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Koncert Don VasylaKoncert Don Vasyla STR. 13
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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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Andrea Bocelli Andrea Bocelli 
w Poznaniuw Poznaniu

Andrea Bocelli zaśpiewa Andrea Bocelli zaśpiewa 
11 maja na „Stadionie Poznań” 11 maja na „Stadionie Poznań” 
z okazji stulecia Uniwersytetu z okazji stulecia Uniwersytetu 
Poznańskiego. Będzie to jedno Poznańskiego. Będzie to jedno 
z najbardziej spektakularnych z najbardziej spektakularnych 
wydarzeń muzycznych wydarzeń muzycznych 
w historii stolicy Wielkopolski! w historii stolicy Wielkopolski! 
Więcej naWięcej na STR. 13STR. 13

UKAZUJEMY SIĘ JUŻ 88 LAT!
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HAVET Hotel Resort & Spa ***** | ul. Wyzwolenia 29, 78-131 Dźwirzyno | tel. +48 94 711 36 00 | rezerwacja@havethotel.pl |          /havethotel

havethotel.pl

Poczuj wiosnę nad morzem
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TEMAT NUMERU

Remonty torowisk i sieci
Zgodnie z planem remontów na 2019 rok 15 kwietnia 
rozpoczęły się prace w dwóch lokalizacjach – na ul. 
Warszawskiej oraz 28 Czerwca 1956r. w Poznaniu

Ulica Warszawska
W ramach tegorocznych remon-

tów tras tramwajowych i sieci trak-
cyjnych zaplanowano remont na 
rondzie Śródka i trasach dojazdo-
wych do niego. Prace będą realizo-
wane etapami, aby były jak najmniej 
dokuczliwe dla mieszkańców i pasa-
żerów. W ramach pierwszego etapu 
wymieniona zostanie sieć trakcyjna 
na ul. Warszawskiej oraz węzeł roz-
jazdowy na rondzie Środka od stro-
ny ul. Warszawskiej.

Remont wymaga wyłączenia 
z użytkowania torowiska na ul. War-
szawskiej, w związku z czym wpro-
wadzone zostaną zmiany w komuni-
kacji. Innymi trasami będą kursować 
tramwaje linii nr 6 i 8, które zostaną 
skierowane do pętli na Zawadach.

Na odcinku Rondo Śródka – Mi-
łostowo pasażerowie będą mogli 
podróżować komunikacją zastępczą 
oraz autobusami linii swarzędzkich. 
Od ronda Śródka do Miłostowa kur-
sować będzie autobus „za tramwaj” 
T6. Na tym odcinku – na podstawie 
biletów ZTM – będzie można także 
korzystać z autobusów swarzędz-

kich linii nr 401, 405, 406 i 407. Bę-
dzie to możliwe dzięki podpisanej 
umowie ze Swarzędzkim Przedsię-
biorstwem Komunalnym. 

Prace w rejonie ul. Warszawskiej 
zaplanowano na około dwa miesią-
ce i powinny się zakończyć najpóź-
niej 19 czerwca.

Ulica 28 Czerwca 1956r.
Na ul. 28 Czerwca 1956r. MPK 

Poznań przystąpi do wykonywania 
napraw torowiska. Prace będą od-
bywały się na odcinku od ul. Krzy-
żowej do Hetmańskiej. Do 30 kwiet-
nia, ze względu na konieczność 
wykonania punktowych napraw 
infrastruktury torowej, zostaną 
wprowadzone zmiany w transporcie 
publicznym. Zmienionymi trasami 

będą kursować tramwaje linii nr 2, 
9, 10 i 11 oraz autobusy linii 151, 
171 i 243.

W związku z remontem torowi-
ska wprowadzane będą etapowo 
czasowe zmiany w organizacji ru-
chu na odcinku od ul. Hetmańskiej 
do ul. Krzyżowej. W pierwszym 
etapie zamknięty zostanie pas ru-
chu ul. 28 Czerwca 1956 od skrzy-
żowania z ul. Traugutta w kierunku 
ul. Hetmańskiej. Ulica 28 Czerwca 
1956 będzie na tym odcinku jedno-
kierunkowa w stronę centrum i zwę-
żona do trzech metrów na odcinku 
od ul. Hetmańskiej do ul. Pamiątko-
wej. Objazd zamkniętego odcinka 
wyznaczono ul. Rolną.

W kolejnym etapie prace torowe 
będą prowadzone na dalszych od-
cinkach torowiska w ul. 28 Czerwca 
1956 między ul. Pamiątkową i Krzy-
żową, a czasowe zmiany będą pole-
gały na zwężaniu fragmentów ulicy 
w rejonie prowadzonych prac.

Więcej na temat prac na ul. War-
szawskiej i ul. 28 Czerwca 1956r. 
można przeczytać na poznan.pl 
oraz na stronach ZTM i MPK. Red

Na moście Królowej Jadwigi w Po-
znaniu wymalowano na jezdni i to-
rowisku piktogramy wskazujące na 
szerokość tramwajów. Dzięki temu 
powinno zwiększyć się bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego oraz płyn-
ność przejazdów tramwajów.

Miasto Poznań stawia na trans-
port publiczny i konsekwentnie 
podejmuje działania, dzięki którym 
ułatwiany jest przejazd autobusów 
i tramwajów. Na moście Królowej 
Jadwigi, gdzie wydzielenie toro-
wiska wiązałoby się ze zwężeniem 
jezdni do jednego pasa ruchu dla 
samochodów, znaleziono alterna-
tywne rozwiązanie.

Już wcześniej wprowadzony został 
zakaz ruchu pojazdów o szerokości 
powyżej dwóch metrów lewymi pa-
sami ruchu. Teraz Zarząd Dróg 
Miejskich wymalował – na jezdni 
i torowisku – piktogramy (symbole 
tramwaju), które pokazują kierow-
com skrajnię pojazdów szynowych, 
czyli szerokość jakiej potrzebują 
tramwaje na swobodny przejazd. 

Dzięki temu rozwiązaniu kierow-
cy widzą ile zajmuje miejsca tram-
waj, a co się z tym wiąże – wiedzą 
jak poruszać się po moście, aby za-
pewnić sprawny przejazd tramwaju, 
nie tamować ruchu oraz uniknąć 
groźby kolizji. Red

Piesi mogą już korzystać z nowe-
go przejścia przez ul. Głogowską 
w Poznaniu. Powstało przy skrzy-
żowaniu z ul. Hetmańską, od strony 
Górczyna.

Do tej pory na skrzyżowaniu piesi 
mogli przechodzić przez jezdnię je-
dynie z trzech stron. Z wnioskami 
o wyznaczenie brakującego przej-
ścia zwracali się do Zarządu Dróg 
Miejskich okoliczni mieszkańcy 
oraz lokalni samorządowcy.

Dzięki nowemu przejściu znacz-
nie skraca się droga i czas przejścia 
przez ul. Głogowską. Skorzystają 
na tym m.in. dzieci, które szybciej 

i bezpieczniej będą mogły dotrzeć 
do szkoły, ale też idący na przystanki 
komunikacji publicznej czy do skle-
pów. Nie zapomniano także o rowe-
rzystach – wzdłuż przejścia dla pie-
szych wytyczono przejazd rowerowy.

By przejście było bezpieczne, 
zostało wyposażone w sygnalizację 
świetlną. Wymieniono także na-
wierzchnię. Dodatkowo MPK wyko-
rzystało prowadzone prace i wymie-
niło zwrotnicę.

Program sygnalizacji na nowym 
przejściu został dostosowany do 
tych działających już na pozostałych 
wlotach skrzyżowania. Red

Na przebudowanym i otwartym 
w marcu odcinku ul. Św. Marcin 
i Ratajczaka w Poznaniu pojawiło 
się nowe, dodatkowe oznakowanie. 
Ma to ułatwić kierowcom znajdo-
wanie wolnych miejsc postojowych 
i parkowanie zgodne z przepisami.

Nowe oznakowanie miejsc, gdzie 
można legalnie parkować, pojawiło 
się zarówno po północnej, jak i po 
południowej stronie ul. Św. Marcin.

