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Chory 
na bluesa
Sławek Wierzcholski 
i Nocna Zmiana Bluesa 
wystąpią w Tarnowie 
Podgórnym. STR. 9

Łowcy B. w Luboniu STR. 9

Ślubne show z Krzysztofem Ibiszem. STR. 8
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Oby zaiskrzyło w zespole Kolejorza
— Zarząd KKS Lech Poznań infor-
muje, iż w związku z niezadowala-
jącymi wynikami zespołu zadecy-
dował, że Jose Mari Bakero zostaje 
odwołany z funkcji pierwszego 
trenera drużyny – ten komunikat 
wielu kibiców przyjęło z ulgą wzdy-
chając „Nareszcie”!!! Bo decyzji tej 
fani Kolejorza oczekiwali od dawna. 

Można rzec „Lepiej późno niż 
wcale”, ale… zastanawiam się dla-
czego właściciel Lecha Jacek Rut-
kowski tak długo zwlekał z decyzją. 
Przez tygodnie oczekiwania dymisji 
Jose Bakero można było sądzić, że 

skoro pan prezes ma nosa do biz-
nesu, to i w sprawie Hiszpana czuje 
coś więcej, niż my zwykli ludzie 
i wie co robi. Tak jednak nie było. 

Jose Mari Bakero został zwol-
niony i dobrze. To już za nami. 
Dzisiaj ważniejsza, niż rozważanie 
powyższego tematu, jest odpowiedź 
na pytania: Czy to koniec kłopotów 
Lecha? Czy ten sezon uda się jesz-
cze uratować i wywalczyć awans do 
europejskich pucharów?

Uważam, że ten sezon nie jest 
jeszcze stracony. Zagadzam się z wi-
ceprezesem Kolejorza Arkadiuszem 

Kasprzakiem, że potencjał drzemią-
cy w zespole jest na tyle duży, że cel 
jest nadal możliwy do zrealizowania.

– To będzie zadanie dla nowego 
szkoleniowca. Zespół jest dobry, 
tylko coś w nim ostatnio nie iskrzy 
– mówił Arkadiusz Kasprzak. 

Oby zaiskrzyło!!! 
Tymczasem do Euro 2012 po-

zostało zaledwie sto dni. Piłkarską 
atmosferę związaną z europejskim 
championatem czuć już w Opaleni-
cy, gdzie przygotowania do przyjęcia 
piłkarzy, ofi cjeli, dziennikarzy 
i kibiców nabrały dużego tempa. 

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

Czy ten sezon 
uda się jeszcze 
uratować!?

Kalendarium

28 lutego
WTOREK 
• Występ Cezarego Pazury 
w Mosińskim Ośrodku Kultury, 
godz. 19. Bilety 35 zł.

• Spotkanie z Marią Czubaszek
w czytelni Biblioteki Publicznej
w Buku, pl. St. Reszki 29. Godz.
16.30. Wstęp wolny.

3 marca
SOBOTA
• Inauguracja roku zerowego 
na Stęszewskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Początek 
godz. 10. Więcej na stronie 4. 

4 marca
NIEDZIELA
• W Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym wystąpi Sławek 
Wierzcholski i Nocna Zmiana 
Bluesa. Początek o godz. 18. 
Bilety w cenie 10 zł. Szczegóły 
na stronie 9. 
• Kazik na żywo – to jedna
z najpopularniejszych polskich
grup rockowych. Przewodzi jej
lider Kultu – Kazik Staszewski.
Poznański występ będzie
okazją do usłyszenia na żywo
materiału z ostatniego albumu
grupy – „Bar la Curva / Plamy
na Słońcu”. Eskulap (Poznań),
początek o 19. Cena biletów: 
50 zł / 60 zł.

10 marca
SOBOTA
• W Mosińskim Ośrodku Kul-
tury już po raz trzeci odbędzie 
się Przegląd Kapel Gitarowych 
z Wielkopolski. Wystąpi 10 
zespołów. Początek godz. 12. 
Szczegóły na stronie: 
www.gitaramosina.pl 

11 marca 
NIEDZIELA
• Recital Roberta Janowskiego, 
z okazji Dnia Kobiet, w Teatrze 
na Palecie przy ul. Poziomkowej 
11 w Suchym Lesie. Poczatek 
o godz. 18. Bilety do nabycia 
w Ośrodku Kultury w Suchym 
Lesie, ul. Bogusławskiego 17, 
tel. 618 125 421, w fi lii 
w Złotnikach, ul. Żukowa 14 
oraz w Chludowie – budynek 
OSP, ul. Tysiąclecia  we wtorki 
w godz.15-18.
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Mieszkańcy sołectw w gminie Stęszew 
spotykają się z Bożeną Krawczyk, anima-
torem ludowego arcydzieła artystycznego. 
To wspaniała okazja do rozmów i tworze-
nia, m.in. ozdób wielkanocnych. 

Śladami tradycji w Stęszewie

Srebrny Jubileusz
Z okazji jubileuszu 
25-lecia pożycia mał-
żeńskiego około 100 par 
zamieszkałych na tere-
nie gminy Pobiedziska 
zaproszonych zostało na 
organizowaną corocznie 
z tej okazji uroczystość. 
Kilkadziesiąt par, które 
przybyły do Ośrodka 
Kultury, w kameralnym 
nastroju spędziły karna-
wałowy wieczór. Uroczy-
stość rozpoczął prowadzący Artur 
Krysztofi ak wraz z organizatorem, 
kierownikiem Urzędu Stanu Cywil-
nego Ewą Bulerską. Burmistrz Mi-
chał Podsada oraz przewodnicząca 
Rady Miejskiej Dorota Nowacka 
wręczyli jubilatom pamiątkowe do-
kumenty, gratulacyjne oraz kwiaty. 
Każda z par otrzymała także fl agę 
gminy, co ma służyć promocji ziemi 
pobiedziskiej i podniesieniu estetyki 

naszego miasta podczas uroczysto-
ści państwowych i lokalnych. Jubi-
laci podziękowali sobie wzajemnie 
za wspólnie przeżyte lata w związ-
ku małżeńskim. Czekało ich sporo 
atrakcji, były konkursy i możliwość 
zaprezentowania swoich umiejęt-
ności artystycznych. Po części ofi -
cjalnej rozpoczął się prawdziwy bal 
karnawałowy, a Jubilatom do tańca 
przygrywał zespół Aliand. Red 

40 Gonitwa Karnawału Podhalań-
skiego w Bukowinie Tatrzańskiej 
rozpoczęła zimowe ferie dla 41 
dzieci z OPS w Pobiedzi-
skach. W Gliczarowie 
Górnym podopieczni 
przebywali od 11 do 
17 lutego.

Pobiedziszczanie 
dowiedzieli się, że na 
Podhalu w czasie gó-
ralskiego karnawału od-
bywa się rywalizacja o pry-
mat w powożeniu kumoterkami oraz 
skiringu i ski-skiringu. Kumoterki to 
wyścig dwuosobowej pary góralskiej 
po śniegu w małych saniach, uży-
wanych przez kumotra (rodowitego 

górala) i kumoszkę (rodowitą góral-
kę, często zwaną też babą). W wyści-
gach kumoterek powozi kumoter, 
a jego kobieta mocno trzyma się sań 
i poprzez balansowanie ciałem dba, 
by oboje nie wylecieli z toru. Zawo-
dy w  skiringu (jazda na nartach za 
koniem) oraz ski-skiringu (koniem 
powozi jeździec, a narciarz za nim 
musi sie utrzymać na nartach. Pa-
rada gazdowska, muzyka góralska 
wprowadziła dzieci w bardzo dobre 

humory i pozytywne emocje. 
Były upadki, chwile zwąt-

pienia i siniaki, dla 
niektórych pobyt na 
stoku był trudny ale 
była radość i śmiechu 
co niemiara. A kiedy 

temperatura powie-
trza spadła do –20 °C, 

a serca biły mocniej, bo 
przecież 14 luty to Walen-

tynki, to dzieci z Pobiedzisk po-
stanowili ogrzać ciała i wychłodzić 
swoje emocje w źródłach geoter-
malnych w Szafl arach. Odwiedzili 
też Zakopane. Red

Skiring, 
ski-skiring, 
kumoterki

FO
T.

 U
G

 S
TĘ

SZ
E

W

FO
T.

 U
G

 P
O

B
IE

D
Z

IS
K

A



3
NR 19 / 28 LUTEGO 2012  

TEMAT TYGODNIA

REKLAMA 

Reklamuj się na naszych łamach

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń 
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 • os. Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823 57 81, 
w Tarnowie Podgórnym: •• Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376,Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376,
w Mosinie: • Centrum Finansowe, ul. Niezłomnych 5, tel. 662 020 807, 
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296

Zadzwoń! 691 895 296, 533 999 515

Portugalska gorączka

Do Euro 2012 pozostało 100 dni. 
Można rzec, że w Opalenicy już trwa 
portugalska gorączka. Mieszkańcy 
z niecierpliwością czekają na przy-
jazd (4 czerwca) reprezentacji Por-
tugalii z Cristiano Ronaldo, Pepe 
i Fabio Contreao na czele. 

