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!

Krzysztof Krawczyk, ikona polskiej sceny i jeden z najbardziej rozpoznawalnych
głosów w rodzimym show-biznesie, świętuje… 50-lecie działalności artystycznej!
Mamy dla was zaproszenia na koncert w Poznaniu! STR. 12

ZŁOTY JUBILEUSZ
„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.
Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson
WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

POZNAŃ, BUK, CZERWONAK, DOPIEWO, DUSZNIKI, KLESZCZEWO, KOMORNIKI, KOSTRZYN, KÓRNIK, LUBOŃ, MOSINA, MUROWANA
GOŚLINA, OPALENICA, PUSZCZYKOWO, POBIEDZISKA, ROKIETNICA, STĘSZEW, SUCHY LAS, SWARZĘDZ, TARNOWO PODGÓRNE

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Operetki niezwykły czar STR. 12

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Z DRUGIEJ STRONY

Poznań może stracić wiarygodność
— Zwężanie ulic wjazdowych do
Poznania może stać się rzeczywistością. Poprzednie władze
Poznania forsując lokalizację
spalarni argumentowały, że obecna jej lokalizacja jest najlepsza
z możliwych, a dzięki tej inwestycji poprawią się warunki transportowe na drodze z Poznania do
Czerwonaka.
Pierwsze miesiące budowy
spalarni i dróg dojazdowych
przebiegały zgodnie z planem
i obietnicami. Nadzieje miesz-

kańców gminy Czerwonak zostały
w minionych dniach bardzo
osłabione.
Władze Poznania chcą zweryfikować zasadność budowy dwóch
pasów jezdni w każdym kierunku
i dwóch rond. Okazuje się, że nie
ma pieniędzy na wykupy gruntów.
Poszukuje się innych rozwiązań,
których władze i mieszkańcy gminy Czerwonak nie zaakceptują.
Patrząc na działania prezydenta
Poznania można zacząć wątpić
w idę Aglomeracji Poznańskiej,

Zaczynam
wątpić w ideę
aglomeracji
Sławomir Lechna
redaktor naczelny NGP
s.lechna@naszglospoznanski.pl

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

której istotą jest wspólnotowe
podejście do gospodarowania
odpadami, poprawa komunikacji
czy tworzenie wspólnego rynku
pracy. Wywołana dyskusja o inwestycji związanej z modernizacją
III etapu drogi nr 196 na terenie
gminy Czerwonak zaprzecza tak
rozumianym zasadom. W efekcie
gminy mogą stracić do siebie
zaufanie.
Pozostaje dialog między wójtem
i prezydentem, do czego szczerze
zachęcam.
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Masz ﬁrmę, prowadzisz

BUK

SWARZĘDZ

POZNAŃ

KOSTRZYN

DOPIEWO
LUBOŃ

OPALENICA

KOMORNIKI

KLESZCZEWO

PUSZCZYKOWO
STĘSZEW

KÓRNIK
MOSINA

WTOREK

• W Poznaniu, w Dniu Kobiet,
w ramach wspólnego koncertu
wystąpią dwie niekwestionowane gwiazdy muzyki rozrywkowej: Maryla Rodowicz i Helena
Vondrackova. Godz. 19, hala
Arena. Bilety na www.tixer.pl.

NIEDZIELA

POBIEDZISKA

DUSZNIKI

8 marca

• Bajm wystąpi w poznańskiej
Arenie. Początek koncertu
o godz. 18.15.

SUCHY
LAS

TARNOWO
PODGÓRNE

Kalendarium

13 marca

MUROWANA
GOŚLINA

ROKIETNICA

relacje i galerie zdjęć z wydarzeń
w Poznaniu i 19 okolicznych gminach

działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo
i skutecznie zareklamować swoje towary czy usługi?
Zapraszamy do reklamy w Naszym Głosie Poznańskim.
Twoja reklama traﬁ do 20.000 mieszkań!
Kontakt z Biurem Reklamy? 691-895-296

18 marca
PIĄTEK

• O godz. 21 w kościele pw. Św.
Marcina w Swarzędzu odbędzie
się koncert Requiem d-moll KV
626 Wolfganga Amadeusza
Mozarta w wykonaniu Chóru
Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni” pod dyr. dr. Pawła
Łuczaka, Poznańskiej Orkiestry
Symfonicznej pod dyr. mgr
Łukasza Łodygowskiego oraz
solistów Akademii Muzycznej:
Moniki Buczkowskiej – sopran,
Katarzyny Włodarczyk – alt,
Chaoran Zuo – tenor, Adama
Kutnego – bas. Całością dyryguje mgr Łukasz Łodygowski.
Wstęp wolny.

3 kwietnia
NIEDZIELA

Zamów reklamę
w Tarnowie Podgórnym

FOT. AGNIESZKA RZEŹNIK

21 III 20 tys.

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

ukaże się kolejny
numer Naszego
Głosu Poznańskiego

egzemplarzy wynosi
nakład Naszego
Głosu Poznańskiego

Z nami możesz
negocjować
ceny reklam!

Wszystkich
zainteresowanych
umieszczeniem
reklamy prosimy
o kontakt!
Tel. 691 895 296

• „Motobabki” to nietuzinkowy
rajd samochodowy dla pań,
którego organizatorem już po
raz szósty jest Stowarzyszenie
Starych Samochodów i Motocykli „Mikrus” z Fiałkowa (gm.
Dopiewo). Trwają zapisy.

9 kwietnia
SOBOTA

• Urszula, jedna z najbardziej
rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej, wystąpi
w poznańskim Eskulapie z okazji 20-lecia płyty „Biała Droga”.

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo:
„Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo

• Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.
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Czerwonak mówi NIE!
Rozgorzał konﬂikt między Poznaniem a Czerwonakiem o drogi do spalarni. Wszystko z powodu pomysłu
nagłej zmiany wizji budowy III etapu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 196
W ostatnich dniach mieszkańcy
i władze gminy Czerwonak przeżywają gorące chwile. Wszystko
z powodu pomysłu nagłej zmiany
wizji budowy III etapu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 196 na
terenie gminy Czerwonak, gdzie
od 2009 roku miasto Poznań z powodu planów budowy spalarni odpadów przygotowało projekt budowy czterech pasów jezdni, po dwa
w każdym kierunku i dwóch rond na
skrzyżowaniach z ulicami Poznańską i Piaskową.
Takie założenie wydawało się
wówczas optymalnym rozwiązaniem z dwóch powodów. Po
pierwsze, z wydanej decyzji środowiskowej wynika, że maksymalne
przewidywane natężenie ruchu
przejazdów samochodów ciężarowych przewożących odpady w godzinach od 6.00 do 22.00 wyniesie
do 130 pojazdów. Po drugie, miasto
Poznań z własnej woli zadeklarowało takie rozwiązanie komunikacyjne, chcąc w ten sposób zrekompensować uciążliwości związane
z lokalizacją inwestycji.
Wójt Jacek Sommerfeld przypomina, że mimo takich deklaracji i przedstawionych rozwiązań,
mieszkańcy gminy Czerwonak nigdy nie zgodzili się na budowę spalarni, a mimo to budowę rozpoczęto. Z przekazanych informacji przez
Agnieszkę Szymańską z Urzędu
Gminy w Czerwonaku dowiadujemy
się, że oprócz wcześniejszych obietnic o budowie dwóch pasów jezdni
w każdym kierunku i wspomnianych rond, prezydent Poznania, zapewniał wójta Czerwonaka w swoim
piśmie z 6.07.2015 r., że „dyspoREKLAMA

nuje kompletną dokumentacją projektową i wszelkimi wymaganymi
uzgodnieniami, które umożliwiają
złożenie wniosku o wyrażenie zgody
na realizację inwestycji drogowej”.
Ponadto 20.08.2015 r., na sesję
Rady Gminy Czerwonak przybyli
przedstawiciele miasta Poznania
i prezentowali koncepcję przebudowy drogi zgodnie z wcześniejszymi
deklaracjami, czyli czterema pasami jezdni i rondami.

W przypadku nie
dochowania obietnicy Czerwonak będzie
rozważać opuszczenie GOAP-u
Co zatem wydarzyło się, że na
początku 2016 roku urzędnicy
poznańskiego magistratu podjęli działania na rzecz znaczącego
zmniejszenia zakresu rzeczowego
robót na ul. Gdyńskiej, zamieniając
dwa pasy jezdni na jeden, a ronda
na sygnalizację świetlną, odstępując
od publicznych przyrzeczeń danych
mieszkańcom gminy Czerwonak?
W telewizji WTK, 24.02.2016 r.,
poznańscy urzędnicy tłumaczyli,
że nowa analiza i dyskusja wywołana jest tym, iż miasto Poznań nie
ma zabezpieczonej wystarczającej
ilości środków na realizację etapu
III, realizowanego w granicach administracyjnych gminy Czerwonak,
dlatego podjęto dyskusję mającą na
celu optymalizację układu transportowego w zakresie funkcjonal-

ności i efektywności ekonomicznej
– mówi Jan Gosiewski, kierownik
Oddziału Projektów w Wydziale
Transportu i Zieleni UM Poznania.
Chodzi o to, aby sprawdzić, czy
wykonany w ramach dokumentacji
projektowej wariant zakładający
dwie jezdnie w każdym kierunku,
z dwoma rondami jest faktycznie
optymalny w aspekcie spodziewanych nakładów na wykupy gruntów.
Okazuje się, że to kolejny słaby
punkt w planowaniu tej inwestycji.
Oczywiste jest, że jeżeli koparki
stoją przed granicą prywatnych nieruchomości ich właściciele mogą
oczekiwać wysokich odszkodowań,
dużo wyższych niż wycenią rzeczoznawcy majątkowi.
Władze Czerwonaka i mieszkańcy mają pełną świadomość, że to
próba obniżenia kosztów inwestycji.
Nie trzeba być ekspertem, aby wiedzieć, że skrzyżowania z sygnalizacją świetlną generują korki. Lansowanie teorii o lepszej efektywności
transportowej z jednym pasem jezdni budzi nieufność wśród mieszkańców i samorządowców gminy Czerwonak .
Ważne, że decyzja o ograniczeniu
inwestycji nie jest jeszcze przesądzona, dlatego wójt gminy Czerwonak traktuje sprawę priorytetowo.
Śledzi na bieżąco rozwój wydarzeń,
informuje mieszkańców i potwierdza, że absolutnie nie zmieni zdania
w sprawie konieczności wybudowania czterech pasów jezdni. Spotkał
się z wiceprezydentem Poznania,
Maciejem Wudarskim, który obiecuje, że zostaną wzięte pod uwagę
zlecone przez wójta ekspertyzy.
Opracowania takie są kosztowne,

