupa MoCarta wystąpi 
21 kwietnia w Auli UAM. Na scenie 
pojawią się też wyjątkowi goście, 
którzy towarzyszą zespołowi od 25 
lat, m.in.: Piotr Bałtroczyk, Artur 
Andrus, Zbigniew Zamachowski 
oraz Adam Sztaba. 

Artur Andrus, któremu muzy-
cy zawsze chętnie akompaniują, 
wspiera kwartet, udowadniając 
swoją twórczością, że jest wielu 
wrażliwych odbiorców, dla których 
warto występować.

Adam Sztaba, polski kompozytor, 
pianista, aranżer, dyrygent i produ-
cent muzyczny, a także osobowość 
telewizyjna. Uwielbia występo-
wać z Grupą MoCarta. Oczywiście 
z wzajemnością. 

Piotr Bałtroczyk – legendarny 
konferansjer, który swoją sympatię 
dla Grupy próbuje ukryć za uszczy-
pliwymi zapowiedziami.

Zbigniew Zamachowski – czło-
wiek wielu talentów, zaprosił Grupę 
MoCarta na deski teatralne, by tam 
wspólnie muzykować.

Swoją obecnością – ale wirtualną 
– koncert zaszczyci też m.in.: Grupa 
Mocarciątka. Dzięki nowym tech-
nologiom „zajrzy” do Auli Zbigniew 
Wodecki, który również był przyja-
cielem MoCarta. 

Każdy z artystów wykona ulubio-
ne utwory z własnego repertuaru, 
niektóre wspólnie z kwartetem. 
Grupa MoCarta również zagra to, 
co ma najlepszego. 

Zapraszamy 21 kwietnia o godz. 
18.00 i 20.45 do Auli UAM. Bilety: 
150 zł, 120 zł, 100 zł, 90 zł dostęp-
ne: www.bilety24.pl, CIM, www.
biletynakabarety.pl. Dla grup: rabat 
10%: tel. 501 24 98 54. Red

• Dla naszych Czytelników 
mamy pięć dwuosobowych za-
proszeń! Szukajcie na naszglo-
spoznanski.pl.

Zdobądź bilety

NASZ PATRONAT

Grupa MoCarta 
i Przyjaciele
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17 marca odbyła się ósma edycja 
Stęszewskiego Biegu Przełajowego. 
Organizatorem była gmina Stęszew. 
257 uczestników ukończyło bieg 
główny na dystansie 10 km. W ka-
tegorii kobiet zwyciężyła Agnieszka 
Kuster z klubu Lucky LUZers, w ka-
tegorii mężczyźni – Maciej Żołnow-
ski z SA PSP Poznań. Natomiast 
w kategorii kobiety z gminy Stęszew 
najszybsza okazała się Karola Ku-
jawa-Śliwinska, a w kategorii męż-
czyzn z gminy Stęszew pierwszy na 
metę dobiegł Julian Bocian z klubu 
AmiBelle. Najstarszym uczestni-
kiem, który ukończył bieg przełajo-
wy był Piotr Skotnicki, liczący 67 lat

Wszystkie wyniki dostępne są na 
stronie: http://wyniki.plus-timing.
pl/w/steszewski_bieg_przelajo-
wy_2018 

W ten sam dzień, od rana trady-
cyjnie już odbyła się kolejna edycja 
biegów „Oxytop Dziecięce Przeła-
je”, która pomimo dość zimowej 
aury cieszyła się dużą frekwencją ze 
strony najmłodszych. Red

Stęszew: 
VIII Bieg 
Przełajowy
już za nami 17 marca odbyło się Grand Prix 

Senior Dance, a następnego dnia 
Festiwal Tańca Towarzyskiego Bia-
ła Dama. Organizatorami turnieju 
byli: Kórnickie Centrum Rekreacji 
i Sportu „Oaza”, Urząd Miasta 
i Gminy w Kórniku oraz Kluby Tań-
ca „Finezja i „Belcanto” z Poznania. 

W sobotę najpierw prezentowali 
się najmłodsi, a następnie seniorzy. 
Ci ostatni startowali w kilku grupach, 
podzielonych ze względu na wiek 
uczestników i style taneczne. Tur-
niej ten od pierwszej edycji cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem wśród 
par seniorskich, ale w tym roku padł 
absolutny rekord, gdyż w gali tanecz-
nej wystąpiło ponad 150 par! Wśród 
startujących byli Katarzyna i Ro-
bert Szlendak, aktualni, mistrzowie 
świata w kategorii 40+ (40-50 lat), 
którzy zdobyli drugie miejsce w kate-
gorii 40+ (Senior 2) Open ST Grand 
Prix Polski Premium. Wielki sukces 
odniosła również para z gminy Kór-
nik, Lidia i Przemysław Wyrwas, 
którzy zdobyli I miejsce w kategorii 
40+ (Senior 2) E LA 4T Grand Prix 
Senior Premium oraz II miejsce 

w kategorii 40+ (Senior 2) F LA 
3T Premium. Sobotni turniej tańca 
uświetnił pokaz fl amenco i minire-
cital gitarowy w wykonaniu Witolda 
Łukaszewskiego. 

W niedzielnej gali tanecznej pre-
zentowali się tancerze powyżej 16 
roku życia z najwyższych klas tanecz-
nych. W rolę prowadzących wcielili 
się Krzysztof Czapliński i Marcin Po-
litowski oraz znana z programu „Ta-
niec z gwiazdami” Ania Głogowska, 

którą można było podziwiać w poka-
zie tanecznym z Marcinem Olszew-
skim, tancerzem znanym również 
z programu „Taniec z gwiazdami”

Zwycięzcy poszczególnych grup 
otrzymali z rąk burmistrza Jerze-
go Lechnerowskiego i dyrektora 
KCSiR „Oaza” Wojciecha Kiełba-
siewicza oraz tegorocznej „Białej 
Damy” Dominiki Andrzejczak 
pamiątkowe medale, dyplomy 
i statuetki, a Krzysztof Buszkie-

wicz, kórnicki jubiler ufundował dla 
najlepszej pary zegarki. Centrum 
Ogrodnicze Juniperus i Szkółki 
Kórnickie natomiast wypożyczy-
ły rośliny, dzięki którym udało się 
stworzyć fantastyczny klimat. 

Roztańczony Kórnik
W kórnickiej „Oazie” zorganizowany został VIII Turniej Tańca Towarzyskiego 
Biała Dama
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Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

REKLAMA
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  noclegi w komfortowych pokojach

  śniadania i obiadokolacje w formie bufetu

  nielimitowany dostęp do kompleksu wodno-termalnego > 300 m2

  Dzieci do 6 lat GRATIS

  0 zł koszt pobytu dziecka 0–6 lat, śpiącego z rodzicami, max. 1 dziecko

  40 zł / dzień / dziecko / dostawka lub łóżeczko

  nowoczesny multimedialny Kids Club > 100 m2

  codzienny pakiet animacji dla dzieci

  bezprzewodowy Internet WiFi w pokoju oraz na terenie obiektu

Pakiet obowiązuje przez cały rok z wyłączeniem terminów specjalnych

Zarezerwuj już dziś!
rezerwacja@havethotel.pl

+48 94 711 36 50

havethotel.pl

całoroczny pakiet pobytowy

Wypoczynek Nad Morzem