– Może Ronaldo przyjdzie do nas 
kupić świeże jabłuszko? – uśmie-
cha się ekspedientka z marketu 
„Za mostem”, znajdującego się 
w pobliżu ulicy Parkowej – dojaz-
dowej do hotelu Remes Sport&
Spa, w którym zamieszkają Portu-
galczycy. Sprzedawczyni ma szan-
sę nawet zamienić kilka słów z Por-
tugalczykami, jeśli weźmie udział 
w błyskawicznym kursie językowo-
kulturoznawczym, poświęconym 
Portugalii, który właśnie ogłoszo-
no w miejscowym ośrodku kultury 
Taklamakan. 

 – Jest to dobra okazja, aby tro-
chę bliżej poznać ten ciekawy kraj 
i jego mieszkańców tym bardziej, 
że mentalnie są nam o wiele bliżsi 
niż np. Hiszpanie czy Włosi – mówi 
Andrzej Trzeciak, dyrektor Takla-
makanu. 

Opalenica będzie gościła nie tyl-
ko piłkarzy, ale także dziennikarzy, 
działaczy i kibiców z różnych kra-
jów. Dla tych ostatnich przygotowy-
wane są dwa miejsca: w Sielinku i na 
płaskowyżu opalenickim.

– W Sielinku przygotowujemy 
międzynarodowe miasteczko kibi-
ców, z polem namiotowym, campin-
giem, gastronomią. Będzie też wiel-
ki telebim – mówi Wiesław Buda, 
przedsiębiorca odpowiadający za 
to przedsięwzięcie. – Spodziewamy 
się przyjazdu kilku tysięcy fanów 
w trzech turnusach.

Władze Opalenicy natomiast 
przygotowują strefę kibica na tzw. 
płaskowyżu. Poza tym trwają prace 
związane z zabezpieczeniem mia-
sta, z organizowaniem miejsc par-

kingowych, parkingów buforowych. 
Organizowane są punkty informa-
cyjne i informatyczne, oznakowanie 
miasta, informatory itd.

– Na stadionie zaś budowana jest 
nowoczesna szatnia. Jej koszt to ok. 
900 tys. zł, może i dużo, ale obiekt 
pozostanie i będzie służył miesz-
kańcom gminy – mówi Krzysztof 
Mądry, dyrektor OSiR Opalenica.

– Miała być też wymioniona mu-
rawa na stadionie, ale miasto powie-
działo „nie” – dodaje Andrzej Main-
ka, zastępca burmistrza. 

– To wyjątkowa możliwość, jaka 
nam się przytrafi ła i chcemy wyko-
rzystać ją jako najlepszą okazją do 
wypromowania Opalenicy w Polsce 
i Europie – mówi Magdalena Ko-
nieczna z biura promocji UG Opale-
nica. Tymczasem UEFA nie zgadza 
się, by Opalenica wykorzystała logo 
Euro 2012 w promocji… miasta. 
Będą więc „witacze”, koszulki, kub-
ki i inne gadżety, ale bez logo.

I na koniec ważna informacja dla 
kibiców: 

– Portugalczycy chcą zorgani-
zować dwa treningi otwarte dla fa-
nów – zdradził „Naszemu Głosowi 
Poznańskiemu” Jakub Wrobiński, 
dyrektor hotelu Remes Sport&Spa. 

W niedzielę w Opalenicy gościli dziennikarze z Portugalii, którzy zamierzają pokazać swoim 
rodakom miejsce pobytu ich reprezentacji podczas Euro. Tymczasem w Opalenicy trwają 
przygotowania. Odbywa się nawet kurs jezyka portugalskiego 

Chętni będą mogli zobaczyć Ronaldo na żywo, gdyż 
zaplanowano dwie sesje treningowe otwarte dla publiczności.

FO
T.

 M
A

N
U

TD
.C

O
M

Portugalczycy chcą 
zorganizować
w Opalenicy
dwa treningi 
otwarte dla fanów 

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl
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KAMIENIARSTWOKAMIENIARSTWO
Wielkawieś, ul. Ogrodowa 5, tel. 61 8140 448, 607 584 069,Wielkawieś, ul. Ogrodowa 5, tel. 61 8140 448, 607 584 069,

 granity@granit2.com.pl granity@granit2.com.pl

MARMURY GRANITY MARMURY GRANITY 
Parapety Schody Blaty KominkiParapety Schody Blaty Kominki

NAGROBKINAGROBKI
RENOWACJA NAGROBKÓWRENOWACJA NAGROBKÓW

Buk, ul. Boh. Bukowskich 11 Tel. 61 8149 483, 721 282 810Buk, ul. Boh. Bukowskich 11 Tel. 61 8149 483, 721 282 810
Zapraszamy od pon. do pt. 8-17, sob. 8-14Zapraszamy od pon. do pt. 8-17, sob. 8-14

ZIMOWA PROMOCJA!ZIMOWA PROMOCJA!

REKLAMA 

Absurdalne zarzuty dla wójta
– Nie biorę pod uwagę, czy będzie referendum, czy nie. Pracuję normalnie – powiedział wójt gminy 
Komorniki Jan Broda w rozmowie ze Sławomirem Lechną
8 mieszkańców utworzyło grupę 
inicjatywną przeprowadzenia 
referendum w sprawie Pana od-
wołania. Jest Pan zaskoczony?

— Tak, bardzo. Nie spodziewałem 
się tego. Dziś jeden z inicjatorów 
złożył oświadczenie, że wycofuje 
poparcie dla tej inicjatywy.

Jakie przyczyny podali inicjato-
rzy?

— W tym właśnie sęk, że nie 
zostały one podane. Z doniesień 
medialnych wiem, że przyczyną 
jest nie podniesienie wałów prze-
ciwpowodziowych. To kuriozalny 
zarzut. Wszak chodzi o wydarzenia 
sprzed dwóch lat, kiedy przez te 
wały górą nie przepłynęła nawet 
kropla wody. Ponadto trwa mo-
dernizacja oczyszczalni ścieków 
w Łęczycy wraz z przebudową wa-
łów i wkrótce problemu nie będzie. 
Drugi zarzut o tym, że w gminie 
pracują osoby z rodziny też jest 
absurdalny. Z mojej rodziny nikt 
w urzędzie czy jednostkach mu 
podlegających nie pracuje, a jeśli 

chodzi o radnych, to trudno, by nie 
pracowali, wszak to tutaj oni żyją 
i gdzieś ci ludzie muszą pracować. 
Moi poprzednicy ręcznie sterowali 
na przykład placówkami szkolny-
mi. Ja tego nie robię. Dyrektorzy 
mają pełną swobodę w zatrudnia-
niu personelu. 

Może chodzi o blokowanie przez 
urząd inwestycji, które nie są 
chciane przez mieszkańców?

— Myśli pan o krematorium? 
Mieszkańcy protestują przeciw jego 
budowie, więc jeśli to miałoby być 
przyczyną, to nie poprą inicjatorów 
przeprowadzenia referendum. 
Przyczyny są ukryte. Być może 
chodzi o przejęcie władzy w gminie, 
bo stanowi ona łakomy kąsek. 
Wiele problemów, które wywołują 
interwencje mieszkańców, jak np. 
drogi, zostało tu rozwiązanych. Na 
czele tej grupy stoi przedstawiciel 

Komitetu Wyborczego „Żyjmy 
lepiej” z ostatnich wyborów samo-
rządowych. Widać jego ekipa nie 
pogodziła się z porażką w demo-
kratycznych wyborach i próbuje za 
wszelką cenę przejąć władzę w gmi-
nie tak naprawdę robiąc jej wielką 
szkodę wywołując szum medialny 
i narażając gminę na koszty. Jeśli 
dojdzie do referendum to zapłacą 
za nie podatnicy. To kwota ok. 30 
tys. zł, czyli tyle ile kosztuje średnio 
wyposażony plac zabaw. 

Sprawa zakłóca też zapewne 
normalną pracę…

— Nie biorę pod uwagę, czy będzie 
referendum, czy nie. Pracuję 
normalnie, bo wierzę w rozsądek 
mieszkańców. 

To na jakie inwestycje mogą liczyć 
mieszkańcy w 2012 roku?

— W sumie wydatki zaplanowali-
śmy w kwocie ponad 83 milionów 
złotych, z tego na inwestycje 
przewidzieliśmy około 32 miliony 
zł. Najważniejsze, że na budowę 

dróg zaplanowaliśmy aż 18 mln zł. 
W tym roku powinna być wybudo-
wana ulica Zielarska w Plewiskach 
i Młyńska w Komornikach, a także 
wiele innych ulic. Rozpocznie-
my też robudowę gimnazjum 
i skończymy budowę dodatkowego 
pawilonu przy Szkole Podstawowej 
w Chomęcicach. Trwa moderniza-
cja tzw. Parku Strażaka, który ma 
się stać nowoczesnym miejscem, 
gdzie będzie można spędzać 
czas z dziećmi. Zamierzam też 
podpisać z panią wójt Dopiewa list 
intencyjny w sprawie przedłużenia 
ul. Miśnińskiej aż do granic gminy 
Dopiewo. Chcemy sfi nansować 
opracowanie projektu, tak by nie 
wstrzymywać innych prac projek-
towych związanych z wiaduktami 
na ul. Grunwaldzkiej i Kolejowej. 
Cały czas też z burmistrzem 
Stęszewa, panem Włodzimierzem 
Pinczakiem, podejmujemy stara-
nia o przywrócenie budowy drogi 
ekspresowej S-5 na listę zadań 
priorytetowych, by odciążyć starą 
piątkę. 