ale w tym przypadku ich posiadanie
jest konieczne, aby dyskusja mogła
być merytoryczna, na argumenty,
a nie w oparciu o emocje. Chociaż
tych nie brakuje.
– Najważniejszy jest dla mnie
głos mieszkańców gminy Czerwonak, którzy mówią jednoznacznie
NIE zmianie zakresu przebudowy
drogi. Wierzymy, że władze Poznania zachowają się honorowo i dotrzymają danego słowa – stwierdza
stanowczo wójt Jacek Sommerfeld,
który również ostrzega, że mieszkańcy są gotowi protestować poprzez blokadę drogi wojewódzkiej.
Podobnie działają radni gminy.
Łukasz Zarzycki poinformował naszą redakcję, że Klub Radnych PO
przygotował uchwałę, która została
podjęta na sesji rady 12.02. 2016 r.,
a następnie wysłana do prezydenta
Poznania, wyrażającą stanowczy
sprzeciw nowej koncepcji drogowej.
– Propozycja ograniczenia rozbudowy dróg proponowana przez
miasto Poznań jest nie do zaakceptowania – powiedział nam Łukasz
Zarzycki. – Wszystkich nas obowiązuje umowa społeczna, która
jasno mówiła, jakie parametry ma
posiadać droga na terenie gminy
Czerwonak. Nie ma naszej zgody na
ograniczenie tych parametrów do
drogi z jednym pasem ruchu. Podejmiemy wszelkie możliwe sposoby,
aby wyegzekwować te obietnice. Już
na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę, w której określiliśmy jasno, że
w przypadku nie dochowania obietnicy będziemy rozważać możliwość
opuszczenia GOAP-u. Wynegocjo-

wane umowy należy respektować,
inaczej traci się wiarygodność.
W podobnym tonie wypowiadał
się radny Grzegorz Parszuta, informując, że mieszkańcy są oburzeni
przedstawionymi propozycjami.
Wsłuchując się w głosy mieszkańców stojących każdego dnia w korkach trudno się dziwić emocjom,
oburzeniu i rozczarowaniu. Nie
protestują przeciwko spalarni, bo
rozumieją, że będzie ona mniejszym
obciążeniem dla środowiska niż odkładane śmieci na składowiskach.
Spalarnia jest potrzebna. Natomiast
modernizacja drogi powinna poprawić płynność ruchu, a nie utrudniać
życie kierowców. Łatwo przewidzieć, że dodatkowe 130 ciężarówek
ze śmieciami na jednym pasie jezdni
spotęguje korki. Porażające jest też
to, że przy tak strategicznej inwestycji nie dokonano szczegółowych
wyliczeń na etapie koncepcji projektowej związanej z budową spalarni
i drogi dojazdowej.
Dowiedzieliśmy się, że poprzednie władze Poznania i Czerwonaka
nie podpisały w tej sprawie żadnego porozumienia. Następcy niepotrzebnie tracą czas, pieniądze na
ekspertyzy i nerwy. Dziennikarska
rzetelność wymaga wysłuchania
wszystkich stron. Niestety, na zadane przez redakcję pytania nie odpowiedział prezydent Jaśkowiak. Warto natomiast wspomnieć, że wójt
Czerwonaka i Elżbieta Gabryelewicz, kierownik Projektu z PIM odpowiedzieli w ciągu kilku godzin, co
dobrze świadczy o obu instytucjach.
O dalszych losach tej inwestycji
będziemy informowali naszych Czytelników. Sławomir Lechna
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Wmurowano kamień pod halę
24 lutego został wmurowany kamień węgielny pod halę widowiskowo-sportową w Stęszewie. Uroczystego aktu dokonał burmistrz
Włodzimierz Pinczak w obecności
przewodniczącego Rady Miejskiej
Gminy Stęszew Mirosława Potrawiaka, proboszcza paraﬁi w Stęszewie Zdzisława Błaszczyka, generalnego wykonawcy, a także radnych,
sołtysów, dyrektorów gminnych
jednostek oświatowych oraz instytucji kultury.
Całkowita kubatura wynosi
18.44116 m3, a powierzchnia użytkowa 2.897,60 m2. Inwestycja ma
kosztować ponad 8.747,237,52 zł.
Koszt obejmuje także całą infrastrukturę wokół hali, która powstaje
na boisku przy szkole podstawowej.
Obecnie wylane już zostały fundamenty i stawiane są ściany. Wykonawcą robót jest Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak
z Lwówka.
– Obiekt ma być gotowy w połowie listopada 2016 roku, ale pewnie
ponad miesiąc zajmą wszelkie od-

FOT. SŁAWOMIR LECHNA

W Stęszewie powstaje hala widowiskowo-sportowa. Koszt inwestycji to prawie dziewięć milionów złotych

Uroczystego aktu wmurowania
kamienia węgielnego dokonał
burmistrz Włodzimierz Pinczak.
biory i pozwolenia, więc oﬁcjalne
otwarcie nastąpi zapewne w styczniu – powiedział burmistrz Włodzimierz Pinczak. – Hala będzie służyć
mieszkańcom do aktywnych form
spędzania czasu wolnego, a także
upowszechniania działań sportowych i kulturalnych. Lech
Galeria zdjęć
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Widok na budowę.

Powstaje nowa linia tramwajowa z pętlą na ul. Falistej
Spółka PIM ogłosiła przetarg nieograniczony na zaprojektowanie
odcinka nowej trasy tramwajowej od
ronda Żegrze do pętli „Falista”, wraz
z rozbudową układu drogowego od
ronda do ul. Obodrzyckiej. Prace
projektowane powinny zakończyć
się pod koniec 2017 r.
Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyﬁkacji
technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót dla
ww. zadania, a następnie pełnienie
nadzoru autorskiego.
– Budowa tej linii tramwajowej to
oczywiście projekt nieporównywalny
z trasą na Naramowice. To raczej
gospodarskie spojrzenie i wykorzyREKLAMA

stanie istniejącego potencjału – powiedział Maciej Wudarski, zastępca
prezydenta Poznania.
Trasa tramwajowa na ul. Unii
Lubelskiej liczyć będzie około 650
metrów, a sama pętla tramwajowa
będzie przystosowana do przesiadek „drzwi w drzwi”, z autobusu na
tramwaj.
Założenia do przetargu były konsultowane z lokalnymi radami osiedli,
a decyzję o budowie nowej trasy tramwajowej pozytywnie ocenili społecznicy, m.in. ze Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, zwracając uwagę

Trasa tramwajowa
liczyć będzie około
650 metrów

właśnie na duży potencjał projektu.
Budowa tej trasy razem z pętlą tramwajową została zapisana w „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta Poznania” oraz „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla miasta
Poznania na lata 2014–2025”.
Nowa linia tramwajowa, po pierwsze, jest korzystna dla mieszkańców
tej części miasta, a po drugie, pozwoli na spore oszczędności. Samo
skrócenie trasy linii nr 5 o odcinek,
na którym obłożenie pasażerów jest
i tak niewielkie, pozwoli na zmniejszenie kosztów o ok. 675 tys. zł rocznie. Kolejne oszczędności przyniesie
reorganizacja układu pozostałych
linii tramwajowych, kursujących na
Starołękę. Red
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Bomba została rozbrojona
Dzieje wysypiska ciągną się od 1992
roku, kiedy na jego potrzeby przekazano teren i zmieniono sposób
użytkowania gruntu. W 1993 roku
zawiązano spółkę, w której kórnicki samorząd, mający 20% udziałów
był udziałowcem mniejszościowym.
W 1994 roku powstała pierwsza
kwatera oraz infrastruktura pomocnicza i drogowa. Eksploatację
rozpoczęto w 1995 roku. Wyznaczony teren miał wystarczyć na 30
lat. Niestety, już w latach 1996–99
rozbudowano składowisko o kwatery II–IV.
Pojawiło się także wiele kontrowersji i sporów związanych z niewłaściwym zdaniem wielu użytkowaniem obiektu. Po dyskusjach
i protestach w roku 2005 decyzją
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska eksploatacja składowiska w Czmoniu została wstrzymana. Bezpośrednim powodem było
niedostosowanie się do wymogów
istniejącego prawa oraz do zasad
zawartych w instrukcji prowadzenia składowiska. Od tego też czasu
trwały spory udziałowców w spraREKLAMA

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Po ponad 20 latach od rozpoczęcia eksploatacji składowiska odpadów w Czmoniu zakończono jego
rekultywację. Obiekt nazywany kiedyś „bombą ekologiczną” został nareszcie odpowiednio zabezpieczony

wie sposobu rekultywacji. W 2009
roku wykonano instalację odgazowania hałd, a pozyskiwany gaz
wykorzystywany jest do produkcji
energii (800 MWh prądu rocznie).
W 2011 roku decyzją marszałka

orzeczono zamknięcie składowiska.
W 2014 roku decyzję o zamknięciu
ponowiono zmieniając szczegóły
techniczne. Ciągnący się spór na
temat sposobu rekultywacji udało
się rozwiązać ostatecznie w 2013

roku, kiedy to gmina Kórnik za
symboliczną złotówkę zakupiła
80% udziałów stając się jedynym
udziałowcem spółki Sater Kórnik.
Samorząd przejął tym samym całą
odpowiedzialność za przyszłe losy
spółki i rozpoczął działania projektowe oraz starania o doﬁnansowanie rekultywacji.
W przetargu wyłoniona została
ﬁrma, która przygotowała dokumentację projektową na rekultywację techniczną i biologiczną składowiska. Poprzez zapytanie ofertowe
wybrana została również ﬁrma, która sporządziła wniosek i studium
wykonalności na doﬁnansowanie
projektu rekultywacji, dla przedsięwzięcia z programu Unijnego POIiŚ
2007–2013.
Zgodnie z decyzją marszałka
przeprowadzone zostały niezbędne
do oceny zagrożeń i przeprowadzenia rekultywacji składowiska badania, czyli: badanie geotechniczne
skarp, badanie zanieczyszczenia
gleb pod wylewiskami, ocenę stanu
zbiorników. Po uzyskaniu doﬁnansowania w kwocie niemal 6,5 mln zł

przystąpiono do prac rekultywacyjnych, które łącznie kosztowały 9,3
mln zł. Obszar przeprowadzonych
prac to ok. 17 hektarów, z czego
sama góra śmieci zajmuje ponad 8
ha. Wykonano drenaż składowiska
i zbudowano nowe zbiorniki dla
wód opadowych. Ostatnim etapem
było zasypanie pryzmy odpadów
piaskiem i ziemią, uszczelnienie
i położenie warstwy ochronno-drenażowej z gruboziarnistych piasków
oraz obsadzenie krzewami i drzewami. Na terenie zrekultywowanego
składowiska powstała także ścieżka
edukacyjna.
W oﬁcjalnym podsumowaniu
prac rekultywacyjnych 4 marca
uczestniczyli przedstawiciele samorządów województwa, powiatu
i gminy, reprezentanci instytucji
odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz lokalnej społeczności.