Na ul. Ratajczaka wyznaczony 
jest kontrapas rowerowy, na którym 
nie wolno parkować. Pas dla rowe-
rów oddzielony został zamontowa-
nymi na jezdni separatorami.

Dodatkowo wymalowano również 
oznaczenie miejsca dla autobusu 
– na ul. Ratajczaka pomiędzy ulica-
mi 27 Grudnia i Św. Marcin. Mimo 
znaków drogowych parkowali w tym 
miejscu kierowcy samochodów oso-
bowych narażając się na upomnie-
nie, mandat lub założenie blokady.

Miejsca postojowe są wyznaczo-
ne między innymi zgodnie z zalece-
niami Straży Miejskiej i zatwierdze-
niem Miejskiego Inżyniera Ruchu. 
Zrewitalizowana część ul. Święty 
Marcin to obecnie „Strefa zamiesz-
kania”. Zgodnie z przepisami moż-
na parkować jedynie w wyznaczo-
nych miejscach.

Oprócz miejsc postojowych na 
jezdniach w najbliższej okolicy 
znajduje się kilka parkingów, w tym 
wielopoziomowe: pod pl. Wolności, 
w budynku Kupca Poznańskiego, 
Starego Browaru, a także – pod Ka-
ponierą i przy ul. Wszystkich Świę-
tych (Za Bramką). Red

Tramwajowe piktogramy na 
moście Królowej Jadwigi

Nowe przejście przez 
ul. Głogowską

Nowe oznakowanie 
na ul. Św. Marcin
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Ul. Warszawska od 15 kwietnia jest zamknięta dla ruchu tramwajów. 

Na przebudowanym i otwartym w marcu odcinku ul. Św. Marcin i Ra-
tajczaka pojawiło się nowe, dodatkowe oznakowanie. 

Można już korzystać z nowego przejścia przy skrzyżowaniu ulic Gło-
gowskiej i Hetmańskiej. 

Na moście Królowej Jadwigi na-
malowane na jezdni piktogramy 
pokazujące jak szeroki jest jadący 
tamtędy tramwaj. 

Kierowcom łatwiej 
będzie znaleźć miej-
sce parkingowe

Tramwaje 
i autobusy będą 
kursować zmienio-
nymi trasami
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– Wszystkim samorządowcom ży-
czę twardej ręki i dobrych współpra-
cowników, bo dzięki nim odbiera 
się takie nagrody – powiedział Jan 
Grabkowski, starosta poznański, 
podczas Europejskiego Kongresu 
Samorządów, na którym ogłoszono 
wyniki Rankingu Finansowego Sa-
morządu Terytorialnego w Polsce. 
Na 314 jednostek powiat poznański 
zdobył pierwsze miejsce!

Na dwa dni Kraków stał samorzą-
dową stolicą Polski i Europy. Euro-
pejski Kongres Samorządów już po 
raz piąty gościł najważniejszych po-
lityków, samorządowców, przedsta-
wicieli biznesu i lokalnych liderów. 
W trakcie tego wydarzenia zostały 
wręczone nagrody w konkursie na 
najlepszych samorządowców, w tym 
dla liderów Rankingu Finansowego 
Samorządu Terytorialnego.

– Po 20-latach działań na rzecz 
rozwoju regionu, takie wyróż-
nienie jest dowodem na to, że nie 
zwalniamy tempa, a jakość i styl 
pracy dla mieszkańców stawia nas 
w samorządowej czołówce kraju – 
mówił Jan Grabkowski odbierając 
nagrodę.

 – Ocenialiśmy samorządy przez 
pryzmat tego, co znajduje się 
w sprawozdaniach przedkładanych 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej – 
wyjaśniał Zygmunt Berdychowski, 

przewodniczący Rady Programowej 
Forum Ekonomicznego. – Analizie 
poddane zostały wszystkie jednost-
ki w Polsce, czyli ponad 2 tysiące sa-
morządów. – Na tym tle osiągnięcia 
powiatu poznańskiego wyglądają 
imponująco – mówił Berdychowski, 
dodając, że każdy, kto chce się uczyć 
samorządności powinien przyje-
chać do powiatu poznańskiego. KG

Jesteśmy najlepsi w kraju
Starosta Jan Grabkowski odebrał wyróżnienie za zwycięstwo w Rankingu 
Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 

REKLAMA

•  Powiat poznański zajął także 
II miejsce w Ogólnopolskim 
Rankingu Gmin i Powiatów 
ZPP za rok 2018.

•  Zdobył związany z wynikami 
rankingu tytuł Super Powia-
tu –  rodzaj uhonorowania 
„Mistrzów wśród liderów”.

•  Punktował w 54 z 58 kategorii, 
uzyskując najlepszy wynik 
w kraju.

•  Ranking to jedyne tego rodza-
ju przedsięwzięcie zarządzane 
przez ekspertów na bieżąco, 
w trybie on-line.

•  Uczestniczą w nim dobrowol-
nie wszystkie gminy i powiaty, 
co świadczy, że samorządy 
stanowią o sile naszego społe-
czeństwa.

Deszcz nagród
– Jakość i styl pracy dla 
mieszkańców stawia nas 
w samorządowej czołówce 
kraju – mówił Jan Grab-
kowski odbierając nagrodę.
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WYDARZENIA

REKLAMA

– Każdy z nas chce mieszkać w przy-
jaznym i estetycznym otoczeniu – 
mówi burmistrz Buku Paweł Adam. 
– To, jakie ono jest, zależy od nas sa-
mych. Utrzymanie porządku wyma-
ga jednak zaangażowania wszyst-
kich mieszkańców. 

Dlatego włodarz gminy zwró-
cił się do bukowian z apelem 
o utrzymanie porządku i czystości 
na terenie nie tylko posesji, ale tak-

że otoczenia, z którego wszyscy ko-
rzystają. 

– Wiele miejsc w naszej małej oj-
czyźnie wymaga zwiększonej troski 
i uwagi – argumentuje burmistrz 
Buku. – Każdy z mieszkańców do-
brze wie, że na terenie gminy wystę-
pują mniejsze i większe, nielegalne 
wysypiska śmieci. Niestety, brak 
świadomości, a czasami zwykłej kul-
tury niektórych osób, powoduje, iż 

wiele terenów, stanowiących wspól-
ne dobro, wymaga uporządkowania. 

Sprzątanie gminy odbyło się 
w minioną sobotę. Na zbiórkę wy-
znaczono trzy miejsca: przy ul. Ko-
lejowej w Buku (koordynator grupy 
burmistrz Paweł Adam ), ul. Adama 
Mickiewicza (Piotr Goroński – prze-
wodniczący Rady Miasta i Gminy 
Buk) i Park Przemysłowy „Buk” 
przy autostradzie A2 (Konrad Woź-

niak – inspektor ds. ochrony środo-
wiska UMiG w Buku). 

Wspólne sprzątanie odbyło się 
również w każdym sołectwie. Koor-
dynatorami grup byli sołtysi. 

– Dziękuję mieszkańcom za za-
angażowanie w sprzątanie. Niestety, 
akcja pokazała, że dookoła nas zale-
ga mnóstwo najróżniejszych śmieci, 
niech to skłoni nas do refl eksji – pod-
sumował burmistrz Paweł Adam. Red

Sprzątali gminę Buk
Z inicjatywy burmistrza Pawła Adama w minioną sobotę zorganizowano akcję 
wspólnego sprzątania

Sprzątano m.in. okolice dworca w Buku i sadu przy ul. Mickiewicza.

IV Bukowski Bieg Księcia Mieszka 
odbędzie się w 2 czerwca. W tym 
roku biegacze ponownie będą rywa-
lizować na dystansie 10 km – ulica-
mi Buku. Patronat objął „Nasz Głos 
Poznański”. 