Rozmawiał Sławomir Lechna

Wójt Jan Broda wierzy w rozsądek mieszkańców.
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Stęszew: inauguracja akademicka Elektroniczny urząd
21 lutego w Urzędzie Miejskim Gmi-
ny Stęszew odbyło się spotkanie za-
łożycielskie Stęszewskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Wybrano na 
nim m.in. 10-osobowy zarząd. Pre-
zesem została Danuta Niedzwiecka, 
a wiceprezesami Halina Kowalska 
i Bożena Krawczyk. Te trzy panie są 
właśnie inicjatorkami Uniwersytetu 
III Wieku w Stęszewie.

Wszystko od narodzenia pomysłu 
potoczyło się bardzo szybko. W efek-
cie 17 stycznia podpisana została 
umowa patronacka z prof. dr hab. 
Michałem Iwaszkiewiczem, rekto-
rem WSUS w Poznaniu.

– To znakomity pomysł na akty-
wizację ludzi starszych – powiedział 
prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz. 
– Podoba mi się ta inicjatywa, która 
dowodzi, że współcześni seniorzy są 
niezwykle wartościową grupą. Jesz-
cze im się chce zdobywać wiedzę i to 
niekoniecznie ze swojej specjalno-
ści. 

Chęć uczestnictwa w wykładach 
i zajęciach sekcyjnych wyraziło już 
około 90 osób.

– Zainteresowanie przerosło na-
sze wszelkie oczekiwania – zgodnie 
twierdzą inicjatorki SUTW. Paleta 
zajęć – wykładów i zajęć sekcyjnych 

jest bardzo szeroka. Dużym zainte-
resowaniem wśród przyszłych stu-
dentów-seniorów cieszą się takie 
sekcje tematyczne jak: turystyka 
i język angielski oraz informaty-
ka. Z innych warto wymienić: j. 
niemiecki, ćwiczenia relaksacyjne 
– joga, rehabilitacja ruchowa, ae-
robic, kuchnia, warsztaty taneczne, 
zajęcia fl orystyczne, muzyczne i pla-
styczne, a także koło miłośników ro-
ślin ogrodowych i balkonowych. 

Uroczystą inaugurację roku ze-
rowego SUTW zaplanowano na 3 
marca w sali sesyjnej urzędu. Po-
czątek o godz. 10. Lech

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom interesantów UMiG w Po-
biedziskach chce jeszcze bardziej 
uprościć kontakt z mieszkańcami. 
Na parterze urzędu w Biurze Ob-
sługi Interesanta otwarto Kancela-
rię Podawczą, która obsługuje całą 
korespondencję. Tym samym do 
lamusa przeszedł mit o bieganiu po 
kolejnych piętrach budynku i „odbi-
janiu się od drzwi” w celu załatwie-
nia jednej sprawy. 

Uruchomienie Kancelarii Po-
dawczej to część pierwszego eta-
pu wdrażanego przez pobiedziski 
samorząd projektu „Wdrożenie 

usprawnień zarządczych w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Pobiedziska”. 
Budżet tego projektu wynosi ponad 
485 tys. zł. Dzięki dofi nansowaniu 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego gmina Pobiedziska za-
kupiła i wdraża elektroniczny obieg 
dokumentów, który ma na celu 
skrócenie czasu obsługi interesan-
tów oraz archiwizację elektronicz-
ną dokumentów. Wszystkie pisma 
złożone w Kancelarii Podawczej są 
skanowane i od razu wprowadzone 
do systemu. 

Projekt realizowany będzie do 28 
listopada 2013 r. red
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AKTUALNOŚCI

• KLINKIER • KAMIEŃ •
• KOSTKA GRANITOWA • ŁUPEK •

z tego materiału wykonuję

• OGRODZENIA • 
• KOMINY • ELEWACJE • 
• GRILLE OGRODOWE • 

• MURKI OZDOBNE •
 tel. 605 570 137

REKLAMA 

Burmistrz Stęszewa 
 informuje, że dnia 30 marca 2012r. o godz. 10.00 

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w Stęszewie przy ul. Po-

znańskiej 11 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na

 sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej 
w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka nr 1691 o pow. 3. 969 m2.

Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy.Rodzaj inwestycji: budowa 

obiektu – pasażu handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.Cena wywoławcza 

nieruchomości netto wynosi 800.000,– zł Do ceny wylicytowanej w przetargu 

doliczony zostanie należny podatek VAT.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami przetargu 
znajduje się na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogło-

szeń w siedzibie urzędu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze urzędu pokój nr 1, 
tel. 061 8197 149 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. 

Myślą o gimnazjum
W gminie Dopiewo przybywa mieszkańców, powstają więc 
placówki oświatowe 

Gmina Dopiewo rozwija się bardzo 
dynamicznie. Wzrost liczby miesz-
kańców od roku 2005 postępował 
w tempie ok. 1.000 mieszkańców 
rocznie. Taka sytuacja ma istot-
ny wpływ na wzrost liczby dzieci 
w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
W efekcie, kiedy w innych gminach 
w Polsce zamykane są placówki 
oświatowe, to w Dopiewie jest od-
wrotnie. W 2011 r. zostały oddane 
do użytku dwa nowe przedszkola 
publiczne – w Konarzewie oraz 
w Skórzewie, a od 1 września br. 
dzieci będą mogły rozpocząć na-
ukę w nowej, obecnie budującej się, 
szkole podstawowej w Dąbrówce. 
Dynamiczny rozwój urbanistyczny 
gminy sprawia, że baza gminnych 
obiektów oświatowych pozostanie 
nadal niewystarczająca dla zaspo-
kojenia bieżących, a zwłaszcza przy-
szłych potrzeb. 

Z opracowanej koncepcji rozwo-
ju oświaty wynika, że pilnym zada-
niem jest budowa nowego gimna-

zjum w Dopiewie, wtedy nie będzie 
potrzeby budowy przedszkola w tej 
miejscowości i tu jest zgoda rad-
nych na podjęcie tej inwestycji. Pro-
blemem jest rozwój bazy żłobkowej 
i przedszkolnej – zwłaszcza w rejo-
nie Dąbrówki i Skórzewa – oraz roz-
wój bazy oświatowej szkół w Dąbro-
wie, Dopiewcu i Konarzewie, gdzie 
należałoby dobudować po cztery 
sale lekcyjne z salą gimnastycz-

ną. Rozważane jest przyzwolenie 
na współpracę z inwestorami pry-
watnymi, którzy po wybudowaniu 
bazy prowadzić będą przedszkola 
na prawach publicznych jednostek 
oświatowych publicznych z do-
tacją na każde dziecko wg stawki 
kosztów ponoszonych przez gminę 

w przedszkolach samorządowych. 
Takie rozwiązanie jest najbardziej 
korzystne z punktu widzenia fi nan-
sowego i organizacyjnego. 

Zgodnie z analizą funkcjonowa-
nia gminnej oświaty zapropono-
wane zastały następujące obwody 
szkolne: 
•  SP Dąbrówka: Dąbrówka, Palędzie; 
•  SP Więckowice: Drwęsa, Po-

krzywnica, Więckowice, Zborowo;
•  SP Konarzewo: Glinki, Konarzewo;
•  SP Dopiewiec: Gołuski, Dopiewiec 

(zwiększenie poziomu organiza-
cyjnego tej szkoły o klasy IV-VI);

•  SP Dąbrowa: Dąbrowa, Zakrzewo;
•  SP Skórzewo: Skórzewo;
•  SP Dopiewo: Dopiewo, Fiałkowo, 

Joanka, Lisówki, Podgaj, Podłozi-
ny, Trzcielin, Żarnowiec. 
Decyzja o obwodach szkolnych 

oraz powołaniu szkoły w Dąbrówce 
miała być ostatecznie podjęta na 
sesji Rady Gminy 27 lutego – już po 
zamknięciu tego wydania „Naszego 
Głosu Poznańskiego”. MJ 

Tak jesienią prezentować się będzie szkoła w Dąbrówce.
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W Dopiewie 
otwierane są nowe 
placówki oświatowe

Strategia Pobiedzisk 
Rozpoczęto prace nad kolejną 
Strategią Rozwoju Miasta i Gmi-
ny Pobiedziska na lata 2012-2022. 
DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu to 
fi rma, która została wyłoniona do 
opracowania Strategii oraz Wielo-
letniego Planu Finansowego i Inwe-
stycyjnego. Zakończony został etap 
opracowana diagnozy oraz przepro-
wadzono bezpośrednie badania an-
kietowe wśród mieszkańców gminy 
Pobiedziska (na grupie 200 osób), 
w których zapytano m.in. o bazę 
oświatową, infrastrukturę technicz-
ną, ofertę kulturalną oraz sportową, 
miejsca pracy. Pytania w ankiecie 
dla mieszkańców Poznania i oko-
licznych gmin (na grupie 100 osób) 

poruszały tematykę atrakcyjności 
turystycznej gminy Pobiedziska 
oraz warunków do ewentualnej 
zmiany miejsca zamieszkania. Prze-
prowadzono również wywiady tele-
foniczne (na grupie 50 osób) wśród 
lokalnych przedsiębiorców, w któ-
rych zapytano m.in. o dostępne te-
reny inwestycyjne, funkcjonowanie 
gminy oraz czynniki mające wpływ 
na prowadzoną działalność fi rmy. 