Łukasz
Grzegorowski
kontakt@naszglospoznanski.pl
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W Komornikach
SUPEROKAZJA! sobie radzą
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296

REKLAMA

Warsztat samochodowy zatrudni

MECHANIKA
607 347 668

Gmina Komorniki jest liderem w rankingu osób
niekorzystających z pomocy społecznej
Prezentowany ranking, związany
z pomocą uzyskiwaną z ośrodków
pomocy społecznej w zakresie potrzeb, których dane osoby czy rodziny nie są w stanie same zaspokoić,
daje obraz charakterystyki poszczególnych społeczności gminnych
ze względu na ten właśnie aspekt.
Okazuje się, że 4,7% mieszkańców aglomeracji poznańskiej (a więc
co 21 osoba) w 2014 r. korzystało
ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej (w skrócie: OPS). Najczęściej
zwracali się oni po pomoc z powodu
ubóstwa, choroby, bezrobocia i bezradności w sprawach życiowych.
Na aglomerację poznańską składają się: Poznań, w którym z pomocy skorzystało 4,9% osób (co 20
osoba) i powiat poznański – 4,3%
osób (co 23 osoba).
Największy odsetek osób objętych pomocą społeczną odnotowano w gminach Pobiedziska (6,5%
– co 15 osoba), Dopiewo (6,4%
– co 16 osoba) i Stęszew (6,1% –
co 16 osoba). Z kolei najmniejszy
odsetek odnotowano w gminie
Komorniki (2,1% – co 48 osoba),
a następnie Swarzędz (2,7% – co
37 osoba). Gmina Komorniki jest

więc pozytywnym liderem w tym
rankingu. Najczęstszymi powodami
zwracania się mieszkańców naszej
aglomeracji do OPS-ów po pomoc,
były po kolei: ubóstwo (45,3%),
długotrwała lub ciężka choroba
(41,8%), bezrobocie (33,6%), bezradność w opiece nad dziećmi oraz
w prowadzeniu gospodarstwa domowego (26,3%), niepełnosprawność (24,8%). Już choćby sumując
wyżej podane liczby (171,8%), widzimy, że wielokrotnie zdarzało się,

że rodziny potrzebowały pomocy
z kilku powodów jednocześnie.
Skoro w gminie Komorniki mamy
(na tle innych gmin) śladową liczbę
osób w potrzebie – oznacza to, że
mieszkańcy mają tu na tyle dobre
warunki do życia i rozwoju, że –
w większości – sami sobie radzą
z różnymi życiowymi problemami,
jeśli tylko im się one przydarzają.
Opracowanie: Karina Lapis
Informacja i Komunikacja Społeczna
Urząd Gminy Komorniki

Plewiska: wybrali elewację

Znane są już wyniki konkursu na
elewację nowej szkoły podstawowej
w Plewiskach. Konkurs zorganizowały Urząd Gminy Komorniki i szkoła
im. J. i T. Działyńskich w Plewiskach.
Uczniowie i ich rodzicie głosowali 23
i 24 lutego na jeden z czterech projek-

tów elewacji szkoły, która już we wrześniu ma przyjąć pierwszych uczniów.
Komisja powołana do przeliczenia głosów poinformowała, że zwyciężył pierwotny wariant, z projektu
szkoły. Była to najbardziej stonowana propozycja w zestawie, łącząca

elementy imitujące drewno z elewacją w odcieniach szarości. W głosowaniu wzięło udział 545 uczniów,
w tym 363 z nich wskazało właśnie
tę propozycję. Spośród 265 głosujących rodziców 131 uważa, że jest to
najlepszy projekt. OK

Spotkanie samorządu i biznesu
Producent Okien i Drzwi PCV i ALU
PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Gmina Tarnowo Podgórne i Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
organizują III edycję ogólnopolskiej
konferencji Odkodowany Biznes –
Odkodowany Samorząd. W tym roku
odbędzie się ona 11 maja w Hotelu
500 w Tarnowie Podgórnym.
Konferencja jest cyklicznym spotkaniem samorządowców i przedsiębiorców, w którym uczestniczą również eksperci gospodarczy, doradcy
biznesowi oraz przedstawiciele instytucji pośredniczących w kontaktach inwestorskich.
Głównym celem konferencji
zdeﬁniowanie kolejnych obszarów

współpracy oraz rozwijanie kanałów partnerskiej komunikacji pomiędzy samorządem a biznesem.
– Szczególny nacisk kładziemy na
prezentację nowoczesnych rozwiązań w zakresie budowania dobrych
relacji oraz wymianę doświadczeń
w procesie skutecznego pozyskiwania inwestorów – mówi wójt gminy
Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka.
– Tematy konferencji realizowane są
zarówno poprzez dyskusje panelowe,
jak i praktyczne zajęcia warsztatowe.
Mocnym akcentem jest zawsze
wykład otwierający konferencję.
Podczas pierwszego spotkania było

to wystąpienie Ryszarda Petru, natomiast w ub.r. odbyła się dyskusja
ekspertów ekonomicznych w ramach „Śniadania z Rzeczpospolitą”.
Obecnie ﬁnalizowane są rozmowy
na temat formatu otwarcia tegorocznej edycji. Tematami przewodnimi
paneli dyskusyjnych i warsztatów
będą nowoczesne przywództwo oraz
budowanie wartości marki – omówione w odniesieniu zarówno do
jednostek samorządu terytorialnego
jak i biznesu.
Dalsze informacje na temat konferencji na stronie www.odkodowany.
pl. ARz
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Nowe gimnazjum w Dopiewie
Pierwszy raz drzwi nowej siedziby gimnazjum w Dopiewie stanęły otworem 4 marca przed tymi, którzy
chcieli zobaczyć jak prezentuje się od środka ta inwestycja gminy. Wszak wydała ona na nią ponad 17 mln zł
ny. Organizatorem „Drzwi otwartych” była społeczność gimnazjalna
i Urząd Gminy Dopiewo.

zy, świetlica, posiłki, używanie telefonów komórkowych na przerwie
i respektowanie przy formowaniu
klas przyjaźni ze szkoły podstawowej. Na wszystkie otrzymali potwierdzenia i wyjaśnienia.
Społeczność gimnazjalna zadbała o to, by spacer po gimnazjum
urozmaicić. W klasach czekały na
zwiedzających atrakcje – konkursy,
pokazy, prezentacje, zawody.
– Od 20 lat marzyłam o takiej
szkole. Cieszymy się, że będziemy mieli przestrzeń – powiedziała
Ludmiła Kucharska, dyrektor gimnazjum. – Towarzyszą nam obawy,
związane z atmosferą wokół gimnazjów. Mamy nadzieję, że dorobek lat
będzie jednak uszanowany. Jesteśmy
jedną z 22 szkół uczących się – dodała.
Placówka ma być szkołą obwodową także dla Dąbrówki, stąd spore
zainteresowanie podczas inauguracji mieszkańców z tego rejonu gmi-

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

REKLAMA

FOT. BEATA SPYCHAŁA I ADAM MENDRALA

Frekwencja była większa niż się spodziewali organizatorzy. Wydarzenie
miało przedstawić potencjał, jaki
ma do zaoferowania ta placówka,
która zyskała możliwość łączenia
tradycji z nowoczesnością.
Zwiedzający mogli zapoznać się
z ofertą edukacyjną placówki, zadać pytanie dyrektor lub przedstawicielom Urzędu Gminy Dopiewo.
Na korytarzach, w klasach, salach,
dziedzińcu hali gimnastycznej
i przed budynkiem ruch był w tym
miejscu dotąd niespotykany – byli
gimnazjaliści z rodzicami, ale także
inni mieszkańcy, którzy skorzystali
z okazji, by zaspokoić ciekawość.
– Dziś odebraliśmy obiekt, który
jest potrzebny ze względu na potrzeby wynikające związane z rozwojem
gminy i wzrostem liczby ludności –
powiedział Paweł Przepióra, zastępca wójta.
Mieszkańcy
pytali
niemal
o wszystko. Interesowały ich dowo-

Nowoczesny rolnik

Studnie

Wiercenie studni głębinowych do 200 m
GRAFIKA: MICHAŁ JUSKOWIAK

Urząd Gminy Dopiewo zaprasza
rolników z gmin: Dopiewo, Buk
i Stęszew na konferencję „Nowoczesny rolnik”, która odbędzie się
14 marca w CRK Konarzewo. Towarzyszyć jej będzie „Terenowy Pokaz
Sprzętu Rolniczego” i „Konkurs dla
Nowoczesnych Gospodarzy” (z nagrodami).
Podczas spotkania przedstawione zostaną tematy związane m.in.
z: mechanizacją rolnictwa i źródłami jej ﬁnansowania, szansami dla
rolnictwa w nowej perspektywie
UE i nie tylko. Program zostanie
przedstawiony wkrótce na stronie:
dopiewo.pl .
Uwaga rolnicy! Liczba miejsc

sp. z o.o.

REKLAMA

jest ograniczona. Szybkie zgłoszenie daje gwarancję otrzymania
zaproszenia do udziału. Zainteresowanych rolników prosimy o rejestrację telefoniczną, która możliwa jest w dni powszednie, w godz.

9:00–15:00 – pod nr 61 890 63 72.
Partnerami gminy Dopiewo przy
realizacji tego przedsięwzięcia są:
Agromarket Jaryszki, BZ WBK,
ARiMR, ANR, WODR w Poznaniu
i LGD Źródło. AM

Pompy ciepła
Konkurencyjne ceny!
Gwarancja jakości!
Tel: 798-970-240
TEKST SPONSOROWANY

EKSPERT RADZI
Zaprawy murarskie zwykle kojarzą
się z górą piasku przed budową,
sitem, wapnem i cementem. A potem murowaniem cegłą po cegle.
Materiały ścienne przeszły ewolucję, oprócz cegieł, które obecnie
wykorzystuje się sporadycznie, są
różnego typu pustaki z ceramiki, silikatu, żużlobetonu, betonu, betonu
komórkowego. Ewolucję przeszły
też zaprawy murarskie, obok tych
tradycyjnych są termoizolacyjne,
cienkowarstwowe i specjalne do
różnych typów elementów np. klinkieru. Obecnie wystarczy kilkanaście worków zaprawy, aby postawić
niewielki dom.
Do zapraw murarskich zalicza
się również tzw. kleje do pustaków
gazobetonowych i betonu komór-

kowego. W ofercie ﬁrmy KREISEL
są to zaprawy typu MURLEP. Mają
one konsystencję kleju do płytek.
Nanosi się je też w niewielkiej warstwie, zwykle do 3 mm. Nieznaczna grubość warstwy powoduje,
że powstały mur nie ma mostków
termicznych, co wpływa na końcową termoizolacyjność otrzymanej
przegrody. Nadają się one zarówno
do murów wielowarstwowych, jak
i jednowarstwowych.
Zaprawy te, podobnie jak tradycyjne, różną się klasą wytrzymałości, np. M5 oraz M10, które zwykle
stosuje się w zależności od wytrzymałości pustaka z betonu komórkowego. Zwykle wystarcza marka
M5, czyli 5MPa wytrzymałości na
ściskanie. Produkty te różnią się
też kolorem – te z oznakowaniem
B, mają kolor biały (MURLEP-B

FOT. KREISEL

Zaprawy murarskie przeszły ewolucję

KREISEL
Technika Budowlana sp. z o.o.
tel. +48 61 846 79 00,
fax +48 61 846 79 09
www.kreisel.pl

126). Niektóre z nich możemy stosować w obniżonych temperaturach
powietrza, np. MURLEP-BZ 122
do stosowania w temperaturach od
0˚C. Mają one wczesną odporność
na mróz i już po 8 godzinach od wymurowania są odporne na ujemne
temperatury powietrza.
Konsystencja zapraw cienkowarstwowych oraz sposób murowania
powodują, że ta metoda wykonania
ściany jest kilkukrotnie szybsza, niż
za pomocą zapraw tradycyjnych.
Jest też zdecydowanie bardziej ekonomiczna – przy grubości bloczku
24 cm, ze spoiną pionową, zaprawy
MURLEP należy użyć ok. 6 kg na
1m2, a tradycyjnej ok. 50 kg.
Wszystkie zaprawy nadają się nie
tylko do wykonywania ścian z betonu komórkowego, ale także z wyrobów silikatowych.