Organizatorzy wracają także do 
rywalizacji dzieci w ramach Festi-
walu Biegów Dziecięcych w siedmiu 
kategoriach wiekowych. Start i meta 
wszystkich biegów zlokalizowane 
będzie na nowej bieżni na stadionie 
miejskim w Buku. Zapisy na stro-
nie:  https://www.zapisy.maraton-
czykpomiarczasu.pl/pl/bieg-buk

Szczegółowe informacje i regula-
min dostępny na stronie organiza-
tora www.osir-buk.pl. Red

Bukowski 
Bieg Mieszka 

 NASZ PATRONAT
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Inspirująca, różnorodna, a zarazem prosta kuchnia włoska podbija serca ludzi na całym świecie. 
Nic więc dziwnego, że kolejki smakoszy włoskiej pizzy, makaronów, dobrego wina i deserów ustawiają się 
do nowej, bo otwartej 28 marca, Novej trattorii przy ul. Dworcowej w Buku 
Nova trattoria swoje drzwi otwar-
ła zaledwie kilkanaście dni temu, 
a już zdążyła podbić serca smako-
szy włoskiej kuchni. To restauracja, 
stworzona z zamiłowania do kultury 
spotkań rodzinnych, w gronie przy-
jaciół przy prawdziwych, wyjątko-
wych a jednocześnie prostych sma-
kach włoskiej kuchni. 

Niepowtarzalny wystrój dwóch du-
żych sal (obie mają inny klimat i aran-
żację) rozbrzmiewająca w każdym 
zakątku wspaniała włoska muzyka, 
smak włoskich potraw, podanych 
w niepowtarzalny sposób, aromat 
win prosto ze słonecznych winnic 
sprawia, że czujemy się, jak we Wło-
szech! Ten klimat możemy, co ważne, 
także poczuć rozgościwszy się na 
dziedzińcu przed restauracją. 

Miła i ekspresowa obsługa to 
kolejna zaleta. Ale największą jest 
z pewnością kuchnia serwująca sze-
roki wachlarz włoskich specjałów. 
Wśród rarytasów znajdziemy m.in. 
włoskie cannelloni ze szpinakiem 
i rocottą zapieczone pod sosem 
baszamelowym i parmezanem, 
consomme royale – włoski bulion 
z omletem, jullenne warzywnym 
oraz natką pietruszki czy tagiatelle 
nero con gambeni – makaron z atra-
mentem kałamarnicy i krewetkami 
(polecam!). Uznaniem cieszy się 
pizza di manzo (z mieloną wołowi-
ną) czy frutti di mare z krewetkami, 
ośmiornicą, sercami muli, czosn-

kiem i natką pietruszki. Mówiąc 
o kuchni włoskiej nie można zapo-
mnieć o kawie, cappuccino i espres-
so oraz pysznych deserach, zwłasz-
cza biancomangiare i tiramisu. 

Posiłek włoski nie przystoi tak-
że bez lampki dobrego wina, cho-
ciażby jakże subtelnego prosecco. 
Specjalne menu przygotowano dla 
najmłodszych – to pizza marghe-
rita, kluseczki gnocchi, naleśniki 
czy lody. Dzieci – co z pewnością 
ucieszy rodziców – zadomowią się 
w wielkiej sali zabaw, pełnej nie-
spodzianek i atrakcji, z której mogą 
być obserwowani przez duże okno 
wychodzące z sąsiadującej z nią sali 
restauracyjnej. 

Dla tych, którzy po powrocie 
do domu tęsknią za zapachem 
i smakiem włoskich dań jest szybkie 
i proste rozwiązanie. Wystarczy za-
dzwonić i zamówić je do domu!
Sylwia Lechna
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NOVA trattoria – włoski 
akcent na kulinarnej mapie Buku

• Buk, ul. Dworcowa 37
• tel. 789 257 459
•  www.facebook.com/novatrat-

toriabuk/ 
• instagram/novatrattoriabuk 

• Wchodząc do Novej tratorii 
miałam do wyboru dwa kierunki – 
na lewo do sali bardziej rodzinnej 
sąsiadującej z bawialnią, czy na 
prawo do tej na pierwszy rzut oka 
bardziej intymnej. Wybrałam od 
razu tą drugą, zauroczona niezwy-
kłym malowidłem na ścianie, które 
od razu przeniosło mnie gdzieś 
w odległy niezwykle klimatyczny 
zakątek Italii. Nie zdążyłam 
jeszcze dobrze odpłynąć myślami, 
a już na stole pojawiła się pizza. 
Muszę przyznać, przy tym ogromie 
gości, obsługa ekspresowa! Dobie-
gające z każdego kąta sali Ti Amo 
Umberto Tozzi, zapach wypie-
czonego ciasta i świeżej bazylii, 
i aromat subtelnego proseco – po 
prostu zapomniałam, że jestem 
w Buku. Byłam na wakacjach we 
Włoszech… Sylwia Lechna

Nova trattoria

Okiem gościa 

Kuchnia serwuje 
szeroki wachlarz 
włoskich specjałów
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REKLAMA

Na budowie Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Tarnowie Podgórnym 
25 marca wmurowano kamień wę-
gielny. Na akcie erekcyjnym swoje 
podpisy złożyli wójt Tadeusz Czaj-
ka, przewodnicząca Rady Gminy 
Krystyna Semba, wicestarosta To-
masz Łubiński, prezes Tarnowskie-
go Stowarzyszenia Przedsiębiorców 
Bartosz Majda, sołtys Tarnowa 
Podgórnego Piotr Owczarz, a także 
Artur Pluta i Jacek Goroński z re-
prezentujący wykonawcę – Demo-
co Poland oraz Bogdan Mrozowski 
z ABK-Projekt. Dokument został 
zamurowany w specjalnej tubie ra-
zem z aktualnymi wydaniami gazet 
i kilkoma monetami. 

Następnie podpisane zostały trzy 
listy intencyjne w sprawie nawiąza-
nia współpracy pomiędzy przedsię-
biorcami, a gminą Tarnowo Podgór-
ne, a w przyszłości Zespołem Szkół 
Technicznych: prezes Ryszard Bal-
cerkiewicz podpisał list w imieniu 
fi rm Balma i Noti, prezes Mirosław 
Wolski – Schattdecor, a dyrektor 
Ewa Moctezuma-Sanchez – Kim-
ball Electronics Poland. 

– Dzięki współpracy z przed-

siębiorcami mamy gwarancję, iż 
uczniowie Zespołu Szkół Technicz-
nych będą mieć dostęp do najnow-
szych, innowacyjnych technologii, 
a w przyszłości duże szanse na znale-
zienie pracy na terenie naszej gminy 
– powiedział wójt Tadeusz Czajka. – 

Dziękuję przedsiębiorcom za wspie-
ranie na każdym etapie naszych dzia-
łań na rzecz powstania nowoczesnej 
placówki, odpowiadającej potrze-
bom współczesnego rynku pracy. 

Inwestycję wg. projektu ABK-
Projekt realizuje fi rma Democo 

Poland. Plac budowy przekazano 18 
października 2018 r., a zakończenie 
prac zaplanowano na koniec kwiet-
nia 2020 r. Pierwszy dzwonek roz-
legnie się 1 września 2020 r. Koszt 
budowy wyniesie ponad 41 mln zł, 
zostanie w całości sfi nansowany ze 
środków budżetu gminy Tarnowo 
Podgórne. ARz

Budują Zespół Szkół Technicznych
Gmina Tarnowo Podgórne chce pomóc uczniom w znalezieniu pracy, a swoim 
fi rmom w zdobyciu pracowników

Na akcie erekcyjnym swoje podpisy złożyli m.in. wójt Tadeusz Czajka, 
przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba. 

• oferta kształcenia w zawodach 
poszukiwanych na rynku pracy, 
• klasy patronackie – dzięki 
współpracy z wiodącymi przed-
siębiorstwami z gminy Tarnowo 
Podgórne, 
• nowocześnie wyposażone sale 
kształcenia zawodowego, 
• staże w fi rmach, 
• wysoki komfort nauczania: 
nowy, przestronny  budynek, 
sala gimnastyczna, siłownia, 
bliskość Tarnowskich Term, 
• dobry dojazd: komunikacja 
autobusowa (karta PEKA), przy 
obwodnicy Tarnowa Podgórnego. 

Atuty ZST
W gminie Tarnowo Podgórne trwa 
głosowanie w II edycji Budżetu Ini-
cjatyw Społecznych. Do 29 kwietnia 
można wybrać jeden z sześciu pro-
jektów zgłoszonych przez miesz-
kańców. Choć w budżecie gminy za-
rezerwowano 25 tys. zł, to liczyć się 
będzie każdy głos – łączna wartość 
wszystkich zgłoszonych pomysłów 
przekracza 63 tys. zł. 