Kolejnym krokiem w drodze do 
powstania strategii była „Debata nad 
Strategią Rozwoju Miasta i Gminy 
Pobiedziska – analiza zaawansowa-
nia prac nad jej aktualizacją”. Odbyła 
się ona 23 lutego podczas Sesji Rady 
Miejskiej Gminy Pobiedziska. red
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Remontują dworzec 
W styczniu rozpoczęły się prace 
remontowe dworca kolejowego 
w Swarzędzu. Przed nadejściem 
mrozów udało się wykonać wykopy, 
odsłonić fundamenty, wyczyścić je 
oraz zaizolować. Po zabezpieczeniu 
murów kontynuowano prace we-
wnątrz dworca. 

– Trwają roboty demontażowe: 
„rozbierane” są podłogi, sufi ty, 
ściany i zakładane izolacje. W piw-
nicach trwa podbetonowanie ławy 
fundamentowej – mówi Piotr Kry-
szak, rzecznik prasowy Oddziału 
Gospodarowania Nieruchomościa-
mi PKP SA w Poznaniu.– Zakres 
prac będzie tak duży, że możemy 
mówić o modernizacji dworca, 
czyli podniesieniu standardu bu-
dynku i przystosowaniu go do peł-
nienia nowych funkcji. Roboty na 
zewnątrz budynku obejmują m.in. 
wymianę więźby dachowej, ocie-
plenie, oczyszczenie cegły, montaż 
daszków szklanych nad dwoma wej-
ściami oraz wymianę oświetlenia na 
elewacji. 

Budynek zyska ponadto nową in-
stalację elektryczną, wodno-kanali-
zacyjną, przyłącze gazowe, klimaty-
zację w szatniach. Klatka schodowa 
od strony hali dworca zostanie zli-
kwidowana, druga, znajdująca się 
w środkowej części budynku, będzie 
przebudowana. 

Obecnie modernizacja budynku 
nie powoduje większych utrudnień 
dla podróżnych. Kasa oraz pocze-
kalnia zostały odgrodzone od re-
montowanych części dworca. Sytu-
acja ma się zmienić w marcu. 

– Kasa i poczekalnia zostaną 
przeniesione do tymczasowego 
kontenera na zewnątrz dworca – za-
powiada Piotr Kryszak.

Prace potrwają do końca stycznia 
2013 r. Koszt inwestycji wynosi 2,2 
mln zł.

Tak będzie wyglądało wnętrze 
dworca.

Małgorzata 
Mrozek
m.mrozek@naszglospoznanski.pl
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Mosina się rozrasta 
Inwestują tutaj zarówno lokalni, jak i poznańscy deweloperzy

Gminy pełne 
możliwości

 
Władze gmin okala-
jących Poznań kuszą 

pięknymi terenami 
rekreacyjnymi, świe-

żym powietrzem 
i niższymi cenami. 
Tym samym coraz 

więcej ludzi decyduje 
się na kupno domu 

czy mieszkania poza 
stolicą Wielkopol-
ski. Zainteresowa-

nie zamieszkaniem 
w gminach, cieszy 
samorządowców. 

Przemysł deweloper-
ski napędza bowiem 

kolejne inwestycje 
oraz znacząco wpły-
wa na budżet gminy. 
Artykułem o Mosinie 

rozpoczynamy cykl 
przedstawiający 

podpoznańskie gmi-
ny. W następnym 

numerze zaprezen-
tujemy Tarnowo 

Podgórne. Przy tej 
okazji zachęca-

my fi rmy, nie tylko 
deweloperskie, do 

promocji – 
tel. 691 895 296

Mosina – to dynamicznie rozwijają-
ca się gmina, w której od lat udaje 
się dbać o niezwykłe walory przy-
rodniczo-krajobrazowe, przy jedno-
czesnym podnoszeniu atrakcyjności 
inwestycyjnej terenu. Położona nad 
malowniczą rzeką Wartą, w central-
nej części Wielkopolski i oddalona 
18 km od Poznania stanowi atrak-
cyjne miejsce zarówno dla osób, 
które szukają wytchnienia od zgieł-
ku dużego miasta, jak i tych, którzy 
zainteresowani są inwestowaniem 
lub osiedleniem się na jej terenie. 

– Na przestrzeniu ostatnich pię-
ciu lat obserwujemy systematyczny 
wzrost liczby mieszkańców – mówi 
burmistrz Mosiny Zofi a Springer. – 
Na ponad 27 tys. mieszkańców, pra-
wie 15. tys. stanowią osoby zamiesz-
kujące tereny wiejskie. Wynika to 
między innymi z faktu, iż gmina 
Mosina stanowi zaplecze dla aglo-
meracji poznańskiej, a doskonała 
lokalizacja, zorganizowane połą-
czenia komunikacyjne z Poznaniem 
oraz dobrze rozwinięta infrastruk-
tura techniczna sprawiają, że należy 
ona do bardzo atrakcyjnych gmin 
powiatu poznańskiego, zarówno 
pod względem gospodarczym, tu-
rystycznym i mieszkaniowym. In-
westują tutaj zarówno lokalni, jak 
i poznańscy deweloperzy.

Na uwagę zasługuje Mosińskie 
Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego, które zapoczątkowało 
rozwój budownictwa wielorodzin-
nego w gminie. Inwestycje związane 
z budownictwem wielorodzinnym 
realizowane są nie tylko na terenie 
wsi Krosno oraz terenach przyle-

głych stanowiących obszar miasta 
Mosina, ale również w jego centrum 
na terenach po dawnej Spółdzielni 
Pracy Świt oraz dawnego Mająt-
ku Budzyń. Ponadto na obszarze 
miasta w rejonie ul. Strzeleckiej 
i Konopnickiej oraz w sołectwach 
Czapury (o inwestycji Family House 
czytaj na str. 7), Daszewice i Pecna 
występuje zabudowa jednorodzin-
na szeregowa i bliźniacza. Gmina 
Mosina dokłada wszelkich starań, 
aby jak najwięcej z wszystkich reali-
zowanych przedsięwzięć uzyskało 
wsparcie z funduszy strukturalnych. 

Jak podkreśla burmistrz Zofi a 
Springer, silną stroną gminy są 
mieszkańcy, w większości ludzie 

młodzi, wykształceni, absolwenci 
wyższych uczelni. Społeczność gmi-
ny jest otwarta i przedsiębiorcza, 
o czym świadczy m.in. liczba zareje-
strowanych podmiotów gospodar-
czych, ok. 2800. 

Wiele spośród fi rm, to przedsię-
biorstwa o  renomowanej pozycji, 
także z  kapitałem zagranicznym, 
wielokrotnie nagradzane na tar-
gach, które dają zatrudnienie wielu 
osobom. Do czynników zachęcają-
cych do inwestowania i zamieszka-
nia w gminie Mosina należą m.in. 
niskie podatki lokalne, korzyści 
płynące z  przynależności do blisko 
1 mln aglomeracji poznańskiej – 
potencjalnego rynku zbytu oraz za-
plecza logistycznego i  naukowego, 
sprawna, fachowa obsługa intere-
santów oraz korzystne położenie 
krajobrazowo – przyrodnicze.

Region jest przygotowany do 
przyjęcia sympatyków wycieczek 
pieszych i rowerowych, miłośników 

żeglarstwa, wędkowania i jazdy kon-
nej. Wielkopolski Park Narodowy, 
leżący na terenie gminy, odwiedza 
rocznie ponad milion osób, a 60 ty-
sięcy turystów rocznie zwiedza kom-
pleks pałacowy w Rogalinie. Jeszcze 
więcej przyjeżdża do Rogalińskiego 
Parku Krajobrazowego, najwięk-
szego w Europie skupiska wielo-
wiekowych dębów, spośród których 
największą sławą cieszą się, noszące 
imiona legendarnych słowiańskich 
braci, dęby: Lech, Czech i Rus. Na 
odwiedzających gminę czeka także 
nowa atrakcja turystyczna – blisko 
17– metrowa drewniana wieża wido-
kowa, położona w Mosinie na Poże-
gowie. Dla turystów przygotowano 
parking i kładkę spacerową łączącą 
parking z wieżą, dwie wiaty biwako-
we, gdzie można usiąść, odpocząć, 
podziwiać niesamowity krajobraz 
oraz poczytać o walorach przyrodni-
czych terenu na tablicach edukacyj-
no-informacyjnych.