Bartosz Polaczyk
dyrektor techniczny KREISEL
Technika Budowlana Sp. z o.o
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Liceum otrzymało imię
Od 16 lutego Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym nosi imię Powstańców Wielkopolskich
pokoleń Wielkopolan, przygotowujących wybuch walk. Działano na
wszystkich ważnych płaszczyznach
– w gospodarce, handlu, kulturze, oświacie. Działano z rozwagą

Wybór patrona
liceum nie był
przypadkowy
i poświęceniem, budując fundament
przyszłego triumfu. Kierowano się
nie tylko patriotyzmem, ale także ideą
pracy organicznej, pragmatyzmem
i rozsądkiem. Gdy nastał szczególny
moment dziejowy, Wielkopolanie potraﬁli nie tylko go dostrzec, ale wykorzystać z sukcesem. Paweł Smolibocki

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Wybór tej daty nie był przypadkowy, ponieważ to właśnie 16 lutego
w Trewirze zawarto rozejm wyznaczający zakończenie walk i zwycięski koniec powstania.
Uroczystość uświetnili swoją
obecnością m.in. Wielkopolski Kurator Oświaty Hanna Rajcic-Mergler, wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka, przedstawiciele
wydziałów UAM, z którymi współpracuje tarnowskie liceum.
Podczas uroczystości nadania
imienia podkreślano fakt, że Powstanie Wielkopolskie było jednym z nielicznych wygranych zrywów niepodległościowych w naszej historii. To
zwycięstwo było jednak poprzedzone
„najdłuższą wojną nowoczesnej Europy”, czyli wytężoną pracą wielu
REKLAMA

SZUKAJ NAS W MARKETACH

MUROWANA
GOŚLINA
SUCHY
LAS

ROKIETNICA

CZERWONAK
POBIEDZISKA

TARNOWO
PODGÓRNE

DUSZNIKI

SWARZĘDZ

POZNAŃ
BUK

KOSTRZYN

DOPIEWO
LUBOŃ

OPALENICA

KOMORNIKI

KLESZCZEWO

PUSZCZYKOWO
STĘSZEW

NA
S TEŻ anski.pl
A
N
Ź
ZNAJD szglospozn
a
www.n
KÓRNIK
ÓRNIK

MOSINA

Nasz Głos Poznański to największy
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

NAKŁAD: 20 000 EGZ.
Nasz Głos Poznański jest nowoczesną
gazetą miejsko-gminną

Dystrybuowany jest
w 300 stałych punktach
(Poznań i 19 okolicznych gmin)
m.in. markety (m.in. „Piotr i Paweł”, Stary
Browar, Galeria Malta, CH Plaza), urzędy,
sklepy ogólnospożywcze i inne, banki, obiekty
rekreacji – centra tenisowe, pływalnie,
siłownie, SPA – hotele, restauracje, salony
samochodowe, hurtownie, a także
bezpośrednio (na ulicy z ręki).

SUPEROKAZJA!

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

I W RADIO TAXI RMI

Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!
691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916,

w Buku: • ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”,
ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376, 602 150 364.

W W W . N A S Z G L O S P O Z N A N S K I . P L
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Charytatywna aukcja w Stęszewie
26 lutego w stęszewskim „Gościńcu
Taradejka” obyła się wspomniana
aukcja, na którą zaprosił burmistrz
Stęszewa Włodzimierz Pinczak
oraz prezes Stowarzyszenia na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Promyk” w Komornikach Bogdan
Maćkowiak. Był też wójt Dopiewa
Adrian Napierała. O godz. 18 sala
była wypełniona po brzegi przez
zaproszonych gości, rodziców, opiekunów, autorów obrazów oraz terapeutów. Przygotowano na sprzedaż
rekordową, jak do tej pory, liczbę
obrazów, bo aż 61. Powstawały
one przez ostatni rok pod bacznym
okiem terapeutek z pracowni plastycznych. Po liczbie obrazów wydawać by się mogło, że aukcja będzie
trwała do późnych godzin nocnych,
ale chęć posiadania obrazów oraz
hojność oﬁarodawców sprawiła, że
o godz. 22 nastąpił koniec imprezy.
Gorąca atmosfera w sali powodowała, że prowadzący aukcję Małgorzata i Paweł Bińkowscy nie nadążali
wymieniać przebitych kwot.
Wszyscy podkreślali kunszt i talent malarski, którym są obdarzeni
niepełnosprawni. Prace wykonane
były w większości techniką akrylem na płótnie, ale także farbami do
malowania palcami i farbami strukturalnymi. Wśród prac można było
nabyć „Słoneczniki van Gogha”,
„Beksińskiego”, czy „Adele BlochBauer” Klimta.
W czasie przerwy w licytacji
goście mogli wysłuchać utworów
kapeli dudziarskiej „Koźlary” ze
Stęszewa oraz solistów Ogniska
Muzycznego „Stęszewskie Talenty”.
Za zebraną kwotę ponad 10 tys. zł
uczestnicy warsztatów będą mogli
REKLAMA

FOT. MARTA MROWIŃSKA

– Po raz 1, po raz 2, po raz 3… sprzedane! – to najczęściej słyszane słowa podczas „Aukcji obrazów”
uczestników z WTZ „Promyk” z Otusza i Konarzewa. Zebrano 10 tys. zł

W aukcji czynny udział wzięli burmistrz Stęszewa Włodzimierz Pinczak i wójt Dopiewa Adrian Napierała.
spędzić kilka dni na wycieczce nad
morze.
– Fajna inicjatywa, łącząca przyjemne z pożytecznym. Zebrane
pieniądze zostaną przeznaczone na
szczytny cel. Kupiłem 4 obrazy, a ich
wygranie w licytacjach dało mi mnóstwo satysfakcji. Dobrze się bawi-

łem – zwierza się Adrian Napierała,
wójt gminy Dopiewo. – Obrazy,
które zostały wystawione na aukcję
dowodzą niezwykłych talentów ich
autorów. Ludzie niepełnosprawni
często dysponują ponadprzeciętnym talentem artystycznym i tworzą prace, które przy odpowiedniej

promocji, mogłyby konkurować
z powodzeniem z dziełami niejednego tzw. zawodowego artysty. Cieszę
się, że prace, które upatrzyłem sobie
wcześniej przeglądając katalog, są
teraz moje. Prezes Stowarzyszenia
„Promyk” obiecał mi, że następna edycja – za rok – odbędzie się

w gminie Dopiewo. Trzymam go za
słowo.
– Tegoroczna licytacja była czwartą tego typu imprezą w naszej historii. Od poprzednich wyróżniała ją
z pewnością liczba osób biorących
udział w licytacji – 140, liczba obrazów – 61 i uzyskana kwota – 10
tys. zł – podkreśla Bogdan Maćkowiak, prezes Stowarzyszenia na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Promyk”. – Nie było obrazu, o który nie toczyłaby się walka z wieloma
przebitkami. W tym roku wystawiliśmy pod młotek obrazy aż 30 autorów. Ceny wywoławcze zaczynały się
od 30 zł, a kończyły na 80 zł. Każdy
wystawiony obraz znalazł nabywcę.
Najdroższy obraz uzyskał został wylicytowany za 1600 zł, przy cenie wywoławczej 50 zł. Nosi tytuł „Laleczka
z balonem”, a jego autorką jest nasza
podopieczna – Daria Skrzypczak
z Konarzewa. Najwięcej spośród licytowanych obrazów namalowała
z kolei Kamila Gibke, bo aż 8.
Szymon Krzemiński,
Adam Mendrala
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AKTUALNOŚCI

Najlepsze w Polsce
NASZ PATRONAT
Trwa XXIV edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości „Najlepsze
w Polsce” – „The Best in Poland”
pod patronatem „Naszego Głosu Poznańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą
głosować na najlepszych usługodawców wykonujących usługi na terenie
Polski i producentów z krajów Unii
Europejskiej. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo im. Hipolita
Cegielskiego w Poznaniu. W celu

zgłoszenia najlepszej usługi lub produktu, należy wypełnić jeden z kuponów, które będziemy zamieszczać na
łamach „Naszego Głosu Poznańskiego” i wysyłać na adres: Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Garncarska 8, 61-817 Poznań. Kandydatów można też zgłaszać za pomocą
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi wiosną 2016 r.
Wśród wysyłających kupony rozlosowane zostaną nagrody. Red

Pod patronatem
Janusza Korczaka
Szkoła Podstawowa
w Ceradzu
Kościelnym od
19 lutego nosi imię
Janusza Korczaka

REKLAMA  691-895-296
REKLAMA

Wójt gminy Duszniki
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży (działki budowlane).
Zgodnie z art.35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 roku
poz.1774 ze zmianami) niniejszym podaję do publicznej
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Duszniki, przy ulicy Sportowej 1 oraz
miejscowości położenia nieruchomości – wywieszono
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
położonych na terenie miejscowości Grzebienisko,
Sędzinko, Zalesie, Sękowo Gmina Duszniki.
Wykazy umieszczone zostały również na
stronie internetowej Urzędu Gminy Duszniki – BIP
www.duszniki.eu.
Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki
(telefon 61-29 56530 pokój nr 4).

FOT. M. ANDERS

Uroczystość rozpoczęła się od mszy
świętej. Później nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej
– wójt gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka, Przewodniczący Rady
Gminy Grzegorz Leonhard oraz
dyrektor Dariusz Szych przecięli
biało-czerwoną wstęgę. Następnie
obejrzeliśmy przedstawienie, które
przygotowali uczniowie uczęszczający na kółka teatralne i ﬁlmowe.
Ten ważny dzień społeczność
szkolna przeżywała m.in. z przedstawiciele Rady Gminy Tarnowo
Podgórne i Kuratorium Oświaty
w Poznaniu, emerytowanymi nauczycielami, w tym wieloletnim dyrektorem Markiem Wasielewskim,
dyrektorami gminnych placówek
oświatowych i absolwentów szkoły. M. Anders

Program Rodzina 500+
w Komornikach
Świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+”
w gminie Komorniki będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej. Z uwagi na trudną sytuację lokalową ośrodka oraz dla
wygody świadczeniobiorców, centrum świadczeń: wychowawczego,
rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego zostanie przeniesione do
budynku urzędu gminy.
– Postanowiliśmy przeorganizować pracę na parterze urzędu w ten
sposób, by umieścić tam pracowników OPS-u realizujących usługi
wszystkich świadczeń – mówi Jan
Broda, wójt Komornik.
Obecnie trwa nabór na dwa stanowiska do obsługi świadczenia
wychowawczego. Trwają przygotowania infrastruktury do zorganizo-

Wnioski będzie
można składać od
1 kwietnia
wania dla nich miejsca pracy. Wnioski będą przyjmowane także przez
biuro podawcze urzędu.
W gminie Komorniki na pobyt
stały zameldowanych jest 6.798
dzieci w wieku 0–18 lat.
– Szacujemy, że świadczeniem
wychowawczym będzie objętych
ponad 4.700 z nich – mówi wójt.
Łączna liczba rodzin (czyli spodziewanych wniosków, które wpłyną do
urzędu) to ok. 2500. Najwięcej z nich
zamieszkuje Plewiska i Komorniki.
Dlatego w tych miejscowościach zorganizowane będą punkty, w których

wniosek będzie można złożyć również
w soboty. Ich harmonogram zostanie
udostępniony na stronie internetowej
gminy www.komorniki.pl.
– Dla mieszkańców, którzy nie
zdążą przyjechać do urzędu w tygodniu, wyznaczymy w Piewiskach
i Komornikach dyżury w soboty.
Mamy nadzieję, że w ten sposób uda
się ułatwić ludziom proces ubiegania
się o świadczenie oraz rozładować
kolejki w urzędzie – zaznacza wójt.
Wnioski o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego można będzie składać od 1 kwietnia.