Karty do głosowania dostępne 
są na gminnej stronie interneto-
wej www.tarnowo-podgorne.pl 
w zakładce Budżet Inicjatyw Spo-
łecznych. Można także skorzystać 
z kart papierowych, przygotowanych 
w Wydziale Obsługi Klienta w Urzę-
dzie Gminy oraz w fi lii w Przeźmie-
rowie. Posiadacze Karty Mieszkańca 
mogą głosować poprzez formularz 
we wspomnianej wyżej zakładce na 
stronie internetowej gminy.

– Na państwa głosy czekamy do 
29 kwietnia – przypomina wójt Tar-
nowa Podgórnego Tadeusz Czajka. 
– Wyniki głosowania zostaną ogło-
szone po 19 maja na stronie inter-
netowej.

Zwycięskie projekty będą zreali-
zowane do końca roku. ARz

Budżet 
Inicjatyw 
Społecznych 
w Tarnowie 
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Powstał fi lm, ma powstać makieta 
i publikacja na ten temat. Czym in-
nym jest wydobycie z  ziemi przed-
miotów sprzed wieków, potwierdza-
jących osadnictwo, a czym innym 
odnalezienie grodu z czasów przed-
państwowych. To drugie zdarza się 
bardzo rzadko.

Do tego spektakularnego odkry-
cia doszło całkiem niedawno, bo 
w 2016 r., podczas prac archeolo-
gicznych, poprzedzających budowę 
jednej z hal przemysłowych. Dą-
brówka, jak na owe czasy, była gro-
dem znaczącym. Jej wpływy mogły 
sięgać osad w  promieniu kilkuna-
stu kilometrów. Wielkość i zabudo-
wa grodu i podgrodzia wskazują, że 
mieszkało tu około 300 osób. Gród 
istniał tu od około połowy IX w. do 
około połowy X w. 

Niedawno, w oparciu o konsul-
tacje z archeologami, powstała 
animacja 3D. Film odwzorowują-
cy gród i okolicę dostępny jest na 
stronie: dopiewo.pl i na portalu 
You Tube – wystarczy wpisać w wy-

szukiwarce: gród w Dąbrówce, by 
przenieść się w tamtą rzeczywistość 
i poznać niezwykłą historię. 

– Badania archeologiczne, pro-
wadzone w  tej okolicy od 2012 
r., dały nam wiedzę o istnieniu 
ogromnego kompleksu. Oprócz 

grodu składa się na niego rozległa, 
otoczona fosą osada, o powierzch-
ni około 6 hektarów. Wejście na 
teren znajdowało się po północ-
nej stronie. Po przekroczeniu fosy 
droga wiodła wzdłuż granicy roz-
lewisk rzeki Wirynki. Dziś brak 
tu rozlewisk ze względu na niż-
szy poziom wód gruntowych. Po 

200 m droga mijała most na fosie 
i osiągała bramy warowni. Otacza-
jące gród drewniano – ziemne wały 
składały się z dwóch równoległych 
pierścieni. Miały w  podstawie ok. 
12–15 m szerokości i  wznosiły się 
na 5–6 m powyżej łąk. Wewnątrz, 
na rozległym placu o średnicy ok. 
80 m znajdowało się kilkanaście 
zagłębionych w  ziemię domostw, 
wzniesionych w technice zrębowej. 
Towarzyszył im szereg mniejszych 
budynków, pełniących rolę pracow-
ni rzemieślniczych lub magazynów. 
W  jednym z  budynków w  poło-
żonych w  północno – wschodniej 
części majdanu, wyróżniającym 
się rozmiarami, odkryliśmy depo-
zyt dwóch końskich czaszek, który 
można wiązać ze sferą wierzeń – 
tłumaczy Paweł Pawlak, archeolog, 
prowadzący badania.

Gród strawił ogień – najprawdo-
podobniej został on spalony przez 
Piastów. Eliminacja ośrodków 
„konkurencyjnych” była rzeczą na-
turalną. 

– Przed połową X w. spalona zo-
stała zabudowa grodu w Dąbrów-
ce, wraz z  drewnianym szczytem 
wałów. W tym czasie miała miejsce 
ekspansja Piastów, którzy budowali 
własne grody – w Gnieźnie, w Grzy-
bowie, na Ostrowie Lednickim 
i  w  Poznaniu.  Podczas podpalenia 
grodu, osadę wraz z  mieszkańcami 
oszczędzono. W pobliżu pozostało-
ści warowni zamieszkiwano także 
później, jednak grodu nigdy nie od-
budowano. Wzniesienia po wałach 
grodu dało się zauważyć w  krajo-
brazie Dąbrówki jeszcze w  połowie 
XIX w., ale na początku XX w. ślady 
naziemne uległy całkowitemu za-
tarciu. Teren dawnej warowni prze-
kształcono w pole orne – opowiada 
Ewa Pawlak, archeolożka, biorąca 
udział w wykopaliskach. 

– Niełatwo jest przedstawić rze-
czywistość sprzed ok. 1200 lat, jeśli 
wizualizację opieramy o to, co zna-
leziono w ziemi. Zawsze w takich 
przypadkach podpowiedzią jest 
wiedza o tamtych czasach, ale naj-

ważniejsze są ustalenia, dotyczące 
konkretnego miejsca – wspomina 
Tomasz Mełnicki, realizator wizu-
alizacji 3D. – Łatwiej stworzyć fi k-
cję lub świat, który znamy. Na dys-
kusjach z archeologami spędziłem 
długie godziny. Rozmowy nie były 
łatwe. Udało się oddać położenie 
grodu i osady oraz ich otoczenia. 
Czasem spieraliśmy się o detale, ale 
co do efektu jesteśmy zgodni – do-
daje. 

Jeszcze w tym roku ramach pro-
jektu gmina Dopiewo zamierza po-
stawić w Dąbrówce makietę odkry-
tego grodu plemiennego. Światło 
dzienne ma ujrzeć także publikacja 
opisującą to znalezisko. Jesienią za-
planowała festyn okolicznościowy, 
poświęcony odkryciu, na który już 
teraz zaprasza.

Gród w Dąbrówce starszy od Poznania
„Dąbrówka – gród wart poznania, bo starszy od Poznania” – tym hasłem podpoznańska gmina 
Dopiewo zwraca uwagę na wczesnośredniowieczne korzenie jednej ze swoich miejscowości 

O „Krajowej Mapie  Zagrożeń 
i  Bezpieczeństwa” przypomnieli 
policjanci uczestnikom dorocznej 
debaty, jaka odbyła się w Dopiewie 
10 kwietnia. Ta mapa to ogólno-
polski serwis internetowy, umoż-
liwiający każdemu wskazywanie 
policji miejsc, gdzie występują nie-
bezpieczeństwa. Nikt nie zna lepiej 
miejscowości niż jej mieszkańcy, 
którzy codziennie „patrolują” oko-
licę, w której wiodą codzienne życie 
i „prowadzą ich regularne obser-
wacje”, dlatego potrafi ą dostrzec 
niepokojące zjawiska i nowe zagro-
żenia, gdy się tylko pojawią.

Debaty z cyklu „Porozmawiajmy 
o  bezpieczeństwie – możesz mieć 
na nie wpływ” policja organizuje 

w gminach, w których znajdują się 
komisariaty. To drugie tego typu 
wydarzenie w gminie Dopiewo, 
która od 2017 r. posiada własny 
komisariat policji. Powstał on dzię-
ki współfi nansowaniu samorządu 
gminnego, powiatowego i policji. 

W debacie wzięło udział 40 osób, 
wśród których byli mieszkańcy, 
przedstawiciele samorządu, oświa-
ty i policjanci z Komendy Miejskiej 
Policji i Komisariatu w Dopiewie. To 
niewiele jeśli wziąć pod uwagę nie-
mal 30-tysięczną populację gminy 
Dopiewo. 