Gmina Mosina – pełna przyro-
dy, zdrowego powietrza, a nade 
wszystko gościnnych mieszkańców 
zaprasza wszystkich pragnących za-
mieszkać i wypocząć w przyjaznym 
otoczeniu. Szczegóły na www.mosi-
na.pl . Karolina Adamczyk

W gminie Mosina powstają nowe osiedla, m.in. w Czapurach. 
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Urząd Miejski w Mosinie 
• Pl. 20 Października 1 
• 62-050 Mosina 
• Tel. (61) 8 109-550, centrala 
(61) 8109-500,
• Faks (61) 8 109-558, 
• e-mail: um@mosina.pl 

Nową atrakcją 
jest 17-metrowa 
wieża widokowa

Pałac w Rogalinie odwiedza rocznie 60 tys. turystów. 
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Zaskakujący 
początek
Kolejne etapy Osiedla Leśnego w Czapu-
rach oraz dwie nowe inwestycje w Poznaniu. 
To plany Family House na ten rok
Deweloper mimo wahań, które po-
jawiają się na rynku nieruchomości, 
nie zamierza przystopować realiza-
cji zaplanowanych przedsięwzięć. 
Obecnie Family House ma w swo-
jej ofercie mieszkania w inwestycji 
PERŁA, powstającej przy ul. Ko-
sińskiego w Poznaniu. Ten 7-kondy-
gnacyjny budynek, w którym znajdą 
się 94 lokale, może poszczycić się 
nietuzinkową architekturą i być 
dowodem na to jak połączyć cieka-
wy wygląd budynku z atrakcyjnymi 
cenami mieszkań, zachowując przy 
tym wysoki standard wykończenia. 
Lokale są dostępne już od 4166 zł 
netto/m2. Niewątpliwie doceniają 
to sami klienci, którzy od trzeciego 
kwartału mogą sprawdzać postęp 
prac budowlanych. – Obecnie sta-
wiane są kolejne piętra budynku. 

Od momentu „wyjścia z ziemi”, 
zauważyliśmy zwiększone zaintere-
sowanie inwestycją, które przekłada 
się także na sprzedaż – mówi Izabel-
la Łukomska-Pyżalska, wiceprezes 
Family House. W inwestycji zostało 
wolnych ok. 20 mieszkań. 

Deweloper w swojej ofercie po-
siada też lokale dostępne w ramach 
kolejnego etapu Osiedla Leśnego 
IV. W jego ramach powstają 132 
mieszkania o metrażu od 50 do 60 
m2, z czego ponad 70 znalazło już 
swoich właścicieli. Termin realizacji 
tych dwóch projektów przypada na 
czwarty kwartał br.. Spółka jednak 
jeszcze w pierwszym półroczu pla-
nuje zaprezentować nowe inwesty-
cje. 

– Muszę przyznać, że sami jeste-
śmy pozytywnie zaskoczeni liczbą 

mieszkań, które sprzedaliśmy od 
początku 2012 roku. Odpowiadając 
zatem na zapotrzebowanie, posta-
nowiliśmy dłużej nie czekać z pla-
nowanymi projektami i już niedługo 
ruszyć z ich realizacją – mówi I. Łu-
komska-Pyżalska. 

Deweloper niezmiennie będzie 
kontynuował rozbudowę Osiedla 
Leśnego. W jego kolejnym etapie 
na zainteresowanych będzie czekało 
ok. 110 mieszkań, 3- i 4-pokojowych 
o metrażu od 50 do 70 m2. Tak jak 
do tej pory będą one dostępne w róż-
norodnych opcjach: z ogrodem, po-
mieszczeniem gospodarczym, gara-
żem lub balkonem. 

– Nieruchomości, które będą do-
stępne w ramach Osiedla Leśnego V 
to całkowicie nowe projekty, których 
do tej pory nie mieliśmy w sprzeda-
ży. Liczymy jednak, że spodobają się 
klientom i będą cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Chcielibyśmy ru-
szyć ze sprzedażą na początku dru-
giego kwartału 2012 r. Oczywiście 
w tym samym przedziale czasowym 
rozpoczniemy prace budowlane. 
Zatem wstępny termin realizacji 
przewidujemy na drugi, trzeci kwar-
tał 2013 roku – mówi I. Łukomska-
Pyżalska. Co ważne spółka zamierza 
utrzymać ceny na obecnym pozio-
mie, a więc już od 2560 zł netto/m2. 

W najbliższym czasie ruszy także 
realizacja nowoczesnego centrum 
handlowo-usługowego ze stacją ben-
zynową w Czapurach. Family House 
Center to inwestycja, która wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców nie tylko osiedla, ale i samych 
Czapur, przez co będzie w stanie za-
spokoić ich potrzeby. 

Deweloper jednak nie poprze-
staje wyłącznie na rozbudowie 
podpoznańskiej inwestycji. Już 
niedługo w jego ofercie znajdą się 
nowe budynki wielorodzinne, które 
powstaną przy ul. Czeremchowej 
w Poznaniu, w pobliżu niedawno 
ukończonego KORAL-a. Red
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Osiedle Leśne w Czapurach.
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Już 4 marca w hali Arena odbędzie 
się Gala Ślubna Poznań’2012 – 
największe ślubne show w Wielko-
polsce. Patronat nad imprezą objął 
„Nasz Głos Poznański”.

Kompleksowa oferta fi rm z bran-
ży weselnej w jednym miejscu. Jedy-
na okazja by bezpośrednio poroz-
mawiać z organizatorem przyjęć, 
spróbować potraw proponowanych 
przez restauracje, przyjrzeć się suk-
niom czy rozeznać się w wolnych 
terminach zespołów muzycznych 
i fotografów. To doskonała pomoc 
szczególnie dla par, które same pod-
jęły się organizacji swojego wyma-
rzonego ślubu i wesela.

Jak zapowiadają organizatorzy 

z Promo System Group Gala Ślubna 
zaskoczy swoim rozmachem, zarów-
no odwiedzających, jak i wystawców. 
Na odwiedzających czekają pokazy 
mody ślubnej, konkursy z nagroda-
mi, występy muzyczne, pokazy pi-
rotechniczne, promocje i rabaty na 
usługi wystawców. Imprezę popro-
wadzi – Krzysztof Ibisz – człowiek, 
którego nikomu nie trzeba przed-
stawiać, jeden z najpopularniejszych 
prezenterów telewizyjnych.

– Liczymy na Państwa obecność! 
Zapraszamy wszystkie przyszłe 
Młode Pary wraz z rodzinami i przy-
jaciółmi! – dodaje organizator.

Szczegóły dotyczące Gali www.
galaslubna.net . GK

Ślubne show z Krzysztofem Ibiszem 
 NASZ PATRONAT
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Tarnowo Pdg. wśród 
Super Samorządów
Gmina Tarnowo Podgórne znalazła się w gronie 16 
nominowanych w konkursie Super Samorząd organizowanym 
w ramach akcji Masz Wybór Masz Głos 
W zakończonej właśnie pierwszej 
edycji konkursu swój udział za-
deklarowały 153 partnerstwa lo-
kalnych organizacji i samorządu. 
Gminę Tarnowo Podgórne repre-
zentował Gminny Ośrodek Kultury 
„Sezam”.

Akcja miała na celu poprawę ko-
munikacji samorządu z mieszkań-
cami oraz zaangażowanie mieszkań-
ców w życie społeczności lokalnej. 
Była to również okazja do zaprezen-
towania rozwiązań już wypracowa-
nych przez poszczególne samorządy. 

– Naszym atutem jest możliwość 
aktywnego uczestniczenia miesz-
kańców w każdej sesji Rady Gminy 
oraz wykorzystanie gminnego mie-
sięcznika „Sasiadka – Czytaj” jako 
ważnego kanału przekazywania in-
formacji o tym, co się dzieje w na-
szej Gminie – mówi Tadeusz Czaj-
ka, wójt gminy Tarnowo Podgórne. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szyło się także wykorzystanie przez 
gminę Tarnowo Podgórne systemu 

powiadamiania przez SMS. Dzia-
łający od blisko roku system służy 
do przekazywania informacji nie 
tylko z obszaru zarządzania kry-
zysowego, ale również – i to zasłu-
guje na wyróżnienie – do przypo-
minania o imprezach sportowych 
czy wydarzeniach kulturalnych. 
Chwalono także wypracowany sys-
tem zebrań wiejskich, czyli spotkań 
wójta z mieszkańcami każdej z 16 
miejscowości tworzących gminę 
Tarnowo Podgórne. 

Konkurs Super Samorząd jest 
organizowany przez warszawską 
Fundację St. Batorego i Stowarzy-
szenie Szkoła Liderów. Patronat 
objął Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski. 
Już wkrótce rozpocznie się jego 
druga edycja – szczegóły na www.
maszglos.pl .
 ARz

Wójt Tadeusz Czajka

REKLAMA 
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Chory na bluesa od 30 lat
– W kwietniu ukaże się nasza nowa płyta roboczo nazwana „Trzydzieści” – zapowiada Sławek 
Wierzcholski, lider Nocnej Zmiany Bluesa w rozmowie ze Sławomirem Lechną
Ostatnią płytę „Koncert w Su-
wałkach” nagraliście z Janem 
Błędowskim, wieloletnim liderem 
Krzaku, znakomitym skrzyp-
kiem. Skąd pomysł na tą współ-
pracę i czym dla Sławka Wierz-
cholskiego jest grupa Krzak?

— Przez ostatnie 10 lat na 
skrzypcach grała w naszym zespole 
Joanna Szczepańska, ale została 
mamą, więc zaproponowaliśmy 
współpracę Jankowi. Świetnie nam 
się razem gra, czego najlepszym 
dowodem jest wspomniana płyta 
„Koncert w Suwałkach”, która 
zyskała już miano „Złotej Płyty”. 
Gra z Jankiem to rzecz bardzo miła! 
Ba! To coś więcej niż spełnienie 
marzeń. On jest dla mnie bowiem 
bohaterem z młodości. Wszak 
Krzak z Jankiem na czele wydał 
pierwszą płytę, kiedy ja jeszcze nie 
sądziłem, że zostanę zawodowym 
muzykiem. 