Olga Karłowska
sekretarz gminy
Komorniki

REKLAMA

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy
w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11, na stronie internetowej
www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach podany
został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej
w Stęszewie na terenie gminy Stęszew, przeznaczonej do sprzedaży.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy
Stęszew ul. Poznańska 11, tel. 61 819 71 49.
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Wapniarnia 3, koło Trzcianki;

NA SPRZEDAŻ
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha;
tel. 697 702 624, tel. 698 656 107

MAŁE FORMY
GRAFICZNE
USŁUGI • WWW.PRESS-GRAF.COM
TEL. 608-57-29-09
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ZDROWIE / URODA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Odmładzanie twarzy bez skalpela
EXILIS™ to zabieg na twarz, szyję i dekolt doceniany na całym świecie, zwycięzca prestiżowych konkursów,
m.in. Prix De Beaute Cosmopolitan 2012 oraz London Myfacemybody Award 2013
Exilis™ to rewolucyjny zabieg wykorzystywany w medycynie estetycznej do odmładzania twarzy, szyi
i dekoltu, usuwania zmarszczek
oraz odbudowy kolagenu. Niezwykle skuteczny. Zapewnia doskonałe
i długotrwałe efekty widoczne już po
pierwszej sesji zabiegowej. Skóra
zostaje napięta, następuje widoczna poprawa kondycji i jakości cery.
Zabieg otrzymał prestiżową nagrodę Prix de Beaute Cosmopolitan
2012 jako najlepszy zabieg medycyny estetycznej. Exilis™ jest medycznym systemem nieinwazyjnej
redukcji zmarszczek, służącym jednocześnie do pozbycia się zbędnej
tkanki tłuszczowej na twarzy oraz
podbródka. Jest konkurencyjną alternatywą dla inwazyjnych technik
face-liftingu oraz liposukcji. Zabieg
skutecznie niweluje kontur twarzy
oraz odmładza cerę z dodatkowym
efektem anti-aging. Na rynku medycyny estetycznej jest zabiegiem
ujędrniającym i liftingującym skórę
twarzy, szyi oraz dekoltu.

Efekty zabiegu:
• Remodeling owalu twarzy.
• Likwidacja zmarszczek w okolicy ust, oczu, czoła, szyi oraz
podbródka.
• Młodsza i gładsza skóra.
• Ujędrnienie skóry.
• Zwiększona produkcja nowego
kolagenu.
• Poprawa owalu twarzy.
• Lifting skóry.
• Efekt anti-aging w okolicy ust,
oczu, czoła, szyi oraz podbródka.
• Redukcja komórek tłuszczowych.

Kontakt

Zabieg skutecznie
niweluje kontur twarzy oraz odmładza

Pracujemy na najwyższej jakości
aparatach renomowanych ﬁrm medycznych światowej klasy!
Dla wszystkich czytelniczek „Naszego Głosu Poznańskiego” z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy

specjalną ofertę z rabatem -25% na
wszystkie pakiety zabiegów EXILIS™ na twarz (oferta ważna do
15.04.2016 roku ).
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje.

• Centrum Urody i Fitnessu
ul. Wojciechowskiego 29
60-685 Poznań
tel. 61 825 16 46 / 880 46 46 46
www.centrumurodyiﬁtnessu.eu
www.centrumurodyiﬁtnessu.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Termy dla pań!
NASZ PATRONAT
Dzień Kobiet – to już w ten wtorek!
Dlatego specjalnie dla pań w Termach Tarnowskich przygotowano
wieczór pełen atrakcji – ekskluzywnie tylko dla kobiet! Patronat sprawuje „Nasz Głos Poznański”.
Rekreacja i strefa saun – zamieniają się w Strefę Kobiecych Atrakcji, w której każda z pań znajdzie
coś dla siebie.
Podczas trzygodzinnej imprezy,
która rozpocznie się o godzinie 19,
będzie można skorzystać z porad
dietetyków (łącznie z pomiarami
tkanek tłuszczowych), porozmawiać
o kondycji z trenerami personalnymi, umówić się na wspólne marszobieganie czy skorzystać z masażu.
Dla tych co nie lubią stać w miejscu: będzie można wziąć udział
w maratonie aquaﬁtness, czy o 21

potańczyć w basenie! W streﬁe saun
o 20 odbędzie się mini-koncert gongów i mis tybetańskich! Jakby tego
wszystkiego było mało: będą przeprowadzane trzy stylistyczne metamorfozy – wraz z poradami wizażystów i fryzjerów, będą ﬁt-koktajle
i potrawy… i wiele innych atrakcji!
Można przyjść z dziećmi – będzie
opiekunka, która w salce konferencyjnej zajmie się najmłodszymi (od
3 do 6 lat)!
Bilety można nabyć w kasach
term, albo przez internet – link na
stronie www.tarnowskie-termy.pl .

Mamy zaproszenie
• Dla naszych czytelniczek
mamy dwa pojedyncze
zaproszenia. Szczegóły na
www.naszglospoznanski.pl

Czarny wyszczupla
Świetny produkt na odchudzanie
oraz do codziennej diety to chleb
żytni wysokobłonnikowy z otrębami Mestemacher. Jak na produkt
zbożowy przystało, zawiera on
mnóstwo cennych składników mineralnych świetnie wpływających
na kondycję psychoﬁzyczną. Ten
wartościowy artykuł powstał z rozdrobnionych ziaren żyta oraz z żytniej mąki, pszennych otrąb i mąki
pszennej. Dodano do niego także
drożdże i błonnik, dzięki czemu
produkt ten doskonale poprawia
przemianę materii, pomagając
przy tym zrzucić nadmiar zbędnych kilogramów. Ziarno żyta to
drogocenny składnik pokarmowy,
w którym znajdziemy węglowodany, białko, lipidy, aminokwasy, witaminy oraz substancje mineralne,
które ważne są dla prawidłowego
funkcjonowania i rozwoju organizmu.
Jedząc chleb żytni wzbogacony
o wartości odżywcze otrąb oraz
błonnik, wzmacnia się sprawność
umysłową, poprawia pamięć, a także na długi czas udaje się nam zaspokoić głód. Sprzyja to utrzymaniu prawidłowej wagi, dzięki temu,

iż nie podjadamy między posiłkami. Spożywanie pieczywa żytniego ma również wielkie znaczenie
prozdrowotne. Chroni ono jelito
grube przed rozmaitymi chorobami, w tym i przed nowotworem,
przeciwdziała zaparciom. To także
skuteczny środek zapobiegający

rozwojowi nowotworu okrężnicy
oraz sutka.
hair: własny ,
make-up:własny ,
ubi&oacute;r/dress – własny
sylwetka – dzięki chlebowi żytniemu
wysokobłonnikowemu Mestemacher
photo: RoGo

Pośpiech zostawiam na później
NASZ PATRONAT
„Pośpiech zostawiam na później”
to projekt społeczny realizowany
w ramach olimpiady „Zwolnieni
z teorii”. Ma na celu uświadomienie
studentom tego jak bardzo podatni

są na stres. Umożliwi to zidentyﬁkowanie jego objawów oraz skutków
dla zdrowia, jakie może wywołać
długotrwały stan napięcia. Zdobyta
wiedza pozwoli na podjęcie walki ze
stresem. Zespół projektowy tworzą
3 osoby: Karolina Wiśniewska – mi-

łośniczka sportu i podróży do Chorwacji; Jakub Wójtowicz – miłośnik
gotowania i technologii oraz Lucyna Zawada – miłośniczka czekolady
i turystyki górskiej.
Projekt skierowany jest głównie
do poznańskich studentów. Red

KULTURA

Operetki niezwykły czar

O koncercie
• 11.04.2016r.: Aula UAM
w Poznaniu, godz. 19.30.
• Cena biletu: od 90 zł do 120
zł. Bilety do nabycia: Centrum
Informacji Miejskiej (tel. 61 851
96 45), EMPiK lub na
www.kupbilecik.pl,
www.biletyna.pl, www.ebilet.pl.
• Zmówienia zbiorowe oraz
informacje: tel. 737-567-014,
www.agencjabrussa.pl.

Soliści Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej 11 kwietnia wystąpią w Poznaniu!

NASZ PATRONAT

ją sens arii „Kto me usta całuje
ten śnieni”. Takich szlagierów jak
„Wielka sława to żart”, „Twoim jest
serce me” czy „Zejdź do Gondoli”
publiczności nie trzeba nawet zachwalać. Miłośnicy operetkowych
duetów miłosnych usłyszą dwa
największe przeboje, czyli „Co
się dzieje, oszaleje” z Księżniczki
Czardasza, a także utworu, bez którego nie ma prawa odbyć się żaden
koncert operetkowy, czyli „Usta
milczą, dusza śpiewa”.
Znakomitą większość programu
artyści wykonają w języku polskim,
ale największą atrakcją koncertu
będzie… Ale, ale, o tym dowiedzą
się tylko Ci, którzy zdecydują się
na zakup biletów i przybycie na
ten niezwykły koncert, na którym
wszyscy zakołyszemy się nie raz
w rytm walczyka, gdy serce śpiewa… Red

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Zdobądź bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy dwa podwójne zaproszenia. Jak je zdobyć? Szukajcie na
www.naszglospoznanski.pl .

REKLAMA

Pół wieku na scenie!
KONKURS
Krzysztof Krawczyk to ikona polskiej sceny i jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w rodzimym
show-biznesie. Aż trudno uwierzyć,
że trwającą już drugi rok trasą koncertową wokalista świętuje… 50-lecie działalności artystycznej!
Z okazji złotego jubileuszu artysta przygotował cykl koncertów,
by wraz z niezliczoną rzeszą fanów
celebrować tę wspaniałą rocznicę.
Zapowiada się zatem kolejny recital
pełen wzruszeń, sentymentalna podróż przez pół wieku jego obecności
na estradzie. A jest co wspominać!
Dorobek artystyczny Krzysztofa
Krawczyka obejmuje bowiem nie
tylko tysiące koncertów na całym

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Ileż to razy marzymy o tym, aby
zanucić lub kto odważniejszy zaśpiewać melodie od dzieciństwa
brzmiące w naszych uszach i drżące w sercach. Jak wielu z nas swoje
pierwsze muzyczne spotkanie miało właśnie z operetką. Dziś ten gatunek nieco już zapomniany dzięki
znakomitym umiejętnościom solistów Narodowego Teatru Operetki
Kijowskiej wspieranych słowem
i… nie tylko przez konferansjerów,
którzy niemal całe swoje życie zawodowe spędzili na scenach operetkowych na oczach poznańskiej
publiczności przeżywać będzie
swój wielki renesans podczas koncertu Gala Operetkowa Narodowego Teatru Operetki Kijowskiej.
Panie będą mogły „Pójść na małe
randez voux” z Dymitrem Ivantschenko, panowie zaś wyobrazić
sobie, że gdy Tetiana Czaban śpiewać będzie arię „Miłość to niebo
na ziemi” myśleć będzie właśnie
o nich. Któraż z pań słuchając arii
„Te cudne oczy” w wykonaniu Alexandra Ostrovskiego nie pomyśli
w takiej chwili o romantycznych
spacerach z ukochanym, panowie
zaś urzeczeni wdziękiem i pięknem
głosu Natalii Ustatiuk zrozumie-

Mamy bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy 5 podwójnych zaproszeń.
Szczegóły na
www.naszglospoznanski.pl.