Wśród poruszanych tematów 
prym wiodły włamania i prze-
kraczanie prędkości, na drogach 
asfaltowych i gruntowych. Miesz-

kańcy zwracali także uwagę na 
zbyt rzadkie patrole piesze policji 
w rejonach zagrożeń, parkowanie 

samochodów w miejscach niedo-
zwolonych – blokujące przejazd in-
nym, spożywanie alkoholu w miej-

scach publicznych i jego sprzedaż 
osobom nieletnim, pozostawione 
bez opieki dzieci i młodzież, a tak-
że narkotyki. Jak przed rokiem na 
debacie zgłoszono uciążliwe i nie-
bezpieczne nielegalne, nocne wy-
ścigi samochodowe na drodze wo-
jewódzkiej 307 (ul. Bukowskiej) 
i uprawianie motocrossu w lasach 
Dąbrówki. 

Trzeba mieć nadzieję, że niska 
frekwencja mieszkańców na spo-
tkaniu jest jedynie znakiem czasu, 
i chętniej będą wykorzystywać do 
zgłaszania policji serwis interne-
towy „Krajowej Mapy Zagrożeń 
i Bezpieczeństwa”, nie zapominając 
o numerach telefonów 997 i 112.
Adam Mendrala

W Dopiewie debatowali o bezpieczeństwie 

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Według badaczy 
gród w Dąbrówce 
istniał od około 
połowy IX wieku 
do połowy X wieku
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REKLAMA

WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

REKLAMA? ZADZWOŃ  691-895-296Nowe inwestycje 
W Komornikach trwa budowa dwóch dużych obiektów
U zbiegu ulic Słonecznej i Kościel-
nej pnie się w górę Centrum Tra-
dycji i Kultury. Prace przebiegają 
zgodnie z harmonogramem i bryła 
budynku sukcesywnie nabiera wła-
ściwych kształtów. Obecnie trwają 
prace związane z montażem blachy 
trapezowej, wykonywaniem tynków 
wewnętrznych, wykonywaniem ele-
mentów instalacji elektrycznych 
i teletechnicznych, w tym ppoż, in-
stalacji ogrzewania podłogowego 
oraz wodno-kanalizacyjnej oraz ka-
nalizacji deszczowej. Zakończono 
montaż konstrukcji stalowej. 

Projektowany dwukondygnacyj-
ny, wielobryłowy budynek o  zróż-
nicowanej wysokości zajmie po-
wierzchnię 1875,22 m2. Zgodnie 
z  założeniami projektu, zachowa-
ne zostaną dotychczas istniejące 
obiekty: zabytkowa organistówka, 
budynek z  cegły oraz pozostałości 
murów. Do dyspozycji użytkowni-
ków Centrum będzie sala widowi-
skowa na 300 osób, foyer, kawiar-
nia, szatnie, pracownie, biblioteka, 
czytelnia oraz pomieszczenia admi-
nistracyjne i zaplecze techniczne. 

Nowy obiekt zostanie oddany do 
użytku w pierwszej połowie 2020 r. 
Przeniesie się do niego Gminny 

Ośrodek Kultury, a także Bibliote-
ka Publiczna Gminy Komorniki, 
które obecnie zajmują lokale na 
drugim piętrze w budynku Ośrodka 
Zdrowia. Centrum będzie służyło 
mieszkańcom gminy jako miejsce 
spotkań oferujące bogaty wachlarz 
usług z  dziedziny kultury, sztuki 
i rozrywki. 

Z kolei na budowie dwukondy-
gnacyjnego budynku administra-
cyjnego, zlokalizowanego przy ul. 
Młyńskiej wykonano konstrukcję 
szybu windowego oraz schodów 
wewnętrznych. Ułożono płyty stro-
powe nad I piętrem wraz z zalaniem 
wieńców. Obecnie trwają roboty 
elektryczne oraz kanalizacji sani-

tarnej wewnątrz budynku. Wkrótce 
rozpocznie się też montaż stolarki 
okiennej i drzwiowej. W obiekcie 
zlokalizowane będą pomieszczenia 
biurowe, socjalne oraz higieniczno–
sanitarne, jak również komunikacyj-
ne dla pracowników oraz klientów. 

Obok budynku powstanie też 
wolnostojący garaż dla dwóch sa-
mochodów osobowych będących na 
wyposażeniu Straży Gminnej z po-
mieszczeniem gospodarczym. 

Obiekt zostanie oddany do użyt-
ku pod koniec tego roku. Siedzibę 
znajdą tu Straż Gminna oraz OPS 
zajmujące do tej pory pomieszcze-
nia w Urzędzie Gminy oraz Ośrod-
ku Zdrowia. OK

Centrum Tradycji i Kultury powstanie w 2020 r.
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że 9 kwietnia 2019 r.9 kwietnia 2019 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, oraz na stronie internetowej Gminy, 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 TARNOWO PODGÓRNE 

Informuje, że 17 kwietnia 2019 roku17 kwietnia 2019 roku zostanie wywieszony do publicznej 
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 
przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne – WYKAZWYKAZ nieruchomości gminnej, położonej w Tarnowie PodgórnymTarnowie Podgórnym, 
która została przeznaczona do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze 

umowy zamiany. 

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

Wójt Gminy Duszniki
informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami, został podany 
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej na 
terenie obrębu Brzoza przeznaczonej do oddania w dzierżawę 
w trybie bezprzetargowym.
Informacja podana jest w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, na 
terenie miejscowości Brzoza – Grodziszczko oraz na stronie 
internetowej gminy Duszniki i BIP.
Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy 
Duszniki ul. Sportowa 1 – telefon 61 29 56 530, pokój nr 4. 
Strona internetowa: www.duszniki.eu . 

REKLAMA

TU MOGŁA BYĆ TWOJA REKLAMA! 
ZADZWOŃ  691-895-296

„Powstanie Wielkopolskie – Roz-
kaz!” to tytuł wystawy, którą 30 
marca uroczyście otwarto w holu 
KCRiS „Oaza” w Kórniku. Wcze-
śniej ekspozycja gościła między 
innymi w gmachu Sejmu RP oraz 
w holu Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu.

Wystawa złożona jest z wielu in-
teresujących zdjęć z pracowni Ka-
zimierza Gregera oraz wymownych 
w swojej treści rozkazów dziennych 
Dowództwa Głównego Polskich 
Sił Zbrojnych w byłym zaborze 
pruskim. Dokumenty te pozostają 
w zasobach Archiwum Państwowe-
go w Poznaniu, a w minionym roku 
wpisane zostały na Polską Listę 
Krajową Programu UNESCO Pa-
mięć Świata.

Otwarcia wystawy dokonali: bur-
mistrz Przemysław Pacholski oraz 

Henryk Krystek – dyrektor Archi-
wum Państwowego w Poznaniu. 
Kazimierz Krawiarz przedstawił hi-
storię powstańczego zrywu w naszej 
okolicy. W wernisażu brali udział 
także: dyrektor „Oazy” Wojciech 
Kiełbasiewicz, prezes Koła Towa-
rzystwa Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego 1918/1919 Dorota 

Przybylska z liczną grupą członków 
koła, prezes KBBK Marek Baranow-
ski z liczna grupą członków KBBK 
kierowniczka Wydziału Promocji 
Gminy, Kultury i Sportu Magdalena 
Matelska-Bogajczyk współorganiza-
torka wernisażu. Wystawę oglądać 
będzie w holu KCRiS jeszcze przy-
najmniej przez miesiąc. K. Krawiarz

W gminie Komorniki rozpoczęły się 
prace Zespołu ds. polityki senioral-
nej. To grupa osób zaproszonych 
przez wójta gminy Jana Brodę do 
konsultacji, których efektem ma być 
„Program działań skierowanych do 
seniorów”. W skład Zespołu weszły 
szefowe m.in. gminnych klubów 
seniorów. Komorniki reprezentu-
ją dwa kluby: gminny kierowany 
przez Franciszkę Wasilewską oraz 
parafi alny przy Parafi i pw. św. Jana 
XXIII reprezentowany przez Karoli-
nę Stryczyńską. Seniorów z Plewisk 

reprezentuje Mirosława Szaj, a Klub 
z Łęczycy Hanna Kaczmarek. W Ze-
spole będą także pracować przed-
stawiciele Rady Gminy Komorniki 
(Urszula Kolińska, Piotr Wiśniew-
ski i Damian Nowak), szef gminnej 
kultury Andrzej Trzeciak i sportu – 
Marcin Kaczmarek, fi zjoterapeuta 
Tomasz Kostyk i urzędnicy. Ich za-
daniem jest sformułowanie propo-
zycji działań na rzecz osób w wieku 
senioralnym, które zostaną zapisa-
ne w ogólnym programie. 