Czy harmonijka ustna może 
zastąpić tekst w bluesie? 

— Poetycko ujmując – może… , ale 
tak naprawdę to nie. Niestety, instru-
ment nie mówi i nie może zastąpić 
tekstu. Harmonijka doskonale może 
za to przekazać napięcie, emocje...

Wiele osób w Polsce uważa, że 
harmonijka ustna jest instrumen-
tem zarezerwowanym tylko dla 
bluesa. Nie zgadzam się z tym, 
bo na świecie wielu muzyków ją 
wykorzystuje, na przykład zespół 
Archive, który w rocku progre-
sywnym (utwór Again) wykorzy-
stał brzmienie harmonijki, która 

imitowała tam płacz. Jakie jest 
twoje zdanie?

— Efekt płaczu akurat jest bardzo 
łatwo wykonać na harmonijce i nie 
trzeba być wirtuozem. Odpowiem 
szerzej: od jedenastu lat w Bydgosz-
czy i Toruniu organizuję festiwal pn. 
„Harmonica Bridge”, którego celem 
jest zaprezentowanie możliwości 
harmonijki, prezentacja różnych 
gatunków muzyki granych właśnie 
na harmonijce, takich jak rock, folk, 
muzyka poważna czy jazz. Na ten 
festiwal przyjeżdżają wirtuozi z ca-
łego świata, prezentując niekiedy 
zdumiewające umiejętności!

Jak wytłumaczysz fenomen 
popularności bluesa w Polsce na 
koncertach, mimo że w rozgło-
śniach praktycznie nie istnieje? 

— Radiowi prezenterzy muzyczni, 
nie dostrzegają, że w Polsce jest 
spore zainteresowanie bluesem. 
Np. odbywa się corocznie trzydzie-
ści festiwali bluesowych. Na szczę-
ście są słuchacze, którzy nie kierują 
się tym co jest modne i lansowane, 
ale słuchają tego, co im się podoba. 
I na szczęście, często jest to blues!

Czym w ogóle dla Sławka Wierz-
cholskiego jest blues? 

— To najpiękniejszy gatunek 
muzyczny! Myślę też, że który od-
powiada mojemu temperamentowi. 
Na bluesa jestem chory od ponad 
trzydziestu lat. Harmonijka to zaś 
najpiękniejszy instrument! Gram 
też na gitarze, ale koledzy w moim 
zespole są lepsi ode mnie, więc się 
nie wychylam. 

Jaka jest recepta na długowiecz-
ność Nocnej Zmiany Bluesa?

— Jestem chyba konsekwentny 
jako lider a poza tym lubimy się, 
szanujemy, co się przejawia się np. 
punktualnością. 

W tym roku zespół obchodzi 
30-lecie. Co planujecie z tej okazji?

— W kwietniu ukaże się płyta robo-
czo nazwana „Trzydzieści”. Znajdzie 
się na niej 30 utworów, w tym jeden, 
który skończyliśmy nagrywać dzisiaj 
(rozmowa odbyła się 22 lutego – 
przyp. red.). Właśnie wyszedłem ze 
studnia. Poza tym planujemy bardzo 
dużo koncertów. 

Nocna Zmiana Bluesa wystąpi w Tarnowie Podgórnym 4 marca.
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Bilety dla Czytelników
Po letnim festiwalu „BLusowo” 
czas na kolejną porcję bluesa 
w gminie Tarnowo Podgórnym. 
W Domu Kultury wystąpi Sła-
wek Wierzcholski i Nocna Zmia-
na Bluesa. Koncert odbędzie 
się 4 marca o godz. 18. Bilety 
w cenie 10 zł można kupować 
w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym (ul. Ogrodowa 14) 
i siedzibie GOK „SEZAM” (ul. 
Poznańska 96) oraz w Domu 
Kultury w Przeźmierowie (ul. 
Ogrodowa 13). Dla naszych 
Czytelników mamy dwie po-
dwójne wejściówki. Otrzymają 
je te osoby, które jako pierwsze 
wyślą na adres kontakt@na-
szglospoznanski.pl poprawną 
odpowiedź na pytanie: Kto był 
gwiazdą ubiegłorocznej edycji 
festiwalu „BLusowo”?

rozmawiał
Sławomir Lechna
s.lechna@naszglospoznanski.pl

Jeden z najlepszych kabaretów 
ostatnich lat, opierający swoje ske-
cze na absurdach ponownie zawita 
do Lubonia. 

Grupa gościła w mieście prawie 
dwa lata temu. Wszystkie bilety ro-
zeszły się w mgnieniu oka, a owacji 
na stojąco nie było końca. Teraz 
Łowcy.B wystąpią ze swoim nowym 
programem, by ponownie do łez 
rozbawić publiczność. 17 marca o 
godzinie 20.30 w hali Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 
Kołłątaja 2 śmiechu na pewno nie 
zabraknie. 

Nowym programem zatytułowa-
nym „A ku-ku! Warzywko” Łow-
cy.B dostarczą widzom niezapo-
mnianej dawki śmiechu i na długo 
pozostaną w pamięci.

Występ kabaret rozpocznie od 
odjazdowego „A ku ku”, potem 
o tym jak romansują warzywka, na-
stępnie magik lepszy od Coperfi elda 
i szereg nowych skeczów popartych 

muzyką, którą Łowcy.B rozpoczy-
nają zupełnie nową, odjazdową 
karierę rockendrolową. Skecze two-
rzą jedną całość i przechodzą jeden 
w drugi, a cały spektakl zakończy 
piosenka z prawdziwie patriotycz-
nym przesłaniem pt. „A Ty nie bądź 
Forfi terem!”

Łowcy.B to na polskiej scenie 
kabaretowej wyjątkowe zjawisko. 
Grupa opiera swoje skecze na po-
mieszaniu absurdu z terapią nerwic, 
a wszystko w atmosferze radosnej 
nieprzewidywalności. Łowcy.B zo-
stali założeni przez grupę studen-
tów Uniwersytetu Śląskiego w 2002 
r. Od lat utrzymują się w ścisłej czo-
łówce polskiej sceny kabaretowej. 
Są laureatami licznych nagród m.in: 
Paka 2003, tytułu wicemistrzów Ka-
baretowej Ligi Dwójki 2003, Złoty 
Ferment, Grand Prix oraz Nagrody 
Publiczności na VI Ogólnopolskiej 
Giełdzie Kabaretowej Przewałka 
i wiele innych. Łowcy.B to na polskiej scenie kabaretowej wyjątkowe zjawisko.
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Łowcy.B z nowym programem w Luboniu

Mateusz 
Pokrywka
kontakt@naszglospoznanski.pl

data: 17. 03. 2012, godz.: 20.30
cena biletu: 40 zł, miejsce: LOSiR, 
ul. H. Kołłątaja 2, tel.: 61-899 
-22 -35
• LOSiR (hala) ul. H. Kołłątaja 
2, tel. 61/899 22 35; • Ośrodek 
Kultury w Luboniu, ul. J. Sobie-
skiego 97, tel. 61/ 813 00 72
• Biblioteka Miejska w Luboniu, 
ul. Żabikowska 42, tel. 61/813 
09 72 • www.kupbilecik.pl, 
• www.biletynakabarety.pl
Zamówienia zbiorowe oraz 
dodatkowe informacje:
601 791 474, 61 424 28 24

Bilety w sprzedaży
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Kolejne dwie efektowne wygrane za-
pisały na swoje konto siatkarki KS 
Piecobiogazu. Dzięki temu wciąż są 
niepokonane w rundzie rewanżowej 
i druga pozycja przed fazą play-off 
jest bardzo prawdopodobna. 

Najpierw w 20. kolejce ekipa z Mu-
rowanej Gośliny pokonała AZS Poli-
technikę Radom 3:0 (26:24, 25:21, 
25:23), choć na triumf musiała 
mocno zapracować. Przyjezdne pro-
wadziły 14:11, ale rywalki doprowa-
dziły do remisu 24:24, lecz po chwili 
dobry atak i skuteczny blok, który za-
trzymał Sandrę Cabańską, dały go-
ściom seta. Druga partia od począt-
ku układała się po myśli Piecyków 
(4:1, 11:6, 15:8). Radomianki nie 
zamierzały rezygnować. Po skutecz-
nych atakach i mocnych zagrywkach 

Cabańskiej, którą wspomagała Alek-
sandra Theis, Piecobiogaz prowadził 
tylko 21:20, jednak w końcówce wy-
kazał swoją wyższość. Trzeci set był 
wyrównany. Remis pojawiał się na 
tablicy wyników bardzo często. Po 
kilku udanych atakach Theis zespół 
AZS Politechniki wyszedł na prowa-
dzenie (19:17, 21:19). Potem jednak 
atakująca gospodyń została zabloko-
wana, w ataku przyjezdnych szalała 
Agata Skiba i dlatego także trzecia 
partia padła łupem goślinianek.

W sobotę z małymi problemami 
pokonały one w stolicy 3:0 (25:19, 
25:20, 25:23) Spartę. Pierwszy set 
od początku toczył się pod dyktan-
do przyjezdnych, które osiągnę-
ły wyraźną przewagę (6:1, 13:6). 
Widząc dominację swojej drużyny 

grająca trenerka Irina Archangiel-
ska wpuściła na parkiet rezerwowe 
i miejscowe zdołały odrobić nieco 
strat (13:9), ale kilka znakomitych 
zagrywek Agaty Skiby odebrało 
ochotę do walki warszawiankom.