świecie, w tym występy dla największych osobistości, ale przede
wszystkim imponującą dyskograﬁę,
obﬁtującą w niezliczone przeboje.
Już 29 kwietnia wspólnie z towarzyszącym mu zespołem Krzysztof
Krawczyk odwiedzi stolicę Wielkopolski, a ogromne zainteresowanie
tym wydarzeniem pozwala sądzić,
iż będzie to wieczór niezapomniany.
Poznańska Sala Ziemi od godz. 19
rozbrzmi z pewnością największymi
hitami, wśród których nie zabraknie
klasyków, jak „Parostatek”, „Rysunek na szkle”, „Byle było tak”, „Jak
minął dzień?”, „Mój przyjacielu”
oraz utworów z najnowszej płyty
polskiego Elvisa – „Pół wieku, człowieku”.
Zapraszamy serdecznie!

KULT anplakt
KONKURS
Legenda polskiego rocka po raz
kolejny zaprasza swoich fanów na
niezwykłą trasę, podczas której
usłyszeć będzie można największe
przeboje KULT w wersjach bez
prądu. 13 marca odbędzie się koncert w auli UAM w Poznaniu. Patronat medialny objął „Nasz Głos
Poznański”.
Kult po raz kolejny zabierze swoich fanów w absolutnie nadzwyczajną podróż, aby podczas niej znów
mogli usłyszeć i zobaczyć to szcze-

gólne i zupełnie unikalne oblicze
zespołu!
Bilety w cenie od 90 zł do 130 zł
do nabycia: www.stodola.pl, www.
ebilet.pl, www.eventim.pl, www.
ticketpro.pl oraz w stacjonarnych
punktach sprzedaży.

Mamy bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy trzy podwójne zaproszenia. Szczegóły na
www.naszglospoznanski.pl.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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KULTURA

Powrót Księżniczki

Recital Geppert

Teatr Muzyczny w Poznaniu z okazji jubileuszu 60-lecia
przygotowuje dla swoich widzów nie lada niespodziankę

Edyta Geppert wystąpi w Poznaniu w recitalu z udziałem Piotra
Matuszczyka (fortepian) i Jerzego
Szareckiego (trąbka), wg scenariusza i w reżyserii Piotra Loretza. Dla
Czytelników mamy zaproszenia.
Edyta Geppert znana jest z tego,
że z wielką starannością buduje
swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką
okazją usłyszenia prawdziwych perełek polskiej piosenki literackiej.
Wśród autorów tekstów odnajdujemy: Magdę Czapińską,
Agnieszkę Osiecką, Jacka
Cygana, Marka Dagnana,
Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha
Młynarskiego, Andrzeja
Poniedzielskiego,
Jana Kazimierza Siwka,
a wśród kompozytorów:
Henryka Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna
Krajewskiego, Andrzeja
Rybińskiego.
Bardzo wiele piosenek
z repertuaru Edyty Geppert wytrzymało próbę
czasu i stało się evergreenami. Z tych prostych,
melodyjnych,
małych

Już 21 maja wystawi bowiem jeden
z największych hitów operetkowych,
czyli „Księżniczkę czardasza”. Romans charyzmatycznej kabaretowej szansonistki i pochodzącego
z bogatej rodziny przystojnego arystokraty w najsławniejszym dziele
Kálmána pokazany jest zarówno
melodramatycznie, jak i przewrotnie. A jeśli dodamy do tego całą plejadę komicznych postaci, nieoczekiwane zwroty akcji i muzykę, którą
bez wahania nazwać można rewią
przebojów, to „Księżniczkę czardasza” poklecić można bez specjalnej
rekomendacji. Operetka Kálmána
jest zarówno pretekstem do gry
z konwencją, jak i cieszenia uszu
pięknymi głosami. O popularności
dzieła świadczy fakt niedawnego
włączenia go do repertuaru przez
tak wybitne nazwiska jak Anna Netrebko czy Juan Diego Flórez. Teatr
Muzyczny pokaże jego nową wersję,
w której obok doświadczonych artystów wystąpią młodzi soliści. W ich

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

KONKURS

Reżyserem spektaklu jest Grzegorz Chrapkiewicz.

atrze Muzycznym w Poznaniu wyreżyserował już dwie świetnie przyjęte
komedie: „Mayday” R. Cooneya oraz
„Akompaniator” A. Burzyńskiej. Reżyser obchodzi w tym roku 35-lecie
pracy artystycznej, które świętujemy, wystawiając wiosną wszystkie
te tytuły. Kierownikiem muzycznym
spektaklu został Piotr Deptuch.
Autorem choreograﬁi jest Jarosław
Staniek, jeden z najbardziej utytułowanych polskich choreografów
musicalowych. Scenograﬁę oraz oryginalne kostiumy przygotuje Aneta
Suskiewicz. Twórcy zapowiadają, że
„Księżniczka czardasza” będzie muzyczną rozrywką na najwyższym poziomie, w której nie zabraknie dużej
dawki humoru. Lech

Zdobądź bilet

wykonaniu usłyszymy takie przeboje jak: „Co się dzieje”, „Skarbie
mój” czy „Czardasz, czardasz”.
Reżyserem spektaklu jest Grzegorz Chrapkiewicz, współpracujący
z wieloma teatrami w Polsce. W Te-

• Dla naszych Czytelników
mamy dwa podwójne zaproszenia na „Księżniczkę czardasza”, na 9 czerwca na godz. 19.
Szczegóły na naszglospoznanski.pl.

KONKURS

Zdobądź bilet
• Dla naszych Czytelników
mamy dwa podwójne zaproszenia. Szukajcie na naszglospoznanski.pl .
form słowno-muzycznych artystka wydobywa wielkie emocje, które
udzielają się publiczności. Recital
Edyty Geppert to znakomita okazją
do spotkania z Jej niezwykłym kunsztem interpretatorskim i z tak
rzadką już dziś umiejętnością budowania ostro
skontrastowanych nastrojów: piosenki liryczne zderzone z dramatycznymi,
a dramatyczne z zabawnymi, tzw. Kabaretowymi, reprezentowanymi przez teksty
klasyka gatunku – Mariana
Hemara. To niezwykła okazja przeżycia emocji, jakich
mogą dostarczyć publiczności tylko nieliczni, obdarzeni prawdziwą charyzmą
artyści.
Artystka wystąpi 15
kwietnia o 19 w poznańskim Kino Apollo Teatr
(ul. Ratajczaka 18). Lech

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Szkoła Muzyczna
zaprasza
I st. jest szkołą publiczną, nieodpłatną. Zajęcia odbywają się popołudniami. Indywidualne lekcje gry na
instrumencie oraz zajęcia zbiorowe
(rytmika, kształcenie słuchu, chór,
zespoły) prowadzą doświadczeni
nauczyciele, muzycy prowadzący czynną działalność artystyczną
i pedagogiczną m. in. w poznańskich szkołach muzycznych I i II st.,
w Akademii Muzycznej w Poznaniu
oraz w Teatrze Wielkim. Mimo młodego wieku szkoła ma już pierwsze
sukcesy na konkursach wykonawczych i licznych koncertach. Od
września 2017 roku siedzibą szkoły
będzie pałac w Jankowicach.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania dokumentów.
Magdalena Moruś

Ważne daty
• Drzwi Otwarte – 2 kwietnia
• Badanie przydatności – 14
maja
• Ostateczny termin składania
dokumentów – 29 kwietnia
Więcej informacji na stronie
internetowej szkoły:
www.ssm-tp.pl.

Historia Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Modraki” sięga 2001
roku. Jego pomysłodawcą był Roman Matysiak. Znając fascynację
Agnieszki Dolaty tańcem ludowym,
zaproponował jej współpracę oraz
stanowisko kierownika i choreografa zespołu powstającego w GOK
„Sezam” w Tarnowie Podgórnym.
Zajęcia taneczne odbywały się
w Domu Kultury w Przeźmierowie.
Około dziesięcioro dzieci rozpoczęło spotkania taneczne i wokalne na
ludową nutę. Wśród nich były dwie
utalentowane córki A. Dolaty, Ania
i Małgorzata. Wieść o ludowym zespole szybko się rozchodziła. Z roku
na rok przybywało chętnych.
Dzisiaj „Modraki” to sześćdziesiątka dzieci przedszkolnych,
szkolnych i gimnazjalnych. Ćwiczą
w czterech grupach wiekowych dwa
razy w tygodniu. Uczestniczą w zajęciach tanecznych, poznają elementy baletu, kształcą wokal.
W pierwszym dziesięcioleciu zespołowi towarzyszyła „Kapela po zagonach”, która zainspirowała dzieci
z zespołu do stworzenia… własnej.
Zyskała ona wsparcie doświadczonego muzyka, Jacka Hałasa, dzięki
czemu w 2011 roku zagrała po raz
pierwszy w składzie: I i II skrzypce,
klarnet, bas. Z biegiem lat rozwinęła

FOT. ROGER GORĄCZNIAK

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowie Podgórnym właśnie rozpoczęła nabór
do pierwszej klasy na rok szkolny
2016/2017. O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać kandydaci
z roczników 2000–2011, którzy
do 29 kwietnia złożą w sekretariacie szkoły komplet dokumentacji (druk zgłoszenia kandydata
można znaleźć na stronie szkoły:
www.ssm-tp.pl).
Naukę można rozpocząć na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, akordeonie, ﬂecie, klarnecie,
saksofonie, fagocie, trąbce, puzonie
czy tubie. Kwaliﬁkacja kandydatów
odbywa się na podstawie badania
przydatności, które będzie miało
miejsce w sobotę, 14 maja (w przypadku dużej liczby zgłoszeń jest
możliwe wyznaczenie dodatkowego
terminu).
Dla wszystkich, którzy będą mieć
ochotę dowiedzieć się więcej, szkoła
organizuje spotkanie informacyjne,
tzw. Drzwi Otwarte. Odbędą się
one w sobotę, 2 kwietnia, o 10.30
w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym, przy
ul. Szkolnej 5.
Samorządowa Szkoła Muzyczna

15 lat Modraków

się, jest dzisiaj chlubą zespołu. Koncertuje, nagrywa płyty, uczestniczy
w konkursach.
„Modraki” reprezentują gminę
Tarnowo Podgórne w Polsce oraz
na międzynarodowych festiwalach
folklorystycznych. Prezentują ludową kulturę z Wielkopolski, Kaszub,
Łowicza, Rzeszowa, Śląska, Podhala, Krakowa. W przepięknych,
kolorowych i oryginalnych strojach,
ludowym śpiewem i muzyką dają

widzom wiele radości. Jubileusz
grupa obchodzić będzie podczas
Wiosennego Koncertu Galowego
„Wiosna z Modrakami” 21 marca o godz. 17 w Centrum Kultury
w Przeźmierowie. Bezpłatne zaproszenia można odbierać w miejscu
imprezy (w godz. 9–12 i 17–20),
a także w siedzibie GOK „SEZAM”
(w godz. 9–15) i Domu Kultury
w Tarnowie Podgórnym (15–20).
Ewelina Bąkowska

ZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMI

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Dziewięć sportowych wizytówek
Dziewięciu młodych i utalentowanych sportowców gminy Dopiewo otrzymało stypendia sportowe
sportowcom i życzymy dalszych
sukcesów.
– Jesteście sportową wizytówką
gminy Dopiewo! – powiedział wójt
Adrian Napierała.
Sportowi stypendyści gminy Dopiewo’2016 to: Daria Brożko, Julia
Tondel, Milena Kaczmarek (piłka
ręczna), Albert Millert, Piotr Zarański, Jan Gąsiorowski (taekwondo
olipijskie), Wiktoria Grabowska,
Aleksandra Habiera (pływanie synchroniczne) i Mateusz Nitschke
(rugby).
FOT. ADAM MENDRALA

Uroczystość wręczenia odbyła się
29 lutego w Domu Strażaka podczas XVI sesji Rady Gminy Dopiewo. Wśród wyróżnionych większość
to zawodnicy taekwondo i zawodniczki piłki ręcznej – po 3 osoby.
Dwie stypendystki reprezentują
pływanie synchroniczne, a jeden zawodnik uprawia rugby. Stypendium
przyznawane jest na rok i wynosi od
1800 do 2500 zł.
Decyzje o przyznaniu stypendiów
i upominki wręczali sportowcom
wójt gminy Dopiewo Adrian Napierała, przewodniczący Rady Gminy –
Leszek Nowaczyk i poseł Bartłomiej
Wróblewski. Sylwetki stypendystów
zaprezentował Marcin Napierała,
dyrektor GOSiR Dopiewo.
Gratulujemy wybitnym młodym

Reprezentacja Polski chłopców,
w skład której weszło dwóch tenisistów poznańskiego AZS, Dawid Taczała i Mikołaj Lorens, zajęła piąte
miejsce w ﬁnałach Halowych Drużynowych Mistrzostw Europy U14
w Bukareszcie (19–21 lutego).
Celem był medal, co się jednak
nie udało (to sport), ale po porażce
z Francją 1:2, polska drużyna się nie
załamała i wygrała kolejne dwa spotkania: z Rosją 2:1 i w meczu o piąte
miejsce ze Szwajcarią 2:1!
Warto dodać, że tenisistka AZS

kontakt@naszglospoznanski.pl

Decydowały karne
27 lutego w sali Gimnazjum w Stęszewie odbył się XII Piłkarski Memoriał
Sylwestra Dotki. W turnieju wzięło
udział osiem drużyn zrzeszonych
i niezrzeszonych: Enigmat, Oldboys
Stęszew, Tęcza Skrzynki, LZS Wronczyn, Lipno Stęszew, FC Slimteam,
Girls – Stęszew, Spójnia Strykowo.
Po rozgrywkach do półﬁnału
zakwaliﬁkowały się drużyny: LZS
Wronczyn, który w meczu ze Spójnią Strykowo zwyciężył 2:0 oraz FC
Slimteam, wygrywając mecz z Tęczą
Skrzynki 2:1. Trzecie miejsce zajęła
Spójnia Strykowo, wygrywając z Tęczą Skrzynki 2:1, natomiast w ﬁnale
zagrały drużyny: LZS Wronczyn
i FC Slimteam. Zwycięzcą turnieju
została drużyna FC Slimteam, wygrywając w rzutach karnych 3:1.
Na spotkaniu obecny był burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz

Wiktoria Rutkowska w parze
z Anną Hertel (KT Legia Warszawa)
zajęła drugie miejsce w grze deblowej w międzynarodowym turnieju
juniorów ITF4 w Finlandii.
AZS Poznań – najlepszy klub tenisowy w Polsce – zaprasza dzieci
do swoich szkółek tenisowych. Nauka gry prowadzona jest na wszystkich poziomach zaawansowania.
Informacje i zapisy: AZS Poznań,
ul. Noskowskiego 25, tel. 61 851 85
95, mail: azstenis@poczta.onet.pl.
Lech

FOT. MARTA MROWIŃSKA

Tenisiści AZS
w reprezentacji

Adam
Mendrala

Pamiątkowe zdjęcie zwycięzców turnieju.
Pinczak, który wręczył zwycięzcom
puchary i nagrody, a wszystkim drużynom pamiątkowe dyplomy. Zawodnicy odebrali także gratulacje
od przybyłej na uroczystość córki
Sylwestra Dotki – Lidii Korbas.

Marta
Mrowińska
kontakt@naszglospoznanski.pl

Turniej judo w Suchym Lesie

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

NASZ PATRONAT

Od lewej kapitan drużyny Michał Kwiatkowski, Mikołaj Lorens (AZS
Poznań), Piotr Pawlak (Mera Warszawa) i Dawid Taczała (AZS Poznań).

XIII Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo odbędzie się 19 i 20
marca w hali sportowo – widowiskowej w Suchym Lesie. Patronat
objął „Nasz Głos Poznański”.
WMT JUDO od 2012 roku to
oﬁcjalny Międzynarodowy Puchar
Polski w kategoriach młodzik i młodziczka oraz oﬁcjalny Międzynarodowy Puchar Polski juniorów i juniorek młodszych. Wyniki zaliczane
są do rankingu PZ Judo. Tradycyjnie te puchary poprzedza turniej
dzieci do lat 13.
Turniej jest prowadzony całkowicie

elektronicznie. Dzięki wykorzystaniu
ﬁńskiego programu JudoShiai, każdy zawodnik otrzymuje identyﬁkator
z kodem kreskowym, dzięki któremu
weryﬁkacja, ważenie i losowanie przebiega bardzo sprawnie. Ze wszystkich
mat jest prowadzona transmisja online, która podobnie, jak wyniki zawodów jest dostępna na oﬁcjalnej stronie
zawodów http://www.judo.suchylas.
pl/zawody/
Turniej miał skromny początek
w 2004 roku jako zawody o zasięgu regionalnym. Początkowo brało
w nim udział 200 zawodników. Od
2011 roku to jedno z większych
międzynarodowych wydarzeń w na-

szym regionie, bez wątpienia to największy turniej judo w Wielkopolsce i drugi co do wielkości w kraju.
W roku 2015 wzięło w nim udział
1005 zawodników ze 154 klubów
w tym 12 zagranicznych z: Niemiec,
Czech, Rosji, Białorusi, Ukrainy,
Łotwy i Holandii. W ciągu dwóch
dni stoczono 1400 walk na 6 matach o powierzchni 700 m2 w 3 kategoriach wiekowych U13, U15 i U18.
Głównym organizatorem turnieju jest UKS Gimnazjon z Suchego
Lasu, a główni sponsorzy to Urząd
Gminy w Suchym Lesie, Polski
Związek Judo, Urząd Marszałkowski i Powiat Poznański. Red

RELACJE Z AREN SPORTOWYCH
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Zimowy Cross w Pobiedziskach

Radosne bieganie z
NASZ PATRONAT

Sponsor biegu

FOT. TOMASZ SZWAJKOWSKI

Kilka miesięcy rozważań – co może
się nie udać…? Zawiedzie pogoda, trasa, organizacja – tysiące
myśli kłębiło się w głowach Stowarzyszenia Pobiedziska Running
Team podczas przygotowywania
I Maxcess Zimowego Crossu. Jedna rzecz była jednak pewna – nie
zawiodą biegacze! I ten optymizm
sprawił, że nie zawiodło nic! Stres
debiutantów jako organizatorów był
z kolei tak motywujący, że udało się
zorganizować profesjonalne zawody, z bogatym pakietem startowym,
w pięknych okolicznościach przyrody, z nieocenionym wsparciem
wolontariuszy, kibiców i sponsorów.
I tak oto w słoneczną sobotę 27 lutego, o godzinie 11, na stracie biegu
stawiło się ponad stu biegaczy, chcących spędzić zdrowo czas i porywalizować o przygotowane przez sponsorów nagrody. Kilka minut rozgrzewki
wprawiło w ruch wszystkie mięśnie
i zmotywowało do walki. Każdy swoim tempem zmagał się z malowniczą
trasą, położoną w Parku Krajobrazowym Promno, zagrzewany do boju
przez wolontariuszy i kibiców. Trasa
nie należała do łatwych, natura rzuciła biegaczom pod nogi kilka drzew
i podbiegów – ale to nie przeszkodziło uczestnikom uśmiechać się do
zdjęć. Biegacze zostali uwiecznieni
przez fotografów z przetartyszlak.
pl, Fotograﬁa Tomasz Szwajkowski
oraz siostry Szaszner – w ten sposób
każdy z uczestników zdobył kolejną
pamiątkę.

Okazuje się, że dla niektórych
z zawodników, 10 km na trasie crossu to przysłowiowa bułka z masłem,
o czym świadczą niesamowite czasy. Tradycyjne „pudło” zajęli: Paweł
Tarasiuk (0:34:25), Marek Rutka
(0:38:12), Dominik Szulc (0:38:14).
Płeć piękną na podium reprezentowały: Patrycja Talar (0:41:56), Sandra Falkowska (0:47:01) i najszyb-

sza kobieta w Pobiedziska Running
Team: Aleksandra Stępka ( 0:47:07).
Zwycięzcom należą się zasłużone
gratulacje! Satysfakcję widać było
na twarzy każdego zawodnika. Padło
kilka „życiówek”, dla wielu osób było
to pierwsze przebiegnięte 10 km,
pierwsze zawody, pierwsze medale… – to właśnie jest sens porannego
weekendowego wstawania!

Po biegu do Pobiedziska Running Team zaczęły spływać gratulacje – uczestnicy byli pod wrażeniem
organizacji i atmosfery, jaką udało
się stworzyć. Potwierdza to tezę, że
biegacze dla biegaczy potraﬁą zorganizować wspaniałe zawody i że
kameralne, lokalne biegi cieszą się
i cieszyć się będą powodzeniem.
Na fali zadowolenia Pobiedziska

• Maxcess Sp. z o.o. – ﬁrma
z kapitałem amerykańskim,
z branży mechanicznej.
Zakład produkcyjny w Polsce
zlokalizowany w Bugaju (gmina
Pobiedziska) zatrudnia w chwili
obecnej 120 pracowników i ma
plany dalszego rozwoju. Firma
jest liderem na rynku światowym
w produkcji systemów prowadzących, pomaga branży przemysłowej zmaksymalizować produktywność poprzez dostarczanie
innowacyjnych produktów związanych z prowadzeniem wstęg,
taśm i usług na całym świecie.
Dzięki połączeniu wiodących
marek Webex, Fife, Tidland,
MAGPOWR i Valley Roller
Maxcess zbudował niezrównaną
sieć specjalistycznych aplikacji.
Wspólnie posiada ponad 240
lat doświadczenia, aby pomóc
klientom zwiększyć wydajność
i jakość produkcji na całym świecie. www.maxcessintl.com
Running Team zaczyna już myśleć
o przyszłorocznym biegu, mówiąc:
„Dziękujemy” i „Do zobaczenia za
rok”!

Dagmara
Wąsowicz
kontakt@naszglospoznanski.pl

Powiedzieli o I Maxcess Zimowym Crossie w Pobiedziskach
Paweł Kasprzak
Kierownik zakładu
produkcyjnego
Maxcess
— Od kilku lat
ﬁrma Maxcess prowadzi działalność
na terenie gminy
Pobiedziska. W czerwcu tego roku
będziemy obchodzić 10-lecie zakładu.
Nasze produkty znajdują odbiorców
na całym świecie. Zwróciła się do nas
grupa aktywnych ludzi ze Stowarzyszenia Pobiedziska Running Team
z propozycją wsparcia I Zimowego
Crossu. Chętnie daliśmy nazwę
naszej ﬁrmy, ponieważ prawdziwą
przyjemnością jest wspieranie ludzi
z pasją. Poza tym chcieliśmy w ten
sposób wesprzeć lokalną inicjatywę
oraz sportowy styl życia. Bieganie po
pięknych ścieżkach Parku Krajobrazowego Promno łączy dbanie
o zdrowie z podziwianiem pięknej
przyrody. Jesteśmy dumni, że
mogliśmy być patronem tytularnym
I Maxcess Zimowego Crossu Pobiedziska 2016. To świetna promocja
ﬁrmy i gminy, w której działamy oraz
integracja z mieszkańcami. Mam
nadzieję, że będzie to również zachęta
do uprawiania sportu przez naszych
pracowników.

Adrian Nowak
Prezes Pobiedziska
Running Team
—Pod koniec 2015
roku grupa biegaczy z gminy Pobiedziska postanowiła,
oprócz dotychczasowych wspólnych treningów,
zrobić coś więcej dla aktualnych
i przyszłych biegaczy z tego terenu.
W ten sposób powstało stowarzyszenie Pobiedziska Running Team,
które za jeden z głównych celów
obrało sobie stworzenie czegoś
zupełnie nowego w zakresie biegania
w gminie. W związku z dużym odzewem ze strony lokalnych biegaczy
postanowiliśmy spróbować swoich
sił w organizacji takiego wydarzenia.
Pierwotnie planowaliśmy, że zimą
uda się zgromadzić na starcie 30–40
osób. Udział w wydarzeniu w ciągu
tylko pierwszego dnia zadeklarowało
ok. 40 biegaczy. Ostatecznie na starcie biegu stanęło ponad 130, a lista
startowa zapełniła się w dwa dni.
Mimo braku doświadczenia w tym
zakresie udało się osiągnąć wszystko
to co zamierzaliśmy, a nawet dzięki
zaangażowaniu wielu ﬁrm, instytucji
i osób wiele więcej niż mogliśmy
nawet marzyć.

Patrycja Talar
Zwyciężczyni biegu
— Moja pierwsza myśl, gdy
dowiedziałam
się o crossie:
bieg na trasie, na
której codziennie
trenuję? Oczywiście, że startuję! W dzień startu przepiękna
pogoda, słonecznie, lekko na
plusie. W biurze zawodów wszyscy
uśmiechnięci, pomocni i oczywiście
podekscytowani. W końcu to dla
biegaczy święto. Moment, w którym
sprawdzają efekty swojej codziennej, ciężkiej, treningowej pracy.
Na każdego czekał bogaty pakiet
startowy, który swoją zawartością
znacznie przewyższał cenę skromnego wpisowego. Jak wskazuje
nazwa biegu, trasa do łatwych nie
należała. Ale Pobiedziska i okolice
innych nie oferują. Podbiegi, zbiegi,
dużo zakrętów, trudne podłoże,
powalone drzewa, gdzieniegdzie
błoto. W zamian piękne, leśne
widoki rezerwatu. Po biegu posiłek,
dekoracja i losowanie nagród. Duży
plus dla organizatorów, że nikt nie
wyszedł z pustymi rękami, losowanie nie ominęło nikogo.
Jako zwyciężczyni biegu, ale także

jako całkiem już doświadczony
biegacz, uważam że organizatorzy
zrobili kawał dobrej roboty, a na
naszej mapie zawodów wyrosła
w expresowym tempie kolejna,
warta uwagi impreza, zrobiona dla
biegaczy, a nie odwrotnie.
Agnieszka
Sakowska
PrzetartySzlak.pl
—I Zimowy Cross
w Pobiedziskach
to impreza sportowa z cyklu tych,
na które nie trzeba
długo namawiać pasjonatów biegania, a jedynymi ograniczeniami
pozostają wolny czas, odległość
i aktualna dyspozycja ﬁzyczna.
Prowadząc bloga PrzetartySzlak.
pl, staram się zawsze wyszukiwać
takie perełki wśród zawodów
biegowych. Uwielbiam dzielić się
tym, co w bieganiu najlepsze –
wspaniałą atmosferą, którą tworzą
ludzie oraz miejscami, w których
warto się zatrzymać, by móc złapać
oddech. Na 10-kilometrowej trasie
crossowej w Parku Krajobrazowym Promno dostałam olbrzymi
pozytywny zastrzyk energii od
natury, współzawodników i od

niesamowitych kibiców. Rekordu
życiowego nie uzyskałam, ale
w tym kontekście nie myślałam
o biegu ani przez moment. Najbardziej urzekające było dla mnie to,
że mogłam zagłębić się w Rezerwat Jezioro Dębiniec i widzieć
mieniącą się w słońcu taﬂę wody –
przebiegaliśmy tamtędy dwukrotnie. A że przyspieszony oddech na
podbiegach staje się momentami
dyskomfortowy? To zaprocentuje
w późniejszym czasie, a dziś jest
ważne, że oddycham powietrzem, dla którego jechałam 300
kilometrów i czuję się spełniona.
Pod względem organizacyjnym
Zimowy Cross niczym mnie nie zaskoczył, bo na długo przed startem
dało się wyczuć ogromną dbałość
o detale, zarówno w podejściu do
zawodników, jak i w kontekście
samej organizacji – podziwiam,
jak wiele osób i ﬁrm udało się
zaangażować w ten lokalny
bieg. Lista startowa zapełniła się
w ciągu dwóch dni, a to zdarza się
nieczęsto, nawet jeśli bieg ma tak
kameralny charakter.
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Zostało niespełna 200 miejsc
Zapisy na krótszy dystans rozeszły
się jak świeże bułeczki – po 8 godzinach na liście startowej było 333
zawodników i limit się wyczerpał.
Nadal jest szansa na udział w półmaratonie – wolnych jest jeszcze
200 miejsc. Bieg odbędzie się w niedzielę, 22 maja. Patronat sprawuje
„Nasz Głos Poznański”.
Trasa biegu półmaratońskiego to
trzy pętle ulicami Tarnowa Podgórnego. Meta będzie zlokalizowana na
stadionie Tarnovii, a to oznacza że
każdy uczestnik będzie mógł poczuć
się jak zawodowiec – w końcu ﬁnisz
biegu na bieżni tartanowej to coś
niecodziennego.
Na trasie zawodnicy będą mieć
do dyspozycji pięć bogato zaopatrzonych punktów odżywczych, a na
mecie otrzymają specjalny pakiet
regeneracyjny. Jak co roku dzień
Biegu Lwa to w Tarnowie Podgórnym wielkie święto, a to oznacza że
na trasie pojawiają się setki kibiców,
którzy swoim dopingiem dodają
biegaczom energii. W przypadku
upału – na pewno nie zabraknie dodatkowych punktów z wodą, przy-

FOT. AMADEUSZ JUSKOWIAK

NASZ PATRONAT Bieg Lwa to zawody odbywające się w Tarnowie Podgórnym. Do wyboru są dwa
dystanse – Pogoń za Lwem na 7 km i półmaraton

gotowanych przez mieszkańców
Tarnowa Podgórnego. Jeśli będzie
padać deszcz – każdy biegacz może
liczyć na gorący okrzyk, który poderwie go do walki ze zmęczeniem
i śliskim asfaltem!
Meta kojarzy się nie tylko z radością ukończenia zawodów, ale również z medalem. Te będą w tego-

rocznej edycji Biegu Lwa zupełnie
wyjątkowe – zaprojektowane przez
wybitnego artystę rzeźbiarza – Antoniego Walerycha. Kiedy na szyjach
zawodników zawisną już pamiątkowe krążki, będą mogli zrelaksować
się podczas niezwykłego koncertu.
Występ rozpocznie się, kiedy na
bieżni pojawi się jeden z uczestni-

ków biegu, ale szczegółów organizatorzy jeszcze nie zdradzają. Zapewniają natomiast, że takiego występu
nie da się szybko zapomnieć.
Przypomnijmy, że zwycięzcą półmaratonu w Tarnowie Podgórnym
w roku 2015 został Kenijczyk Hillary Kimaiyo z czasem 1:03:52. Tuż
za nim na metę wbiegł drugi z Kenijczyków – David Metto (1:03:53),
a kilka minut za nimi – pierwszy
z Polaków – Błażej Brzeziński
(1:08:50). Wśród kobiet triumfowała Dominika Nowakowska
(1:14:00), przed Ewą Kucharską
(1:18:58). Trzecie miejsce zajęła Kenijka Magdaline Jepkorir Chemjor
(1:21:16). Linię mety półmaratonu
w 2015 roku minęło 1071 osób.
Bieg Lwa to jednak nie tylko ściganie na poważnym dystansie 21
km, ale również rodzinna atmosfera
i różnorodne atrakcje. Poza wspomnianym na początku biegiem na
7 km – Pogoń za Lwem, zorganizowane będą Biegi Lwiątek dla dzieci
i młodzieży oraz Sztafety Pokoleń
3x400 metrów. Zapisy do tych zawodów ruszą 22 kwietnia. Dodat-

kową konkurencją będzie Maraton
Outdoor Cycling. Na tym nie koniec. Wszyscy, którzy nie biegają,
będą mogli spędzić czas na EXPO
LWA POZIOM WYŻEJ z kilkudziesięcioma strefami aktywności,
m.in. dzieci, czekolady, techniki
i przygody.
Organizatorzy Biegu Lwa myślą
też o osobach, dla których bieganie
to za mało. 18 czerwca w Lusowie
odbędzie się trzecia edycja Triathlonu Lwa Otimedica. Tym razem
rywalizacja zostanie rozegrana na
dystansach 1/4 i 1/8 IRONMAN
(limity 2x333 osoby). Zapisy oraz
szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.triathlonlwa.pl.
Natomiast szczegółowe informacje
o Biegu Lwa znajdują się na stronie
www.bieglwa.pl. Wiele ciekawostek
pojawia się także na proﬁlu imprezy
na Facebooku.

Justyna
Grzywaczewska
kontakt@naszglospoznanski.pl
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