Pierwsze spotkanie Zespołu, 10 

kwietnia, otworzył wójt Jan Bro-
da, który podzielił się z zebranymi 
seniorami nadzieją, że wypraco-
wany program pozwoli na objęcie 
seniorów ciekawą ofertą działań 
i ich aktywizację. Seniorzy podzie-
lili się uwagami o aktywnościach 
realizowanych przez siebie oraz we 
współpracy z Ośrodkiem Kultury 
oraz OSiR. Padały także propozycje 
działań. Sformułowanie potrzeb bę-
dzie punktem wyjściowym do usta-
lenia polityki senioralnej w gminie 
Komorniki. OK

Powstanie Wielkopolskie – Rozkaz!

Program dla seniorów w Komornikach

Gmina Tarnowo Podgórne organi-
zowała ją przy współpracy z Tarnow-
skim Stowarzyszeniem Przedsiębior-
ców oraz w partnerstwie z fi rmami: 
Schattdecor, Balma i Ster. Konferen-
cja cieszyła się bardzo dużym zainte-
resowaniem wśród samorządowców 
i przedsiębiorców, nie zabrakło także 
przedstawicieli biznesu, instytucji 
oraz ekspertów gospodarczych. Te-
matem przewodnim było zagadnienie 
ekonomii wartości w zarządzaniu, 

widziane oczami samorządów – wcie-
lane w życie rozwiązania ułatwiające 
codzienne funkcjonowanie mieszkań-
com, odpowiedzialne zarządzanie, 
z drugiej strony ekonomia wartości 
w przedsiębiorstwach. 

Konferencję otworzył wykład 
„Archipelag rozwoju – przejście od 
oportunistycznej do relacyjnej gry 
ekonomicznej” wygłoszony przez 
prof. dr hab. Jerzego Hausnera, 
ekonomistę, wykładowcę akademic-

kiego, publicystę, ministra w rzą-
dach Leszka Millera i Marka Belki, 
w latach 2003-2005 wiceprezesa 
Rady Ministrów oraz członka Rady 
Polityki Pieniężnej w latach 2010-
-2016. Następnie odbyły się dwie 
debaty wraz z krótkim wprowadze-
niem teoretycznym do zagadnienia. 

Zwieńczeniem przeprowadzo-
nych dyskusji były popołudniowe 
warsztaty tematycznie. 
Dagmara Orlik, TCWP

Ekonomia wartości
10 kwietnia w Tarnowie Podgórnym odbyła się VI Ogólnopolska 
Konferencja Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd 
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WYDARZENIA

Zgromadzonych gości przywitał 
prezes Rejonowego Koła Hodow-
ców Bydła i Producentów Mleka 
Henryk Olejniczak, który następnie 
przedstawił sprawozdanie z działal-
ności koła. Po prezentacji panowie 
przystąpili do wyborów zarządu. 
Stanowisko prezesa ponownie ob-
jął Henryk Olejniczak, piastujący tę 
funkcję od wielu lat. Jednocześnie 
na kolejną kadencję potwierdzono 
dotychczasowe stanowiska: wice-

prezesa – Jerzy Kostrzewa, sekreta-
rza – Marian Śledź oraz skarbnika 
– Jakub Cieślak.

W dalszej części odbyły się pre-
zentacje z zakresu procesów ho-
dowlanych; dotyczące najlepszych 
buhajów oraz wyników podsumo-
wujących działalność hodowlaną 
w 2018 r. Przedstawiono ranking 
najlepszych hodowców według 
wielkości stad i kg mleka w woje-
wództwie wielkopolskim oraz wg. 

ras krów, które ukazały rosnącą 
tendencję rozwojową. Osiem z dzie-
sięciu najlepszych gospodarstw 
z Rejonowego Koła Hodowców 
Bydła i Produkcji Mleka osiągnęło 
imponujący wynik powyżej 10 tys. 
kg mleka rocznie od średnio jednej 
krowy (od „rekordzistki” udało się 
uzyskać aż 15 tys.). Co dowodzi 
wzrostu wydajności, a także nie-
ustannie powiększających się stad. 

Nadszedł czas wręczania od-

znaczeń i wyróżnień. Najlepszym 
hodowcą został Jerzy Kokociński, 
który otrzymał puchar z rąk bur-
mistrza gminy Stęszew. Na drugiej 
pozycji uplasował się Roman Piąt-
kowski, natomiast trzecie miejsce 
zajął Bogusław Krzyczyński. Podsu-
mowując spotkanie wszyscy pano-
wie otrzymali gratulacje związane 
z prowadzoną działalnością oraz 
życzenia kolejnych sukcesów jak 
i zdrowia dla zwierząt. Red

REKLAMA

Dzień Hodowców Bydła
Najlepsi hodowcy bydła i producenci mleka roku 2018 spotkali się 27 marca 
w Motelu 2000, w Stęszewie 
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Na podstawie znowelizowanej usta-
wy o samorządzie gminnym Rada 
Gminy Komorniki 28 marca pod-
jęła uchwałę w sprawie przepro-
wadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatel-
skiego Gminy Komorniki. Uchwała 
zawiera dwie istotne dla miesz-
kańców zmiany: zniesiony został 
wymóg meldunku oraz wieku osób 
biorących udział w konsultacjach. 
Tym samym od tego roku składać 
propozycje projektów, udzielać po-
parcia dla zgłaszanych projektów 
oraz brać udział w głosowaniu będą 
mogli wszyscy mieszkańcy gminy 
Komorniki. 

Kolejna drobna zmiana to zmniej-
szenie liczby podpisów osób popie-
rających projekt do 25, poprzednio 
było ich 30. 

Analogicznie do lat poprzednich 
w tym roku kwota z budżetu Gmi-
ny Komorniki, której dotyczy Bu-
dżet Obywatelski wynosi 600  000 
zł brutto (z podziałem: 500.000 zł 
na zadania inwestycyjne i 100.000 
zł na zadania nieinwestycyjne). Red

Komorniki: 
Budżet 
Obywatelski 
po nowemu
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REKLAMA

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu 
życzenia zdrowia, szczęścia i wielu chwil spędzonych 

w rodzinnej atmosferze. Życzymy, by był to czas 
spokoju, radości i miłości. Niech wiosenne dni 

przynoszą energię i motywację do realizowania 
prywatnych marzeń i zawodowych zamierzeń. 

Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo 
Podgórne

Krystyna Semba

Przewodnicząca 
Rady Gminy 

Na scenie CRK Konarzewo, oprócz 
gospodarzy, zaprezentowali się: 
francuski Chór Ziemi Cogles, Orkie-
stra Dęta Gminy Dopiewo, a przy-
słowiową wisienką na urodzinowym 
torcie była poznańska formacja jazzu 
tradycyjnego Dixie Company. 

„Bel Canto” jest stowarzysze-
niem, które zrzesza 30 śpiewaków. 
Od początku jego prezesem jest Jan 
Adam Wasielewski, a dyrygentem – 
Elżbieta Węgielewska. Przez chór 
przewinęło się 60 osób. Dopiewia-
nie mają na koncie występy w kra-
ju i za granicą. Uświetniają liczne 
wydarzenia, prezentując utwory 
rozrywkowe, ludowe, kościelne i pa-
triotyczne.

Z Chórem Ziemi Cogles współ-
pracują tak długo, jak istnieją, co 
nadało jubileuszowi podwójnego 
wymiaru. Chóry odwiedziły się 

dotychczas po cztery razy. W ich 
repertuarach znajdują się pieśni 
partnerów, dlatego w części gali 
publiczność mogła podziwiać ich 
wspólny śpiew, zarówno po polsku, 
jak i po francusku, wydobywający 
się z ponad 60 gardeł. 

Jak na jubileusz przystało nie oby-
ło się bez życzeń, które złożyli „Bel 
Canto” przedstawiciele samorządu 
gminy Dopiewo i delegacje zaprzy-
jaźnionych zespołów, w tym Chóru 
„Hasło” z Poznania i Koła Śpiewa-
czego z Tarnowa Podgórnego.

Wydarzenie zostało dofi nanso-
wane przez gminę Dopiewo.

15 lat „Bel Canto”
Koncertem Jubileuszowym Chór Gminy 
Dopiewo „Bel Canto” podsumował 15 lat 
działalności 

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl N
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KULTURA

REKLAMA

Kolejna po „Akompaniatorze”, 
znakomita komedia Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu, przedstawia-
jąca sytuację dojrzałych artystów. 
„Kwartet” opowiada o losach by-
łych śpiewaków operowych, którzy 
po wielu latach rozłąki spotykają 
się ponownie w luksusowym domu 
spokojnej starości. Dobrodusz-
na Cissy, dystyngowany Reggie 
i rubaszny Wilf wspominają czasy 
świetności, kiedy byli podziwiani 
przez publiczność, a ich nazwiska 
nie schodziły z czołówek gazet. Te 
piękne chwile przerywa wizyta byłej 
żony Reggiego, divy operowej Jean 
Horton. Nie dość, że z każdą kolej-
ną minutą atmosfera gęstnieje, to 
w dodatku Jean nie chce wystąpić 
w kwartecie z „Rigoletta” Verdie-
go, z którym cała czwórka święciła 
triumfy. Czy ta historia zakończy się 
klasycznym happy endem?

„Kwartet” napisał brytyjski dra-
maturg, powieściopisarz i scenarzy-
sta fi lmowy Ronald Harwood, autor 
słynnego „Garderobianego” i sce-
narzysta „Pianisty” Romana Po-
lańskiego. W 1999 r. odbyła się pre-
miera na londyńskim West Endzie. 
W 2002 r. przedstawienie w Teatrze 
Telewizji wyreżyserował Zbigniew 
Zapasiewicz, a w obsadzie oprócz 
reżysera znalazła się m.in. Maja 
Komorowska. W 2012 r. odbyła się 
premiera wersji fi lmowej w reżyse-
rii Dustina Hoffmana. Poznańską 
wersję wyreżyseruje Piotr Jędrzejas, 
były dyrektor Teatru im. Cypriana 
Kamila Norwida w Jeleniej Górze, 
który swoje spektakle reżyserował 
m.in. w Teatrze Wybrzeże w Gdań-
sku, Teatrze Dramatycznym w War-

szawie i Teatrze STU w Krakowie. 
Scenografi ę i kostiumy stworzy Jan 
Kozikowski, a opracowaniem mu-
zycznym zajmie się Piotr Deptuch. 
Red

„Kwartet” w Teatrze 
Muzycznym

• Autor: Ronald Harwood
• Obsada: 
Cecily (Cissy) Robson: 
Daniela Popławska, 
Reginald (Reggie) Paget: 
Jarosław Patycki, 
Wilfred (Wilf) Bond: 
Wiesław Paprzycki,
Jean Horton: Lucyna Winkel
• Premiera: 25.05. godz. 19.00.
• Przedpremiera: 24.05. godz. 
19.00.
• Spektakle: 26 i 30.05. godz. 
19.00.

O spektaklu
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Andrea Bocelli to światowej sławy 
włoski tenor, kompozytor, autor 
piosenek oraz producent muzyczny, 
najbardziej znany z wykonywania 
takich utworów jak: „Time to Say 
Goodbye (Con te partirò)”, „Canto 
della Terra”, „Vivere”, czy „Nessun 
dorma”. Artysta od lat uznawany 
jest za najlepiej sprzedającego się 
śpiewaka operowego na świecie, jak 
również jednego z najbardziej roz-
chwytywanych artystów w historii 
muzyki. Jego dotychczasowe albu-
my sprzedały się w nakładzie ponad 
80 milionów egzemplarzy. Wokali-
sta znany jest również z wielu nieza-
pomnianych duetów, m.in. z Celine 
Dion, Sarah Brightman oraz Lu-
ciano Pavarottim. Trudno wskazać 
drugiego wykonawcę muzyki po-
ważnej, którego twórczość zajmo-
wałaby nieprzerwanie tak wysokie 
miejsca na szczytach międzynaro-
dowych list przebojów muzyki roz-
rywkowej. Włoski tenor zrobił im-
ponującą karierę zarówno w świecie 

muzyki poważnej, jak i popularnej, 
a jego wpływ na współczesny prze-
mysł muzyczny jest nie do przece-
nienia. Po fenomenalnej ostatniej 
płycie „Si”, nagranej m.in. z Edem 
Sheeranem, Duą Lipą, Joshem Gro-
banem i synem Matteo, wydaje się, 
że właśnie teraz przeżywa szczyt po-
pularności na całym świecie. 

Andrea Bocelli niezmiennie 
wypełnia fanami wszystkie areny 
koncertowe po obu stronach kuli 
ziemskiej. Podobnie jest w Polsce. 
Jednym z ostatnich jego spektaku-
larnych występów w naszym kraju 
był koncert inaugurujący fi nał The 
Tall Ships Races 2017 w Szczecinie. 
Ogromne widowisko, w sąsiedz-
twie żaglowców cumujących przy 
nabrzeżu Odry, przyciągnęło blisko 
200-tysięczną publiczność. Show 
z udziałem wybitnego tenora oraz 
gości i rodzimych wykonawców, od-
bił się szerokim echem w całej Eu-
ropie. Był to też jeden z trzech naj-
większych – pod względem widowni 

– koncertów, które kiedykolwiek od-
były się w naszym kraju. Niemniej 
spektakularny koncert szykuje się 
tym razem w Poznaniu. 

– Władze poznańskiej uczel-
ni zwróciły się do naszej agencji 
z prośbą o zorganizowanie kon-

certu znamienitego artysty, który 
byłby zwieńczeniem uroczystości 
jubileuszowych, a przy tym dodawał 
splendoru całemu wydarzeniu. Wy-
bór był oczywisty. Andrea Bocelli 
jest wykonawcą, który z pewnością 
podkreśli charakter obchodów 

rocznicowych, a przy tym zapewni 
niezapomniane doznania muzycz-
ne. Koncerty w jego wykonaniu na 
długo pozostają bowiem w pamięci 
widzów – mówi Janusz Stefański 
z agencji Prestige MJM z Ostrowa 
Wielkopolskiego. 

Koncert z udziałem Andrei Bo-
cellego, gości, których zaprosił na 
występ, a także chórów oraz Orkie-
stry Teatry Muzycznego odbędzie 
się już 11 maja, początek o godzinie 
20. W sprzedaży pozostała niewiel-
ka pula biletów, można je nabyć za 
pośrednictwem strony www.presti-
gemjm.com. 

Organizatorami wydarzenia, 
którego jednym z inicjatorów jest 
Przemysław Kieliszewski, dyrektor 
poznańskiego Teatru Muzyczne-
go, są agencja Prestige MJM oraz 
Marcelin Management, operator 
„Stadionu Poznań”. Koncert jest 
współfi nansowany ze środków 
otrzymanych od miasta Poznania. 
Red

Andrea Bocelli w Poznaniu 
Andrea Bocelli zaśpiewa 11 maja na „Stadionie Poznań” z okazji stulecia Uniwersytetu Poznańskiego. 
Będzie to jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń muzycznych w historii stolicy Wielkopolski 

Andrea Bocelli i włoska gwiazda muzyki popularnej Ilaria Della Bidia, 
która również wystąpi w Poznaniu.
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Pod koniec marca ekipa wróci-
ła z hiszpańskiego Lloret de Mar, 
gdzie przez dwa tygodnie realizo-
wała ostateczne plany szkolenio-
we przed zbliżającym się wielkimi 
krokami sezonem kolarskim 2019. 
Najstarszą grupę (seniorów) w klu-
bie, w skład której wchodzi wybitny 
torowiec Patryk Rajkowski oraz 
dziewięć kobiet w wieku 19-23 lat, 
w nadchodzącym sezonie czeka 
sporo zmian. Zdecydowaną liderką 
damskiej grupy jest najbardziej uty-
tułowana Nikol Płosaj oraz Monika 
Graczewska. Wymieniona trójka to 
najpoważniejsi klubowi kandydaci 
do startu w Igrzyskach Olimpijskich 
w Tokio 2020.

Zmiany, o których mowa, dotyczą 
głównie pozyskania przez klub no-
wego sponsora dla seniorów, jakim 
jest fi rma TFP, a co za tym idzie, 
nowe wyzwania, plany, oczekiwania 
i wizerunek. Na hiszpańskich szo-

sach, kórnicki zespół zaprezentował 
się już w nowych strojach, co odbi-
ło się od razu dużym echem w całej 
Polsce. Sporo energii trafi ło z tego 
powodu również do samych zawod-
niczek, które przez 12 treningów na 
szosach Costa Brava przejechały 
ponad 1000 km. Młodsi zawodnicy 

trenowali w tym czasie stosunkowo 
mniej, na miarę swoich możliwości 
i potrzeb, a dodatkowym bodźcem 
do treningów była fantastyczna po-
goda. Przez cały pobyt kolarzom 
towarzyszyła słoneczna pogoda, 
a temperatura wahała się w prze-
dziale 19-25 stopni. PM

Hiszpańskie 
zgrupowanie
Grupa kolarska Jedynka Kórnik do nowego sezonu 
przygotowywała się w Lloret de Mar 

Pierwsza kwietniowa sobota przez 
wiele osób została spędzona aktyw-
nie, a to za sprawą IX Stęszewskiego 
Biegu Przełajowego. Impreza cieszy 
się coraz większym zainteresowa-
niem i tym razem w biegu na 10 
km wystartowało 314 uczestników. 
W tym roku na starcie czekała „nie-
spodzianka”, mianowicie… zmia-
na trasy. Dzięki ścisłej współpracy 
z WPN organizatorom udało się 
wytyczyć w 100% przełajowy szlak, 
który biegł wyłącznie leśnym trak-
tem. Było zatem całkowicie natural-
nie i w pełni rekreacyjnie, choć jak 
mówili uczestnicy – niełatwo. Pogo-
da została specjalnie „zamówiona” 
na tę okazję; wraz z innymi atrak-
cjami. Biegnący rodzice mogli bez 

obaw uczestniczyć w sportowych 
zmaganiach, bo dziećmi zajęły się 
panie z „terenowego” przedszkola.

O poranku wystartowały Oxytop 
Dziecięce Przełaje, dostarczając wie-
lu emocji zarówno biegnącym dzie-
ciakom, jak i kibicującym rodzicom. 
Każdy z wyścigów, w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, poprzedza-
ła rozgrzewka. Następnie, na hasło 
„start”– ruszyli co sił w nogach… 

W samo południe rozpoczął się 
bieg główny, którego zwycięzcą zo-
stał Łukasz Nowak z Helios Czem-
piń Team, a zwyciężczynią Alicja 
Radziej z Night Runners. Najszyb-
szymi mieszkańcami gminy Stęszew 
okazali się Julian Bocian (AmiBelle) 
i Julka Kaczmarek. Ta ostatnia za-
sługuje na szczególne oklaski, gdyż 
w IX Stęszewskim Biegu Przełajo-

wym uczestniczyła po raz pierwszy. 
Młodziutka, bo zaledwie 17-letnia 
zawodniczka była trzecią najlepszą 
kobietą! Gratulujemy świetnej for-
my i liczymy na obecność w przy-
szłym roku, podczas jubileuszowej 
edycji stęszewskiego biegu. Red

6–7 kwietnia w  hali sportowo-wido-
wiskowej w  Komornikach odbył się 
II Puchar Polski Kadetek i  Kadetów 
w  zapasach, w  stylu wolnym. Star-
towało 323 sportowców z 60 klubów 
z  całej Polski. Przywitał ich prezes 
UKS Zapasy Plewiska Roman Króliń-
ski. Prezes Wielkopolskiego Związku 
Zapaśniczego Lech Pauliński wspól-
nie z   Agatą Mikulską, członkiem 
zarządu Polskiego Związku Zapa-
śniczego wręczyli odznaczenia WZZ 
przedstawicielom komornickiego sa-
morządu oraz UKS Zapasy. Zawody 
otworzył przewodniczący Rady Gmi-
ny Komorniki Marian Adamski. 

Wśród startujących nie brakowa-
ło przedstawicieli wielkopolskich 
klubów. W zapasach dziewcząt naj-
lepiej spisała się Zofi a Polowczyk 
(ULKS Tęcza Środa Wlkp.), która 
zwyciężyła w kategorii 65 kg. Na po-
dium stanęła także Wiktoria Powa-

łowska (Sobieski Poznań) – trzecie 
miejsce w kat. 73 kg.

Wystartowały także zawodniczki 
UKS Zapasy Plewiska. Nina Ra-
tajczak w kategorii 69 kg zajęła 12. 
miejsce, Martyna Czosnowska (65 
kg) sklasyfi kowana została na 12-
13. pozycji. Natomiast 15. lokatę 
zajęły Marta Sós (57 kg) i Zuzanna 
Misiorna (69 kg). 

W turnieju chłopaków trzy me-
dale wywalczyli zawodnicy Cera-
mika Krotoszyn: Artur Gibasiewicz 
triumfował w kat. 71 kg, w 45 kg 
drugi był Kacper Nowakowski, 
a Bartosz Kaźmierczak trzeci w kat. 
71 kg. Brązowy medal wywalczył 
także Marcin Czosnowski (UKS Za-
pasy) w wadze 110 kg. Walczyło też 
czterech innych zawodników UKS 
Zapasy: Natan Kulczyński (10–11 
lokata) – 51 kg, Jędrzej Jodłowski 
(11-12) – 65 kg, Igor Sufryd (18) 
– 80 kg oraz Marius Nartea (15) 
w kat. 92 kg. Red

Leśne przełaje w Stęszewie

Zapaśniczy PP 
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#ŻUŻELWPOZNANIU

REKLAMA

Żużel na Golęcinie kojarzy się zde-
cydowanej większości poznaniaków 
z rywalizacją popularnych „Skor-
pionów”. Słusznie, ale trzeba zdać 
sobie sprawę, iż rozgrywki ligowe to 
nie tylko wydarzenia żużlowe, które 
mają miejsce na przepięknie poło-
żonym obiekcie nieopodal Rusałki. 
W tym sezonie szykuje się prawdzi-
wy wysyp imprez, w tym również 
tych o znaczeniu mistrzowskim 
i międzynarodowym!

Żużel i Powstanie Wielkopolskie
Pierwsza interesująca impre-

za czeka na nas już w „Lany Po-
niedziałek” (22 kwietnia). Mowa 
o Turnieju z okazji 100. Roczni-
cy Powstania Wielkopolskiego, 
którego organizatorem jest Spe-
edwayEvents.pl. Do zmagań sta-
nie szesnastu znanych krajowych 
zawodników reprezentujących klu-
by z trzech klas rozgrywkowych. 
Z całą pewnością w drugi dzień 

Świąt Wielkanocnych będziemy 
świadkami sporych emocji!

Bój o „żużlowe Euro”
Drugie z zaplanowanych na kwie-

cień żużlowych wydarzeń będzie mia-
ło wymiar iście mistrzowski! Na 27 
kwietnia zaplanowana jest bowiem 
organizowana przez OneSport jedna 
z rund kwalifi kacyjnych Speedway 
Euro Championship (SEC), stano-
wiąca eliminację do indywidulanych 

mistrzostw Starego Kontynentu. Do 
rywalizacji o miano najlepszego żuż-

lowca Europy stanie ścisła czołówka 
zawodników. Na pewno nie zabraknie 
w stawce reprezentantów Power Duck 
Iveston PSŻ Poznań, nad którym pa-
tronat sprawuje „NGP”! Szczegóły: 
http://speedwayeuro.com.

Żużel w Poznaniu to nie tylko liga! Początek drogi o mistrzostwo Europy!

Wysyp interesujących imprez na Golęcinie
 NASZ PATRONAT

Michał 
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

• Dla naszych Czytelników 
będziemy mieli 10 biletów na 
każdy mecz ligowy Power Duck 
Iveston PSŻ Poznań. Szukajcie 
na www.naszglospoznanski.pl.

Zdobądź voucher
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