Początek drugiej partii to prawie 
kopia pierwszej. Piecobiogaz szyb-
ko objął prowadzenie (5:0, 12:7), 
potem jednak kilka błędów ekipy 
z Murowanej Gośliny pozwoliło go-
spodyniom doprowadzić do remisu 
15:15. W tym momencie sprawy 
w swoje ręcę wzięła Skiba. Kilka 
jej mocnych ataków wyprowadziły 
zespół gości na prowadzenie 20:15 
i sytuacja była opanowana.

Niestety w końcówce seta po 
ataku nieszczęśliwie upadła Kin-
ga Hatala. Przyjmująca Piecyków 

prawdopodobnie zerwała torebkę 
stawową prawej nogi.

Pierwsze piłki ostatniej odsłony 
należały do Sparty, która niespo-
dziewanie prowadziła (4:2, 9:6, 
14:10). Niemoc przyjezdnych prze-
łamała Beata Strządała, po któ-
rej zagrywkach zrobiło się 14:14, 
a w nerwowej końcówce więcej 
opanowania wykazały przyjezdne, 
które w weekend zagrają w ostatniej 
kolejce rundy zasadniczej z liderem, 
Legionovią.

W niedzielę 12 lutego na parkiecie 
LOSiR w Luboniu gościło 8 ama-
torskich drużyn siatkarskich, które 
wzięły udział w turnieju o Puchar. 
Takie zespoły jak Su Ragazzi, Plywaj.
sklep.pl, Fajny Kolektyw, Sąsiedzi 
i Siatkarz Luboń są uczestnikami Lu-
bońskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. 
Stawkę uzupełniały trzy teamy: Ka-
banosy, Mosina i MKS Puszczykowo.

 O zwycięstwo w całym turnie-
ju walkę stoczyły zespoły Fajnego 
Kolektywu i Su Ragazzi. Patrząc 
na pozycję tych zespołów w LALS 
oraz wyniki ostatnich turniejów 
w sąsiednich miejscowościach (Do-
piewo, Buk) faworytem wydawała 
się drużyna Fajny Kolektyw. Jednak 
trochę zmieniony skład oraz dyspo-
zycja zawodników w dniu turnieju 
nie pozwoliły na ogranie dobrze 
dysponowanego rywala. Po zwycię-
stwie w grupie po raz drugi zespół 
Su Ragazzi triumfował i zasłużenie 
wygrał cały turniej otrzymując oka-
zały puchar. Red 

W hali OSiR w Tarnowie Podgór-
nym odbyły się II Halowe Mistrzo-
stwa Firm Gminy Tarnowo Podgór-
ne o puchar Waldy Dzikowskiego 
w futsalu. W turnieju, który odbył się 
12 lutego wzięło udział 16 drużyn. 
Rywalizacja odbywała się w czterech 
grupach. W grupie A znalazły się 
drużyny: Alter, G.EN. Gaz Energia, 
Meditech oraz Saueressig. W gru-
pie B: Chata Polska, Gusma Sady, 
Modeotrans i Schenker. W grupie C: 
Smart Choice, Instalcompact, MW 
Gastro i Tarmet, a w grupie D: Pizza 
Cezar, JUS – Pol, Noti oraz Zeelan-
dia. Ostatecznie zwyciężył team Jus-
Pol, przed Noti i Tarmet. Sponsorem 
głównym była fi rma Lidl, pomocni-
czymi Chata Polska, portale futsal-
store.pl, dabart.com.pl. Anna Gibała

27 lutego poznańscy darterzy z Dru-
żynowej Ligi Darta rozpoczęli run-
dę rewanżową rozgrywek. Spośród 
drużyn walczących w dwóch najwyż-
szych klasach rozgrywkowych jesz-
cze większa część ma szansę na wy-
granie kwalifi kacji do Drużynowych 
Mistrzostw Europy federacji FECS. 
Druga połowa sezonu zapowiada 
się więc bardzo ciekawie. O tym że 
w rozgrywkach można się spodzie-
wać niezwykle wysokiego poziomu 
świadczy fakt, że podczas czwart-
kowego turnieju w Clubie Agawa, 
pierwszy raz w Polsce zaliczono per-
fect game. Tego historycznego wy-
czynu dokonał Bartosz Sobczyński 
z drużyny DRP Poznań. Zaliczenie 
bezbłędnej gry, czyli tzw. „9 lotki” 
jest najszybszym możliwym zakoń-
czeniem najbardziej popularnej gry 
501 double out. Red

W minioną sobotę w sali gimna-
stycznej w Stęszewie odbył się VIII 
Memoriał im. Sylwestra Dotki 
w piłce nożnej. Do rywalizacji przy-
stapiło siedem drużyn. Ostatecznie, 
po zaciętej rywalizacji, zwycięstwo 
w emocjonujących rozgrywkach wy-
walczyła drużyna Dodusie składają-
ca się z członków rodziny Sylwestra 

Dotki. Drugie miejsce zajęła Tęcza 
Skrzynki, trzecie LZS Wronczyn, 
a kolejne Lipno Stęszew, Spójnia 
Strykowo, Tornado Trzebaw i Okoń 
Sapowice. 

Na zakończenie burmistrz Stęsze-
wa Włodzimierz Pinczak, wraz z or-
ganizatorami, wręczył dyplomy oraz 
puchar dla najlepszej drużyny. WS Zwycieski zespół z burmistrzem Stęszewa.
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Memoriał Dotki

Teraz starcie Piecobiogazu z liderem

Triumf 
Su Ragazzi

Tarnovia 
Cup

Perfect game

Waldemar Wspaniały 
w Murowanej Goślinie

Waldemar Wspaniały – były trener 
reprezentacji Polski w siatków-
ce, obecnie koordynator PZPS ds. 
programu upowszechniania sportu 
wśród dzieci i młodzieży w zakresie 
piłki siatkowej – gościł 14 lutego 
w Murowanej Goślinie. Przyjechał 
na zaproszenie burmistrza Tomasza 

Łęckiego, prezesa WZPS Marka 
Bykowskiego oraz klubu UKS Zie-
lone Wzgórza w celu omówienia 
sprawy powstania na bazie gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

– Murowana Goślina z prawie 
20-letnim doświadczeniem w za-

kresie kształcenia dzieci i młodzieży 
w klasach sportowych o profi lu siat-
karskim ma dużą szansę uczestni-
czyć w tym programie – powiedział 
Ryszard Pomin, prezes UKS ZW.

W spotkaniu uczestniczył rów-
nież Tomasz Łubiński – wicesta-
rosta powiatu poznańskiego jako 

przedstawiciel Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Murowanej 
Goślinie i Bolechowie.

Pobyt Waldemara Wspaniałego 
– doświadczonego trenera siatkar-
skiego stał się okazją do wymiany do-
świadczeń z Iriną Archangielskają, 
trenerem zespołu Piecobiogaz. red

Powstaje Siatkarski Ośrodek Sportu 

Irina Archangielskaja, Marek Bykowski, Waldemar Wspaniały i… „Nasz Głos Poznański” (na stole), który sporo uwagi poświęca siatkarkom

Mariusz 
Kaźmierczak
m.kazmierczak@naszglospoznanski.pl
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W 5 Grand Prix Polski Weteranów 
w tenisie stołowym, w hali Luboń-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
rywalizowała rekordowa liczba 
uczestników, bo 163 zawodników. 
Rozegrano ponad 400 meczów. Fina-
ły dostarczyły wielkich emocji i stały 
na bardzo wysokim poziomie zwłasz-
cza w kategorii 50-59 lat gdzie Wiel-
kopolanin Paweł Małkus pokonał 
po 5-setowym pojedynku Wojciecha 
Potrykusa z Lęborka. Szczegóły na 
stronie: www.lkts.pl . red

Gold Team Polska oraz Polska Fede-
racja Triarii Tactical Combat System 
wspólnie organizują III Gold Team 
Open Polish Championschip w bra-
zylijskim Ju-Jitsu. Impreza odbędzie 
się 3 i 4 marca w hali Lubońskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. red

Weterani 
z rakietami

Ju-Jitsu 
w Luboniu

Szkoda, że dymisja trenera nastą-
piła tak późno, bo uratować ten se-
zon będzie niezmiernie ciężko. Ale 
z drugiej strony lepiej późno, niż 
wcale.

W pierwszym tegorocznym ligo-
wym spotkaniu Lech zmierzył się 
na Bułgarskiej z GKS Bełchatów. 
Już pierwsze minuty pokazały, że 
podopiecznych Jose Bakero czeka 
ciężka przeprawa. W 83. minucie 
po dośrodkowaniu Luisa Herriqu-
eza z kilku metrów przestrzelił Vojo 
Ubiparip, co zemściło się w koń-
cówce, gdy po błędzie defensywy 
Kolejorza Dawid Nowak pokonał 
Krzysztofa Kotorowskiego i trzy 
punkty pojechały do Bełchatowa. 

Na pomeczowej konferencji pra-
sowej można było oczekiwać po-
dania się do dymisji przez Bakero, 
gdyż każdy dzień jego pobytu w Le-
chu był dla klubu stracony, jednak 
najwidoczniej zabrakło odwagi. 
Po raz kolejny opowiadał, że brak 
szczęścia zdecydował o porażce.

Właściciel Lecha Jacek Rutkow-
ski dał Hiszpanowi kolejną szansę 
w Chorzowie, ale chyba poza nim 
nikt nie wierzył, że poznania-
cy mogą osiągnąć w spotkaniu 
z Ruchem korzystny wynik. Boisko 
brutalnie dowiodło, że większość 
ekspertów krytykujących decyzję 
o zatrudnianiu Bakero miała rację. 
Po kwadransie gospodarze już pro-
wadzili. Po faulu Manuela Arbo-
ledy na Macieju Jankowskim rzut 
wolny wykonywał Marek Zieńczuk. 
Do piłki najwyżej wyskocył Arka-
diusz Piech. Jego strzał Kotorowski 

odbił tak niefortunnie, że piłka tra-
fi ła w Huberta Wołąkiewicza i wpa-
dła do siatki.

W 40. minucie znowu Kolum-
bijczyk nieprzepisowo powstrzy-
mał Jankowskiego, ale tym razem 
Zieńczuk z 35 metrów uderzył bez-
pośrednio do bramki. Precyzyjnie 
uderzona futbolówka pomimo roz-
paczliwej interwencji Kotora wpadła 
w okienko bramki Kolejorza.

Lechici stworzyli tylko jedną 
sytuację, w pierwszej połowie, ale 
strzał Rudniewa trafi ł w słupek. Kil-
ka minut po zmianie stron losy me-
czu były przesądzone. Dośrodko-
wywał Zieńczuk, futbolówkę zgrał 
Łukasz Janoszka, a niepilnowany 
Jankowski skierował piłkę do siatki. 
Pogrom Lecha stał się faktem.

Wczoraj zarząd klubu podjął de-
cyzję, iż nowym trenerem zostanie 
Mariusz Rumak, dotychczasowy 
drugi szkoleniowiec. 

– Lech to 90 lat tradycji i ogrom-
ne oczekiwania kibiców, z którymi 
wspólnie musimy się zmierzyć. 
Chcę jak najszybciej zmotywować 
drużynę do walki o najwyższe cele 
i do wzmożonej pracy. Miejsce Le-
cha w tabeli nie odzwierciedla na-
szych możliwości i moim zadaniem 
jest spełnienie pokładanych w dru-
żynie oczekiwań. Nastawiamy się 
na poprawę gry i zdobycie kompletu 
punktów już w najbliższym meczu 
w Górnikiem Zabrze” – powiedział 
M. Rumak. 

Celem stawianym przed nowym 
szkoleniowcem jest wprowadzanie 
większej dyscypliny pracy i powrót 

do charakteru Lecha jaki znamy 
i chcemy oglądać. 

– Nadal walczymy o mistrzostwo 
i Puchar Polski, a planem minimum 
pozostaje udział w europejskich pu-
charach. Trener Rumak jest dosko-
nale przygotowany do swojej roli. 
Jego charyzma, silny charakter oraz 
znajomość zawodników i ligi spra-
wiły, że był idealnym kandydatem 
do wyciągnięcia drużyny z sytuacji, 
w jakiej znalazła się na początku 
rundy wiosennej – powiedział Karol 
Klimczak, prezes KKS. 

Piłkarze Lecha fatalnie zainaugurowali tegoroczne występy. Przegrali dwa mecze nie strzelając gola. 
Zarząd zwolnił trenera Jose Bakero, którego zastapi Mariusz Rumak

Lepiej późno, niż wcale
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Mariusz 
Kaźmierczak
m.kazmierczak@naszglospoznanski.pl

Dla Czytelników Naszego Głosu 
Poznańskiego mamy 5 wejśció-
wek na mecz Lech Poznań – 
Górnik Zabrze, który odbędzie 
się 5 marca. Otrzyma je 5 osób, 
które jako pierwsze odpowiedzą 
prawidłowo na poniższe pytanie: 
W którym roku Kolejorz rozegrał 
swoje pierwsze spotkanie na 
stadionie przy ul. Bułgarskiej? 
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na 
adres: kontakt@naszglospoznań-
ski.pl (laureaci będą zobowiązani 
do wyrobienia sobie karty kibica).

Wygraj bilet na 
mecz z Górnikiem

Pierwszoligowa Warta Poznań w ra-
mach obchodów 100-lecia klubu we 
wrześniu zmierzy się w spotkaniu 
towarzyskim z Pogonią Lwów, która 
jest najstarszym klubem założonym 
w Polsce

Podczas niedawnej konferencji 
prasowej prezes piłkarskiej Warty 
Poznań Izabella Łukomska-Pyżal-
ska przedstawiła szczegółowy plan 
obchodów 100-lecia klubu.

 – W czerwcu będziemy w trakcie 
Euro 2012, więc główne obchody 
naszego jubileuszu przenosimy na 
wrzesień. Zagramy mecz towarzyski 
z Pogonią Lwów, a 15 września od-
będzie się duża impreza dla wszyst-
kich poznaniaków na Łęgach Dębiń-
skich. Wcześniej w auli Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza odbędzie się 
specjalna gala – powiedziała prezes 
Izabella Łukomska-Pyżalska.

Ważnym elementem obchodów bę-
dzie wystawa „100 zdjęć na 100-lecie 
Warty Poznań”, która co miesiąc bę-
dzie zmieniać miejsce. Klub planuje 
jeszcze wydać specjalną monetę, zna-

czek, datownik, a w każdym miesiącu 
będą się odbywały różne wydarzenia 
związane z Wartą Poznań. 

– Zastrzegamy, że terminy po-
szczególnych wydarzeń mogą ulec 
zmianie – informuje rzecznik pra-
sowy klubu Hubert Niedzielski.

Ponadto właścicielka klubu za-
prezentowała nową księgę pamiąt-
kową Warty Poznań, którą przygo-
tował były członek zarządu klubu 
Zygmunt Cichosz. 

– Zachęcamy wszystkich kibiców, 
którzy chcieliby dokonać wpisu do 
księgi, aby pojawili się w siedzibie 
klubu przy ul. Droga Dębińska 12 
– zachęca prezes Łukomska-Pyżal-
ska.

We wtorek 28 lutego piłkarze 
Warty Poznań wyjadą na kolejny 

obóz przygotowawczy – tym razem 
do tureckiej Antalyi. Znani są już 
sparingpartnerzy, z którymi druży-
na zielonych zmierzy się w Turcji.

Pierwszego marca zespół zmierzy 
się z FK Sunkar Quaskeleng, zespo-
łem beniaminka kazachskiej Super-
Ligi. 4 marca podopieczni Jarosława 

Araszkiewicza zmierzą się z Czerno-
morcem Noworosyjsk, wystepują-
cym w rosyjskiej Pierwszej Dywizji 
(odpowiednik polskiej I ligi). Ostat-
nim rywalem, 7 marca, dzień przed 
powrotem z obozu będzie rosyjski 
Szynnik Jarosław (zespół z tej samej 
ligi, co Czernomoriec). Red 
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Wiele imprez z okazji stulecia Warty 

Piłkarze Warty 
wyjechali do Turcji 
na obóz

– Zachęcamy kibiców, którzy chcieliby dokonać wpisu do księgi, aby 
pojawili się w siedzibie klubu przy ul. Droga Dębińska 12 – zachęca prezes 
Łukomska-Pyżalska.

Jose Bakero miał wiele powodów, by łapać się za głowę.
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Reklamuj się na naszych łamachReklamuj się na naszych łamach
� 691 895 296, 533 999 515 691 895 296, 533 999 515
reklama.naszglospoznanski.plreklama.naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń w Poznaniu:w Poznaniu: 
• ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 • os. Sobieskiego paw. 52,
tel. 61 823 57 81, w Buku:w Buku: • ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
Nowe biuro w Tarnowie Podgórnym: Nowe biuro w Tarnowie Podgórnym: • Sklep „Dobre Okna”, 
ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376, 602 150 364.

Nasz Głos Poznański 
jest nowoczesną gazetą 
miejsko-gminną 

Dystrybuowany jest w 300 Dystrybuowany jest w 300 
stałych punktachstałych punktach (m.in. urzędy, 
markety, sklepy ogólnospożywcze 
i inne, banki, obiekty rekreacji 
– centra tenisowe, pływalnie, 
siłownie, SPA – hotele, restau-
racje, salony samochodowe, 
hurtownie), a także bezpośrednio 
(na ulicy z ręki).  

POZNAŃPOZNAŃ

OPALENICAOPALENICA

DUSZNIKIDUSZNIKI

KOMORNIKIKOMORNIKI

PUSZCZYKOWOPUSZCZYKOWO

MOSINAMOSINA

KÓRNIKKÓRNIK

KLESZCZEWOKLESZCZEWO

KOSTRZYNKOSTRZYN

POBIEDZISKAPOBIEDZISKA

MUROWANAMUROWANA
GOŚLINAGOŚLINA

TARNOWOTARNOWO
PODGÓRNEPODGÓRNE

ROKIETNICAROKIETNICA

SUCHYSUCHY
LASLAS

CZERWONAKCZERWONAK

SWARZĘDZSWARZĘDZ

STĘSZEWSTĘSZEW

BUKBUK DOPIEWODOPIEWO
LUBOŃLUBOŃ

NAKŁAD: 20 000 EGZ.

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl


