
BE
ZP

ŁA
TN

Y 
DW

U
TY

GO
DN

IK
 M

IE
SZ

KA
Ń

CÓ
W

 P
O

ZN
AN

IA
 I 

O
KO

LI
C

PO
ZN

A
Ń

, B
U

K,
 C

ZE
RW

O
N

A
K,

 D
O

PI
EW

O,
 D

U
SZ

N
IK

I, 
KL

ES
ZC

ZE
W

O,
 K

O
M

O
RN

IK
I, 

KO
ST

RZ
YN

, K
Ó

RN
IK

, L
U

BO
Ń

, M
O

SI
N

A,
 M

U
RO

W
A

N
A

GO
ŚL

IN
A,

 O
PA

LE
N

IC
A,

 P
U

SZ
CZ

YK
O

W
O,

 P
O

BI
ED

ZI
SK

A,
 R

O
KI

ET
N

IC
A,

 S
TĘ

SZ
EW

, 
SU

CH
Y 

LA
S,

 S
W

AR
ZĘ

DZ
, 

TA
RN

O
W

O
 P

O
DG

Ó
RN

E 

NR 67 / 24 LISTOPADA 2014 / NAKŁAD 20.000NAKŁAD 20.000 / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Zanussi ze Złotym HipolitemZanussi ze Złotym Hipolitem  STR. 8
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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PLWSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Wyborcza Wyborcza 
DogrywkaDogrywka

W Poznaniu i sześciu gminach 
powiatu poznańskiego będzie 
druga tura wyborów. Na zdjęciu 
Waldemar Krzyżanowski, 
kandydat na burmistrza Mosiny.
Więcej na STR. 3–5
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2 Z DRUGIEJ STRONY

Róbmy codziennie swoje, a sukces przyjdzie
— Czasami się zastanawiamy, 
jakie kroki milowe zrobiliśmy, że 
z warsztatu zatrudniającego trzy 
osoby uczyniliśmy fi rmę będącą 
liderem w Europie, zatrudniającą 
prawie 1000 pracowników – mó-
wili podczas piątkowej gali „Naj-
lepsze w Polsce” Piotr Nowakow-
ski i Piotr Olewiński, właściciele 
fi rmy NOVOL, którzy otrzymali 
statuetki Honorowego Hipolita 
i godność Lider Pracy Organicz-
nej. Jak to się stało? Zwyczajnie, 
pracą dzień za dniem, tydzień za 

tygodniem… To dzięki zasadom 
pracy organicznej, której idee 
dzisiaj krzewi Towarzystwo im. 
Hipolita Cegielskiego. Przejawem 
tego jest zauważanie osób i fi rm 
– współczesnych pozytywistów 
i ludzi na miarę Cegielskiego. 

Jakiś czas temu THC zauważyło 
także mnie. To daje niezwykłą siłę 
do codziennej pracy. Wszak doce-
niono misję, której się podjąłem 
– stworzenia pozytywnej gazety 
„Nasz Głos Poznański” – nawiązu-
jącej do najlepszych tradycji prasy, 

bez zbędnej sensacji, plotek, afer, 
czy tragedii. Dlatego z satysfakcją 
uścisnąłem rękę wyciągniętą przez 
dr. Mariana Króla, prezydenta 
THC, które wspomaga ludzkie 
wysiłki w tworzeniu lepszych wa-
runków życia, rozwijanie talentów 
młodego pokolenia, kreowanie 
przedsiębiorczości oraz utrwalanie 
uniwersalnych wartości moralnych. 
O najnowszych laureatach THC pi-
szemy na str. 8–9. To dzięki naszej 
publikacji możecie Państwo poznać 
wartościowe osoby i fi rmy.

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

Pierwszy Złoty 
Hipolit trafi ł do 
Jana Pawła II

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; os. J.III Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823-57-81, piatkowo@
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. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. • Aktualności z powiatu i ogłoszenia w internecie na stronie: www.naszglospoznanski.pl

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

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

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

i skutecznie zareklamować swoje towary czy usługi? 
Zapraszamy do reklamy w Naszym Głosie Poznańskim.

 Twoja reklama trafi do 20.000 mieszkań!  
Kontakt z Biurem Reklamy? 691-895-296

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

8 XII
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!

Kalendarium

10 grudnia
ŚRODA
• Po wielkim zeszłorocznym 
sukcesie przedstawienia Peter 
Pan ON ICE, Wild Rose UK 
Production powraca do Polski 
z nowym znakomitym show 
– Królewna Śnieżka ON ICE! 
Będzie je można zobaczyć także 
w Poznaniu – już 10 grudnia 
w Arenie. Szczegóły wkrótce na 
www.naszglospoznanski.pl.

13/14 grudnia
CZWARTEK / PIĄTEK
• Stało się już tradycją, że w okre-
sie jesionno-zimowym, kiedy za 
oknami robi się ponuro i smutno, 
Moscow City Ballet przyjeżdża 
do Polski, aby zabrać widzów 
w świat pełen pozytywnych 
emocji, w krainę baśni i piękna. 
W tym roku publiczność będzie 
miała okazję podziwiać dwa 
najsłynniejsze i najbardziej 
podziwiane spektakle na świecie: 
Dziadek do Orzechów i Jezioro 
Łabędzie. 13 i 14 grudnia 
Moscow City Ballet wystąpi 
w poznańskiej Sali Ziemi.

20 grudnia 
SOBOTA
• W poznańskiej Sali Ziemi, 
o godz. 19, zagra Vienna Mozart 
Orchestra. Zespół zaprezentuje 
cały przekrój największych dzieł 
cudownego dziecka baroku – 
Wolfganga Amadeusza Mozarta.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach 

28 listopada w poznańskim CK 
Zamek odbędzie się koncert 
Edyty Bartosiewicz „Love & 
more…”. Jako support wystąpi 
grupa Leski. Dla naszych Czy-
telników mamy jedno podwójne 
zaproszenie. Jak je zdobyć – szu-
kajcie na www.naszglospoznan-
ski.pl . Red

Koncert 
Bartosiewicz

KONKURS
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WYWIAD NUMERU

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!

Wiemy już, kto będzie zasiadał 
w mosińskiej Radzie Miejskiej. 
Czy mógłby Pan podsumować 
wyniki pierwszej tury.

— Przede wszystkim pragnę podzię-
kować wszystkim mieszkańcom na-
szej gminy, którzy uczestniczyli 16 
listopada w wyborach – niezależnie 
od tego, na kogo głosowali. Bardzo 
cieszy mnie wynik, który uzyskali-
śmy z naszym Komitetem Wybor-
czym Nowoczesna Rzeczpospolita 
Mosińska w I turze dzięki Państwa 
głosom. Z naszego komitetu do 
Rady weszło 6 osób, a ja w wyborach 
na burmistrza otrzymałem 2944 
głosy (najwięcej ze wszystkich kandy-
datów – przyp. autor). 
Serdecznie wszystkim za to dzię-
kuję. Dziękuję za każdy oddany na 
nas głos, bo oznacza on, że darzycie 
Państwo mnie i radnych zaufaniem. 
To naprawdę bardzo wiele dla 
mnie znaczy. Oczywiście gratuluję 
nowo wybranym radnym. Liczę 
na to, że wybrana przez wyborców 
reprezentacja naszej gminy sprosta 
wyzwaniom stawianym im przez 
wyborców. 
Dziękuję również moim kontrkan-
dydatom, którzy wystartowali razem 
ze mną na stanowisko burmistrza za 
rywalizację. 

Jeśli w II turze mieszkańcy zdecy-
dują i powierzą Panu stanowisko 
burmistrza, na czym chce Pan 
skupić swoje działania?

— Jest kilka obszarów, które są 
według mnie szczególnie istotne 
dla rozwoju naszej gminy. Zacznę 
od inwestycji komunalnych. Bardzo 
ważną sprawą jest kontynuacja 
budowy dróg, chodników i ścieżek 
rowerowych na terenie całej gminy. 
Jeśli zostanę wybrany na burmi-
strza, będę kontynuował starania 
o rozbudowę drogi z Mosiny do 
Poznania (DW431) oraz budowę 
obwodnicy. Mamy bardzo dokładną 
koncepcję, mamy przygotowane 
tereny, rozpoczęliśmy wykupy, 
które są istotną częścią całej 
sprawy, rzekłbym – podstawową. 
Planowana trasa zaplanowana jest: 
z Mosiny przez Drużynę do trasy 
nr 5 (węzeł Wronczyn w Stęsze-
wie). Oczywiście od początku 
było wiadomo, że tak kosztowną 
inwestycję można zrealizować przy 
współfi nansowaniu Zarządu Dróg 
Wojewódzkich lub nawet Gene-

ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. 
Realizując inwestycje komunalne, 
przede wszystkim trzeba także 
zwrócić uwagę na stare gruntowe 
drogi, przy których od kilkudzie-
sięciu lat zlokalizowane są domy 
naszych mieszkańców. Trzeba 
zadbać o odwodnienie i docelowo 
utwardzić te drogi. 

Czy planuje Pan jakieś działania 
związane z usprawnieniem komu-
nikacji?

— Z rozwojem infrastruktury 
drogowej związany jest rozwój ko-
munikacji, zarówno tej na poziomie 
lokalnym jak i regionalnym. Jestem 
przekonany, że można to zrobić 
m.in. poprzez: usprawnienie komu-
nikacji wewnątrz gminy, zwiększe-
nie częstotliwości rozkładów jazdy 
autobusów i pociągów czy promocję 
przejazdów koleją. Docelowo myśli-
my także o przejęciu i modernizacji 
dworca PKP wraz z przylegającym 
terenem i rozbudowie funkcjonują-
cego tam parkingu. 
Nie można zapominać, że przed 
nami jeszcze m.in.: rozbudowa 
i modernizacja obiektów oświato-
wych wraz ze sprawnym syste-
mem monitorującym te placówki, 
budowa placów zabaw i siłowni 
zewnętrznych, rozwój bazy sporto-

wej poprzez wspólne inicjatywy np. 
w ramach partnerstwa publiczno 
– prywatnego, czy próba obniże-
nia kosztów utrzymania obiektów 
poprzez zastosowanie nowocze-
snych rozwiązań, jakimi są systemy 
solarne, fotowoltaika, pompy ciepła 
lub zmiana źródeł oświetlenia. 
Oczywiście budowa dróg, chodni-
ków, odbudowa obiektów historycz-
nych i inne inicjatywy będą możliwe 
do zrealizowania wyłącznie przy 
znaczącym wsparciu środków ze-
wnętrznych. Rozpoczęła się kolejna 
perspektywa fi nansowa na lata 
2014–2020. Dziś wiele oczu skie-
rowanych jest na pieniądze, które 
niebawem zostaną uruchomione na 
kolejne, również nasze inwestycje. 
Oczekujemy ich ze zniecierpliwie-
niem. Rozmawiał Sławomir Lechna

Zapraszam mieszkańców 
gminy Mosina na drugą turę
Z Waldemarem Krzyżanowskim, kandydatem na burmistrza gminy Mosina, rozmawia Sławomir Lechna

Będę starał się 
o rozbudowę DW431 
i budowę obwodnicy 
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 MATERIAŁ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA

Wiek
41 lat
Rodzina 
Żona, dwóch synów
Skąd pochodzę?
Rychwał, koło Konina
Miejsce pracy przed objęciem 
stanowiska zastępcy burmistrza 

Ministerstwo Obrony Narodowej 
w Warszawie, Departament Pra-
sowo-Informacyjny
Hobby 
Gra na gitarze, turystyka rowero-
wa, od niedawna jazda konna
U przyjaciół cenię ? 
Uczciwość, szczerość i lojalność

Główna wada? 
Gadatliwość 
Ulubieni bohaterowie literaccy?
Doktor Judym 
Ponad wszystko nie cierpię 
Fałszu i obłudy
Moja dewiza
Nie ma rzeczy niemożliwych.

Waldemar Krzyżanowski o sobie
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4 WYDARZENIA

Jedenaście gmin powiatu poznańskie-
go ma już włodarzy. W Poznaniu i sze-
ściu pozostałych samorządach wyłoni 
ich w najbliższą niedzielę druga tura 
wyborów.

Aż w dziewięciu gminach: Buku, 
Kleszczewie, Komornikach, Kórniku, 
Tarnowie Podgórnym, Puszczykowie, 
Stęszewie, Suchym Lesie oraz Rokiet-
nicy włodarzami zostali ich dotych-
czasowi liderzy. I tak w Buku – Stani-
sław Filipiak, Kleszczewie – Bogdan 
Kemnitz, Komornikach – Jan Broda, 
Tarnowie Podgórnym – Tadeusz Czaj-
ka, Suchym Lesie – Grzegorz Wojtera 
(wszyscy mieli jednego kontrkandy-
data), Kórniku – Jerzy Lechnerowski, 
Puszczykowie – Andrzej Balcerek 
(obaj mieli dwóch kontrkandydatów), 
Stęszewie – Włodzimierz Pińczak, 
Rokietnicy – Bartosz Derech (obaj 
nie mieli kontrkandydata). Dodajmy, 
iż największymi rekordzistami wśród 
tej dziewiątki są Jan Broda, który uzy-
skał 76,25% głosów oraz Włodzimierz 
Pińczak – 75%. Wysokie poparcie miał 
Tadeusz Czajka – 68,71%. 

Na zmiany zdecydowali się 
z kolei mieszkańcy Lubonia i Dopie-
wa. W Luboniu nowym burmistrzem 
została Małgorzata Machalska, która 
pokonała trzech kontrkandydatów. 
Dotychczasowy włodarz nie startował. 
W Dopiewie startowało z kolei aż czte-
rech kandydatów, w tym urzędująca 
wójt Zofi a Dobrowolska. Zdecydo-
wanie wygrał Adrian Napierała, który 
zdobył aż 67,46% głosów. 

W Poznaniu w drugiej turze wal-
czyć będą o prezydenturę Ryszard 
Grobelny (uzyskał w I turze 45.397 
głosów) oraz Jacek Jaśkowiak z PO 
(34.097 głosów). W niedzielę wło-
darzy ponownie będą wybierać także 
mieszkańcy Czerwonaka, Kostrzyna, 
Murowanej Gośliny, Mosiny, Swa-
rzędza i Pobiedzisk. W Murowanej 
Goślinie dotychczasowy burmistrz 
Tomasz Łęcki zmierzy się z Dariuszem 
Urbańskim. W Swarzędzu dotych-
czasowa burmistrz Anna Tomicka 
z przewodniczącym Rady Miejskiej 
Marianem Szkudlarkiem, a w Pobie-
dziskach dotychczasowy włodarz Mi-
chał Podsada z szefową Rady Miejskiej 
Dorotą Nowacką. W Czerwonaku do-
tychczasowy wójt Mariusz Poznański 
będzie walczył z Jackiem Sommerfel-
dem. W gminie Kostrzyn dotychcza-
sowy włodarz Paweł Iwański zmierzy 
się z Szymonem Matyskiem. Z kolei 
w Mosinie dotychczasowy zastępca 
burmistrza Waldemar Krzyżanowski 
będzie walczył z Jerzym Rysiem. 

W Radzie Powiatu Poznańskiego 
rządzić będzie koalicja PO–PSL. Sta-
rostą będzie urzędujący od 2002 roku 
Jan Grabkowski. W nowej radzie z 29 
mandatów 13 trafi ło do PO, 8 do rad-
nych z komitetu Niezależni dla Powia-
tu, 6 do PiS, 2 do PSL.

– Bardzo się cieszę z wyników, 
będziemy w koalicji z PSL, chcemy 
pracować dalej skutecznie na rzecz po-
wiatu, tak samo jak dotąd – powiedział 
starosta Jan Grabkowski. – Mamy tro-
chę mniej głosów, niż w poprzedniej 
kadencji, ale przyjmujemy to z pokorą. 
Sylwia Lechna

NOWY SUPERMARKET 
P OTR  PAWE  
W SWAR U

ul. Graniczna 55

OTWARCIE 
3 GRU NIA

ZAPRASZAMY

Skansen
Pszczelarstwa

WARSZAW
SKA

GRANICZNA

KIRKO
RA

POZNA
ŃSKA

REKLAMA

Jak Pan ocenia ostatnie 4 lata 
w pobiedziskim samorządzie?

— Mamy za sobą wyjątkową 
kadencję w zakresie inwestycji. 
Zmodernizowaliśmy wszystkie 
placówki oświatowe, przez ostatnie 
dwa lata zbudowaliśmy 80 km 
kanalizacji w ramach projektu 
„Puszcza Zielonka”, nowe świetli-
ce, nowe drogi i chodniki, uzbro-
jenie strefy przemysłowej, budowa 
13 km szlaku kajakowego łączące-
go sześć pięknie położonych jezior 
w gminie, poprawa bezpieczeństwa 
poprzez uruchomienie Pogoto-
wia Ratunkowego i wyposażenie 
jednostek gminnych Ochotniczych 
Straży Pożarnych, świetne koncer-
ty, sukcesy młodych sportowców 
oraz wiele cennych dla samorządów 
nagród i wyróżnień powoduje, że 
minioną kadencję oceniam jako 
bardzo udaną. Ponadto otrzymane 
wyróżnienia „Gmina na Piątkę”, 
„Laur Gospodarności” za zrów-
noważony rozwój, „Markowy 
Samorząd” świadczą o tym, że 
w kategoriach obiektywnej analizy 
gmina rozwija się dynamicznie. 
Natomiast wręczenie nam i miastu 
Marktheidenfeld I nagrody przez 
Ministra Spraw Zagranicznych 
Niemiec za najlepszą współpracę 
w Polsce między polsko-niemiec-
kim miastami świadczy o tym, że 
zauważono nas także w Europie. 

Co Pan sądzi o wyniku pierwszej 
tury wyborów w gminie Pobiedzi-
ska?

— Cieszę się, że mój Komitet Ziemi 
Pobiedziskiej odniósł wyborczy 
sukces. W 15-osobowej Radzie 
Miejskiej zasiądzie dziewięciu 
radnych z naszego komitetu, a ja 
wszedłem do drugiej tury wyborów 
z kilkuprocentową przewagą nad 
moją konkurentką. Nie ukrywam 
jednak, że spodziewałem się 

lepszego wyniku zwłaszcza w tych 
okręgach, gdzie było sporo inwe-
stycji. Nie pozostaje nic innego jak 
aktywne przekonywanie miesz-
kańców do mojej osoby. Postaram 
się pokazać różnice między mną, 
a moją kontrkandydatką. Pomimo, 
że przez 12 lat współrządziliśmy 
gminą Pobiedziska to jako kandy-
daci różnimy się dość istotnie. 

Na czym polegają te różnice?

— Podstawową różnicą jest do-
świadczenie nie tylko w zarządzaniu 
gminą, ale przede wszystkim w po-
zyskiwaniu funduszy europejskich. 

Odkąd jesteśmy w UE pozyskaliśmy 
dla gminy z różnych źródeł 190 mln 
zł na inwestycje. W tej kwestii nie 
będzie czasu na naukę, a wiedza 
akademicka nie wystarczy. Potrzeba 
determinacji i praktyki. Perspektywa 
Finansowa 2014–2020 już nigdy nie 
będzie powtórzona i trzeba te środki 
wykorzystać zwłaszcza na budowę 
bardzo potrzebnego bezkolizyjnego 
wiaduktu. Poza tym mamy inne 
osobowości. Wielokrotnie okazywa-
ło się, że łatwiej podejmuję decyzje 
obciążone większym ryzykiem. 
Dla przykładu podam, że zaciągając 
kilka lat temu pożyczkę z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
na budowę kanalizacji zastawiłem 
swój dom. Jak widać wszystko 
skończyło się dobrze – kilometry 
kanalizacji zostały wybudowane, 
a ja na szczęście nie zostałem bez-
domnym. Współpracuję z sąsied-
nimi samorządami, starostwem, 
urzędem marszałkowskim, a ostat-
nio z racji problemów z drogą nr 5 
znam wielu merytorycznych pra-

cowników w kilku ministerstwach. 
Dobre relacje w wielu instytucjach 
są bezcenne w pracy burmistrza. Po-
nadto jestem typem samorządowca 
lubiącego rozmawiać z ludźmi i nie 
przepadającego za przesiadywaniem 
w biurze. Myślę, że jeszcze kilka 
różnic się znajdzie. 

Jeśli zostanie Pan burmistrzem 
jak będzie wyglądała gmina Po-
biedziska za 4 lata, na zakończe-
niu kadencji? 

— Jestem przekonany, że będzie 
więcej miejsc pracy w strefi e go-
spodarczej dla mieszkańców naszej 
gminy. Pojawienie się nowych 
inwestorów to więcej pieniędzy 
z podatków w budżecie gminy. 
Zakończymy również budowę 
zaplanowanych 130 km sieci kana-
lizacyjnej i rozliczymy to zadanie. 
Na pewno będzie więcej no-
wych dróg w całej gminie. 
Wierzę, że będziemy 
wygodnie i bezpiecznie 
wjeżdżać do Pobiedzisk 
wiaduktem kolejowym 
i powstanie droga 
spełniająca rolę 
obwodnicy do ul. Ko-
strzyńskiej. Ułatwi to 
bardzo codzienne życie 
nie tylko kierowcom, 
ale też mieszkań-
com 

Pobiedzisk. Mniej jeżdżących 
pojazdów w mieście to szansa na 
spokojniejsze życie, zmianę funkcji 
rynku, który wreszcie stanie się 
przestrzenią publiczną dla ludzi, 
a nie dla samochodów. Mieszkań-
cy będą mogli cieszyć się lepszą 
infrastrukturą sportowo-rekreacyj-
ną, jestem przekonany, że będą 
mogli wypoczywać nad jeziorami 
na ładnie zagospodarowanej plaży. 
Nasi uczniowie będą korzystać 
z nowoczesnej bazy edukacyjnej, 
a seniorzy będą rozwijali swoją 
wiedzę w Uniwersytecie III Wieku 
oraz korzystać z centrum fi tnessu. 
Jako członkowie Stowarzyszenia 
Metropolia będziemy jeździli w kie-
runku Poznania i z powrotem co 
30 minut. Samochody zostawimy 
na nowoczesnych parkingach przy 
dworcach PKP, wybudowanych 
z pieniędzy unijnych. Powinno to 

zachęcić większość z nas do 
korzystania z komunika-

cji publicznej. Gmina 
Pobiedziska będzie 
jeszcze bardziej 
klimatycznym 
miejscem w powiecie 
poznańskim. 

Rozmawiał 
Sławomir Lechna

Pozyskaliśmy 190 mln 
na inwestycje
Zaciągając kilka lat temu pożyczkę z NFOŚ na budowę kanalizacji zastawiłem 
swój… dom – mówi burmistrz Pobiedzisk, Michał Podsada

FOT. ARCHIWUM

Burmistrz gminy 
Pobiedziska Michał Podsada. 

 MATERIAŁ SFINANSOWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI POBIEDZISKIEJ

Powyborczy 
Poznań 
i powiat

Pobiedziska 
zauważono także 
w Europie
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WYDARZENIA

Spodziewał się Pan tak dobrego 
wyniku i wejścia do drugiej tury 
wyborów?

— Przede wszystkim chciałbym 
serdecznie podziękować za popar-
cie okazane Komitetowi Wyborcze-
mu Wyborców Mariana Szku-
dlarka. Dziękuję za głosy oddane 
na mnie i kandydatów z mojego 
komitetu. Uzyskaliśmy bardzo 
dobry wynik. Osoby z naszego 
komitetu uzyskały 10 mandatów 
w radzie miejskiej, a ja dostałem się 
do drugiej tury wyborów.

Co przyczyniło się do tego suk-
cesu?

— Hasło wyborcze mojej kampanii 
„Po pierwsze: Mieszkańcy” zostało 
bardzo pozytywnie przyjęte przez 
mieszkańców naszej gminy. Cieszę 
się, że wyborcy opowiedzieli się za 
zmianą dotychczasowej władzy. 
Bardzo ważny był dobór członków 
komitetu. Prowadziliśmy meryto-
ryczną kampanię, a nasza ciężka 
praca i spotkania z mieszkańcami 
spowodowały, że zostaliśmy obda-
rzeni zaufaniem wyborców. 

Uzyskał Pan poparcie swoich 
kontrkandydatów z Platformy 
Obywatelskiej i Prawa i Sprawie-
dliwości. Jak to Pan skomentuje?

— Uważam, że w samorządzie lo-
kalnym ważna jest praca dla dobra 
mieszkańców ponad podziałami 
politycznymi. Widzę możliwość na 
zrealizowanie wspólnych punktów 
programu wyborczego naszych ko-
mitetów. Gmina Swarzędz zasługuje 
na dynamiczniejszy rozwój, budo-
wany na potrzebach jego mieszkań-
ców. To co najistotniejsze to fakt, że 
mieszkańcy będą mieli zagwaranto-
waną przejrzystość władzy.

Czym chce Pan przekonać wy-
borców do zagłosowania na Pana 
w drugiej turze wyborów?

— Zdaję sobie sprawę, żeby 
osiągnąć zwycięstwo wybor-
cze w drugiej turze, muszę 
przedstawić mieszkańcom 
Swarzędza konkretną 
gwarancję realizacji 

przedstawionego programu wy-
borczego – który został bardzo po-
zytywnie przez nich przyjęty. Jako 

burmistrz Swarzędza będę 
dysponował większo-

ścią w Radzie Miej-
skiej Swarzędza, 
a to jest gwa-
rancją realizacji 
programu zaak-

ceptowanego przez mieszkańców 
Swarzędza. Wiem, że burmistrz nie 
może realizować swojego programu 
bez większości w radzie miejskiej.
Chciałbym przede wszystkim 
utrzymać stały wzrost poziomu 
jakości życia w gminie. Tempo 
gminnych inwestycji powinno być 
dostosowane do dynamicznie zmie-
niających się potrzeb w zakresie 
podstawowych spraw, tj. liczba 
miejsc w żłobkach, przedszkolach 
i szkołach. Jednym z priorytetów 
będzie infrastruktura techniczna, 
a więc budowanie dróg, chodników, 

ścieżek rowerowych, kanalizacji 
oraz obiektów sportowych, terenów 
rekreacyjnych i placów zabaw.

Na czyje głosy liczy Pan w drugiej 
turze?

— Liczę na głosy wszystkich 
wyborców, którym dynamiczny 
rozwój miasta i gminy Swarzędz 
nie jest obojętny. Chciałbym także 
przekonać do siebie wyborców 
moich kontrkandydatów, którzy 
w pierwszej turze zagłosowali na 
Barbarę Czachurę z PO oraz Armi-
na Niewiadomskiego z PiS. Proszę 
wszystkich mieszkańców gminy 
Swarzędz o poświęcenie swojego 
cennego czasu i oddanie na mnie 
głosu w drugiej turze wyborów – 
30 listopada. 

Rozmawiał Sławomir Lechna

Po pierwsze: Mieszkańcy!
O II turze wyborów w Swarzędzu oraz poparciu PO i PiS z Marianem Szkudlarkiem, 
kandydatem na burmistrza, SuperRadnym’2012, rozmawia Sławomir Lechna

Termoizolacja budynków w warun-
kach jesienno-zimowych jest w Pol-
sce trudna, ale możliwa. Jeśli zależy 
nam na dociepleniu obiektu, o tej 
nieprzyjaznej dla prac budowlanych 
porze roku, to należy śledzić pro-
gnozy pogody. W naszym klimacie 
to bowiem właśnie temperatura 
najczęściej krzyżuje plany inwesty-
cyjne. 

Optymalny przedział tempe-
raturowy, zalecany przy prowa-
dzeniu prac ociepleniowych waha 
się od +5°C do +25°C. Co ważne, 
temperatury te nie dotyczą tylko 
powietrza, ale także materiałów 
wykorzystanych do budowy domu, 
podłoża oraz wody zarobowej. Nie-
stety, w naszej szerokości geogra-

fi cznej temperatura jesienią i zimą 
oscyluje często wokół 0˚C, unie-
możliwiając tym samym prowadze-
nie prac budowlanych. Decydując 
się na docieplanie w temperaturze 
poniżej +5˚C, trzeba mieć na uwa-
dze związane z tym ryzyko, np. zmy-
cia przez opad atmosferyczny nało-
żonego w takich warunkach tynku. 

Ratunkiem na te problemy mogą 
być specjalne produkty zimowe, 
które umożliwiają prowadzenie 
prac w temperaturach od 0˚C do 
25˚C i nie są im straszne nocne 
spadki temperatur poniżej 0˚C. Ta-
kim systemem jest system ociepleń 
TURBO Z-SA. System ten przezna-
czony jest do termomodernizacji 
budynków już istniejących, zarów-
no w budownictwie jedno– jak i wie-
lorodzinnym oraz przemysłowym, 

a także do wykonywania ociepleń 
budynków nowopowstających. 
W skład systemu wchodzą: zimowe 
zaprawy: klejąca LEPSTYR Z 211 
i klejąco-zbrojąca STYRLEP Z 221, 
zimowy podkład tynkarski TYNKO-
LIT Z-SA 341, zimowy tynk silika-
towy SILIKATYNK Z 021.

Podczas prowadzenia prac tym 
systemem temperatura zewnętrzna 
powietrza, podłoża i  wbudowywa-

nego materiału nie może być 
niższa niż 0°C, temperatura 
taka musi utrzymywać się 
przez co najmniej 8 godzin, 
po tym czasie dopuszczalny 
jest spadek temperatury po-
niżej zera. Produkty stoso-
wane w tym systemie szybko 
wiążą, dzięki czemu mają 
wczesną odporność na dzia-
łanie mrozu.

Stosowany w systemie tynk sili-
katowy łączy zalety tynków mine-
ralnych (paroprzepuszczalność) 
i akrylowych (wysoka wytrzymałość 
mechaniczna aż do 10J odporności 
na uderzenia!) przy jednoczesnym 
pozbawieniu ich wad. Wyprawa 
ta jest wysoce odporna na działa-
nie alg, glonów, grzybów itp., czyli 
agresji biologicznej. Tynki te posia-

dają wysoką paroprzepuszczalność 
oraz przepuszczalność CO2, porów-
nywalną z tynkami mineralnymi. 

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

tel. +48 61 846 79 00,
fax +48 61 846 79 09

www.kreisel.pl

Bartosz Polaczyk
Product Manager KREISEL
Technika Budowlana Sp. z o.o

Ocieplamy budynek jesienno-zimową porą
TEKST SPONSOROWANY

Jako burmistrz 
Swarzędza będę 
dysponował więk-
szością w Radzie 
Miejskiej
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Wapniarnia 3, koło Trzcianki; 

NA SPRZEDAŻ 
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha; 

tel. 697 702 624, tel. 698 656 107

KUPIĘ
MIESZKANIE

Z PROBLEMEM PRAWNYM
• spłacę zadłużenie 
•  dam odstępne za 

lokatorskie
• zamienię na inne

DYSPONUJĘ GOTÓWKĄ! 
Szybka transakcja!

tel. 665-132-884

REKLAMA

Z inicjatywy władz miasta i gminy 
Swarzędz 24 listopada rozpoczy-
na się kolejna edycja Uniwersytetu 
Swarzędzkiego. To cykl wykładów 
o charakterze akademickim, doty-
czący życia społecznego, gospodar-
czego oraz różnych dziedzin nauki 
m.in. socjologii czy historii. Uni-
wersytet ma zintegrować słuchaczy 
wywodzących się głównie ze Swa-
rzędza i wyposażyć ich w wiedzę, 
dzięki której staną się ambasadora-
mi swojej małej ojczyzny. 24 listopa-
da o godz. 17, w OSK w Swarzędzu, 
prof. Karol Olejnik wygłosi wykład 
pt.: „Wybitni Wielkopolanie w Woj-
sku Polskim”. Organizatorem Uni-
wersytetu jest Instytut Edukacji 
Europejskiej – założyciel WSNHiD 
w Poznaniu oraz SWPS w Warsza-
wie. Filip Suś

Uniwersytet 
swarzędzki

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296
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Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki
• beton towarowy • żwir, kruszywa
• usługi transportowe 
• usługi sprzętem budowlanym

ATRAKCYJNE CENY!

www.betonbelwah.pl • tel. 61-8196-271, 608-085-557 

REKLAMA OGŁOSZENIE

PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi!

Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy wspierali i poparli moją 
kandydaturę. Tak naprawdę dziękuję wszystkim mieszkańcom 
Gminy Komorniki – moim Sąsiadom, że udzieliliście mi Państwo po 
raz kolejny olbrzymiego kredytu zaufania powierzając funkcję wójta 
na kolejne 4 lata. Dziękuję wszystkim za czynny udział w wyborach 
samorządowych oddając głos na swoich sąsiadów, społeczników – 
powierzając im mandat współtworzenia przyszłości Naszej Gminy – 
Gminy Komorniki.

Rozpoczynając nową kadencję mam świadomość, że czeka nas ciężka 
praca, jednak o nadchodzących wyzwaniach myślę z optymizmem. 
Jestem pewien, że razem będziemy prowadzić Gminę Komorniki 
zawsze w dobrym kierunku, dlatego liczę na owocną współpracę 
z mieszkańcami, radą gminy, sołectwami, organizacjami pozarządowymi 
i przedsiębiorcami.

Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję.

Jan Broda 
Wójt Gminy Komorniki

Ofi cjalne otwarcie oczyszczalni 
w Dąbrówce (gmina Dopiewo) po 
rozbudowie odbyło się 12 listopa-
da. Wzięli w niej udział obecna wójt 
gminy Dopiewo Zofi a Dobrowolska 
i prezes Zakładu Usług Komunal-
nych, zarządzającego oczyszczal-
nią, Adrian Napierała, wybrany 
cztery dni po otwarciu na nowego 
wójta gminy Dopiewo. Obydwoje 
w swoich przemówieniach zgodzi-
li się co do znaczenia inwestycji 
w rozwoju gminy Dopiewo, przede 
wszystkim poprawy jakości życia 
mieszkańców w kolejnych miej-
scach na gminnej mapie, ale także 
atrakcyjności terenów aktywizacji 
gospodarczej.

Koszt rozbudowy wyniósł 6,4 
mln zł, z czego 3,59 mln zł – do-
finansowanie. Dzięki rozbu-
dowie oczyszczalnia podwoiła 
moce przerobowe. Umożliwia to 
budowę nowych gałęzi sieci ka-
nalizacyjnej w tej dynamicznie 
zmieniającej się pod względem 
urbanizacyjnym gminie. Kolejne 
miejsca na mapie mają szansę na 
rozwój. O tym, które w pierwszej 
kolejności, zadecyduje samorząd 
nowej kadencji.

W otwarciu obiektu uczestniczyli 
także m.in. udział wiceprezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Marek Baumgart, instytucji uczest-

niczącej w rozliczeniu projektu i wi-
cestarosta powiatu poznańskiego 
Tomasz Łubiński, mieszkaniec gmi-
ny Dopiewo.

Projekt rozbudowy oczyszczalni 
ścieków w Dąbrówce uzyskał wyso-
ką ocenę merytoryczną, zajmując 2 
miejsce z 24 punktami na liście ran-
kingowej projektów zgłoszonych do 
dofi nansowania w ramach Wielko-
polskiego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013 w działaniu 3.4 
„Gospodarka wodno-ściekowa”. 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego ogłosił ją 
w styczniu 2014 r. Inwestycję zreali-
zowano w tym roku.
Adam Mendrala

Oczyszczalnia w Dąbrówce 
podwoiła moce
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Stęszew pamięta
Z okazji Święta Niepodległości zorganizowano uroczystości

11 listopada z okazji Święta Nie-
podległości w kościele Św. Trójcy 
w Stęszewie została odprawiona 
msza święta w intencji Polaków 
walczących o wolność ojczyzny. Po 
nabożeństwie, delegacje pocztów 
sztandarowych wraz ze zgromadzo-
nymi mieszkańcami, przemasze-
rowały na stęszewski Rynek, gdzie 
złożyły kwiaty. Tam też odbyła się 
krótka akademia upamiętniająca 
wydarzenia z 11 listopada 1918 r.

Następnie w Muzeum Regional-
nym odbyła się promocja książki 
pod tytułem „Stęszew i okolice. Za-
rys dziejów do roku 1945”.

Tego samego dnia w Zamysłowie 
uroczyście odsłonięto tablicę upa-
miętniającą pomnik odzyskania nie-
podległości, który został zniszczony 
przez hitlerowców. WB
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Gmina Tarnowo Podgórne otrzyma-
ła wyróżnienie w IV edycji Konkursu 
„Grunt na Medal 2014”.

 – Zgłosiliśmy teren inwestycyjny 
po południowej stronie drogi krajo-
wej nr 92 w Tarnowie Podgórnym 
o powierzchni około 100 hektarów 
– mówi wójt Tadeusz Czajka. – 
Niewątpliwie na tak wysoką ocenę 
wpłynął wzrost atrakcyjności tego 
obszaru po zmodernizowaniu dróg 
lokalnych w Tarnowie Podgórnym, 

Lusówku i Jankowicach (inwestycja 
była realizowana wspólnie z Powia-
tem Poznańskim i przy dofi nanso-
waniu z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych) i do-
prowadzeniu mediów. 

Ogłoszenie wyników konkursu 
nastąpiło we Wrześni. Zgłoszony 
przez gminę Tarnowo Podgórne 
teren znalazł się wśród sześciu naj-
lepiej ocenionych terenów inwesty-
cyjnych Wielkopolski. ARz

Teren na medal
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MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296

W muzeum odbyła się promocja książki. 

W Zamysłowie
odsłonięto tablicę.
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Towarzystwo im. Hipolita Cegiel-
skiego w Poznaniu zaprasza do Ko-
mitetu Budowy Pomnika Ignacego 
Jana Paderewskiego – wielkiego Po-
laka, patrioty, polityka, dyplomaty, 
pianisty i kompozytora.

To jeden z tych naszych Rodaków, 
którym Polska zawdzięcza swe od-
rodzenie w 1918 roku i którzy dobro 
ojczyzny przedłożyli nad osobiste 
szczęście i karierę.

Poznań, Wielkopolska i Polacy 
mają szansę upamiętnienia tej wspa-
niałej godnej naśladowania postaci 
poprzez pomnik, który w 2015 roku 
stanie w samym sercu Poznania, 
w bezpośrednim sąsiedztwie Akade-
mii Muzycznej noszącej imię Ignace-
go Jana Paderewskiego. Jest to jedno-
cześnie miejsce na trasie triumfalnego 
przejazdu polityka przez centrum Po-
znania w czasie słynnej wizyty w grud-
niu 1918 roku, która dała początek 
Powstaniu Wielkopolskiemu.

Każdy z nas może przy-
czynić się do realizacji tego 
szczytnego zamierzenia, tak-
że poprzez wpłatę na rachu-
nek bankowy BZ WBK S.A. 
nr 57 1090 1447 0000 0001 
0702 1746. W tytule prze-
lewu należy wpisać słowo 
„pomnik” i dodać swoje 
imię, nazwisko i zawód.

Aktualnie dokonało wpłat ponad 
1196 osób fi zycznych oraz 119 fi rm 
i organizacji. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim dotych-
czasowym fundatorom i sponso-
rom.

W szczególności fundatorom 
głównym oraz fundatorom wiodą-
cym.

Więcej na stronie internetowej 
www.pomnik-paderewskiego.pl.

FUNDATORZY GŁÓWNI

FUNDATORZY WIODĄCY

Zostań fundatorem pomnika Ignacego Paderewskiego
TEKST SPONSOROWANY

Coroczne wyróżnienie, przyznawa-
ne od 2001 przez poznańskie To-
warzystwo im. Hipolita Cegielskie-
go (pierwszego „Złotego Hipolita 
otrzymał Jan Paweł II), w tym roku 
wręczono 8. osobom. Siedmioro 
z nich statuetkę odebrało podczas 
uroczystości 25 października w Sali 
Białej Urzędu Miasta Poznania. 
Krzysztof Zanussi nie mógł być 
obecny z powodu wyjazdu do Ame-
ryki, stąd statuetkę i tytuł otrzymał 
17 listopada.

– To dla mnie zaszczyt i honor, 
praca organiczna była obecna 

w moim domu od dzieciństwa – 
powiedział Krzysztof Zanussi. – 
Potem, w czasach komuny, też się 
mówiło „róbmy to co możliwe, po-
mału idąc do przodu”. Cieszę się 
i doceniam, że to poznaniacy mnie, 
pochodzącego z Kongresówki, uho-
norowali. Mam wrażenie, że zabory 
wciąż kładą się cieniem na życie 
współczesne. Wystarczy spojrzeć 
na wyniki wyborów. Ważne, aby 
to myślenie poznańskie, śląskie, 
czy nawet galicyjskie, przenieść na 
wschodnie rejony Polski. To dla nas 
szansa.

– Każdy laureat Złotego Hipoli-
ta jest dla nas wzorcem – powie-
dział prezydent Towarzystwa im. 
Hipolita Cegielskiego, dr Marian 
Król. – Wybierani są oni przez 
jedenastoosobową kapitułę, nie 
w głosowaniu, a przy pełnym 
uznaniu wszystkich jej członków. 
Do tej pory nagrodziliśmy 105 
osób, które wskazujemy młodym 
pokoleniom jako najlepsze wzor-
ce. Nie przez przypadek pierwsze-
go Złotego Hipolita otrzymał Jan 
Paweł II.
Sławomir Lechna

Złoty Hipolit 
dla Zanussiego
Krzysztof Zanussi, reżyser i scenarzysta fi lmowy, otrzymał 
17 listopada statuetkę „Złotego Hipolita” oraz godność 
„Wybitna Osobowość Pracy Organicznej”. Uroczystość 
odbyła się w saloniku wojewody wielkopolskiego Piotra Florka

Polska Spółka Gazownictwa sponsorem budowy 
Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego 
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Pamiątkowe zdjęcie laureatów z członków Kapituły 
podczas uroczystości w Sali Białej UMP.

Krzysztof Zanussi, obok dr Marian Król, Piotr Florek i Marek Marian 
Przybylski.
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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  os. Sobieskiego paw. 52,
tel. 61 823 57 81, 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

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).  

NAKŁAD: 20 000 EGZ.

SZUKAJ NAS W MARKETACH 

I W RADIO TAXI RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

Nasz Głos Poznański to największy

POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

TOWARZYSTWO IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

Nagrody za ciężką pracę

Certyfi katy „Najlepsze w Polsce”, 
statuetki „Honorowego Hipolita”, medale „Młody 
Pozytywista” i „Labor Omnia Vincit” – oto nagrody, jakie 
uroczyście wręczono 21 listopada
W miniony piątek odbyło się podsu-
mowanie XXII edycji Konsumenc-
kiego Konkursu Jakości Produktów 
i Usług „Najlepsze w Polsce” – The 
Best in Poland”. Podczas uroczy-
stości, tradycyjnie w poznańskim 
Pałacu Działyńskich, certyfi katy go-
dła „Najlepsze w Polsce” otrzymali 
następujący producenci i usługo-
dawcy: KONAR Jeziorecki Witold, 
Jeziorecka Renata – sp. j. ze Stę-
szewa – za przyczepę skrzyniową – 
wielofunkcyjną; Zakłady Porcelany 
Stołowej „Lubiana” S.A. z Łubiany 
k/Kościerzyny za komplety dzie-
cięce; Przedsiębiorstwo Handlowe 
„KEY” z Wrocławia za biustonosze 
dla nastolatek „MY FIRST BRA”; 
Piekarnia „Rogalik” Wiesława i Ja-
nusz Dudek z Trzcianki za wysoką 
jakość pieczywa i szerokie rozpo-
wszechnianie w regionie; COLIAN 
z Opatówka za śliwkę nałęczow-
ską w czekoladzie; W. LEGUTKO 
Przedsiębiorstwo Hodowlano-Na-
sienne z Jutrosina za nasiona ro-
ślin ozdobnych; Przetwórstwo Wa-
rzyw HENRYK SONDEJ z Lipek 
Wielkich za kapustę i ogórki nad-
noteckie; Zakłady Mięsne „PEK-
POL Ostrołęka” S.A. za parówki 
paryżanki; Piekarnia „Bochenek” 
z Trzcianki za chleb żytni wielo-
ziarnisty; Spółdzielnia Mleczarska 
Udziałowców w Strzałkowie za ma-
sło ekstra 250g; Firma Handlowa 
„RATOS-NATURA” s.c. R.S. Zdzie-
bło z Olszownicy za naturalne mio-
dy pszczele; Biblioteka Publiczna 
Gminy Jaraczewo w Jaraczewie za 
upowszechnianie i promowanie czy-
telnictwa i kultury wśród mieszkań-
ców gminy Jaraczewo; „TOP” s.c. 
H. Huszczak, B. Humerczyk, A. Hu-
merczyk z Rataj k/Chodzieży za sery 
smażone; OKPOL ze Skarbimierza-
Osiedle za okna do poddaszy Okpol 
z szybą samoczyszczącą; AFT z Po-
znania za przepustnicę odcinającą 
o 100% szczelności typu AFT-DV-T-

9600-QO; P.P.H.U. „A-LIMA-BIS” 
ze Środy Wlkp. za wysokiej jakości 
produkcję membranowych linii 
technologicznych do frakcjonowa-
nia mleka oraz innych substancji 
rolniczych na poziomie europej-
skim; TERMOPIL-BUD z Piły za 
inwestycję budynków mieszkalnych 
„Apartamenty Pod Dębem” oraz 
przy ul. Wspólnej w Pile; Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego DWO-
RECKI z Golejewa za wysoką jakość 
wędlin i wyrobów wędliniarskich 
z wieprzowiny; FR – Wytwarzanie 
Artykułów z Gumy Ryszard Forma-
lik z Suchego Lasu za wytwarzanie 
wysokiej jakości artykułów z gumy 
i handel nimi; Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Kępińskiej z Kępna 

za upowszechnianie i propagowanie 
najbardziej wartościowych zjawisk 
kulturowych, walorów turystycz-
nych oraz osiągnięć społecznych 
i gospodarczych regionu w 40. rocz-
nicę działalności; EKOPAL z Jagod-
na k/Piszu za GoldPellets – granulat 
z trocin drzewnych; Przedsiębior-
stwo Drobiarskie DROBEX z Solca 
Kujawskiego za kabanosy drobiowe 
pod marką Wędliny z Kujaw; Za-
kład Instalacji Sanitarnych ŚLU-
SARSTWO Zenon Mantaj z Piły za 
wysokiej jakości usługi w zakresie 
instalacji sanitarnych, wodno-kana-
lizacyjnych oraz gazowych; Restau-
racja Bazylia&Oregano z Poznania 
za wysoką jakość usług gastrono-
micznych na poziomie europejskim; 
Zespół Tańca Ludowego Politech-

niki Poznańskiej „POLIGRODZIA-
NIE” za kultywowanie folkloru 
wielkopolskiego na scenach Polski, 
Europy i świata w 41 rocznicę dzia-
łalności. 

Statuetki Honorowego Hipolita 
otrzymały dwie fi rmy: Poznański 
Bank Spółdzielczy z Poznania za 
wysoką jakość usług bankowych dla 
klientów indywidualnych oraz fi rm 
i instytucji na poziomie europej-
skim w 120-lecie działalności oraz 
Bank Spółdzielczy Pojezierza Mię-
dzychodzko-Sierakowskiego z Sie-
rakowa za wysoką jakość usług ban-
kowych dla ludności oraz instytucji 
i fi rm na poziomie europejskim. 

Medalami „Młody Pozytywista” 
uhonorowani zostali: Daria Szym-
czak – właścicielka Studia „Zielone 
Oko” w Poznaniu; poznański nauczy-
ciel Mateusz Hurysz oraz Tadeusz 
Matraszek, publicysta z Chodzieży. 

Medale „Labor Omnia Vincit” 
otrzymali: Lucjana Kuźnicka-Tylen-
da, prezes i właściciel TFP w Kór-
niku; dr med. Witold Perkowski, b. 
ordynator Wojewódzkiego Szpitala 
Ortopedycznego w Poznaniu i Artur 
Nowaczyk -wiceprezes zarządu sp. 
„Natalii” w Rokietnicy. 

Statuetki Honorowego Hipolita 
i godność „Lider Pracy Organicznej” 
przyznano Piotrowi Nowakowskie-
mu i Piotrowi Olewińskiemu, właści-
cielom fi rmy NOVOL z Komornik. 

Podsumowanie XXIII edycji 
Konsumenckiego Konkursu Jako-
ści Produktów i Usług „Najlepsze 
w Polsce” – The Best in Poland” za-
planowano na wiosnę 2015 r.

 NASZ PATRONAT

Dr. Marian Król: 
Cegielski jest dla 
nas symbolem pra-
cowitości, solidności 
i dobrej organizacji

Pamiątkowe zdjęcie 
laureatów i osób 

wręczających certyfi katy. 

 Galeria zdjęć na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl
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W kolejnej sondzie Naszego Głosu 
Poznańskiego i Instytutu Badań 
Rynkowych i Społecznych TriC za-
pytaliśmy 61 Czytelników o to, kogo 
w tym roku zaskoczy zima – kierow-
ców, czy „drogowców”. Tym razem 
zadaliśmy tylko jedno pytanie za-
mknięte i tradycyjnie już pozwolili-
śmy podzielić się opiniami na tzw. 
„wolnym ringu”. 

Przybliżmy szczegóły: na pytanie 
„Kogo w tym roku zaskoczy zima na 
drogach?” prawie 15% responden-
tów udzieliło optymistycznej odpo-
wiedzi „Nikogo – ani drogowców 
ani kierowców”. O możliwym zi-
mowym zaskoczeniu „drogowców” 
przekonanych jest 54% osób od-
powiadających na pytania redakcji 
NGP. Zaś 31% z Czytelników jest 
zdania, że zima zaskoczy przede 
wszystkim kierowców i znów bę-
dziemy stać w kolejkach do zmiany 
opon. Ostatnia wartość procentowa 
nie dziwi – wielu kierowców zmie-
nia opony właśnie teraz, w oczeki-
waniu zimy. Wśród respondentów 
jest też wielu kierowców – zapewne 
też trudno jest im przyznać się do 
bywania zaskoczonym przez zimę. 
No i narzekania na zaskoczonych 
drogowców stały się już też naro-
dową tradycją. W zestawieniu za-
skoczonych „drogowcy” biją więc 
na głowę kierowców. Czy słusznie? 
Przekonamy się w najbliższych ty-
godniach.

Przyjrzyjmy się też bliżej wypo-
wiedziom naszych Czytelników. 
Jakie odczucia towarzyszą im w ko-
lejkach do zmiany opon? O czym 
myślą przemieszczając się nieod-
śnieżonymi ulicami? Poprosiliśmy 
Czytelników o podzielenie się dro-

gowymi radościami i smutkami. Ze 
względu na obszerność zebranego 
materiału zmuszeni byliśmy zapre-
zentować tylko część Waszych wy-
powiedzi. Zachowana za to została 
oryginalna pisownia.

W większości wypowiedzi czytelni-
czych króluje sarkazm i ironia, choć 
i ujęcie pesymistyczne nie należy do 
rzadkości. Czytelnik „Lucy Fair” 
wieszczy: „Przede wszystkim będzie-
my stać w korkach przed Bożym Na-
rodzeniem. Bo Polak znów w ostatniej 
chwili wyruszy na zakupy po karpia 
i znów będzie narzekał, że wszyscy 
robią co roku to samo na ostatni mo-
ment!” I zapewne sporo w tym racji! 
Bez narzekania nie ma Świąt.

Czytelnik „Wojtek” ironizuje, 
twierdząc że „Zima zaskakuje dro-
gowców co roku. Są zastanawiająco 
zdziwieni za każdym razem jak np. 
w grudniu pada śnieg.” Respondent 
o pseudonimie „Brzytwa” analizu-
jąc pracę służb komunalnych zasta-
nawia się, czy „(…) może to jednak 
nie jest przemyślane działanie mają-
ce na celu konserwację drogi. Wie-
cie, śnieg zakrywa asfalt, asfalt się 
nie zużywa, bo koła go nie dotykają, 
a tak jeszcze, by się starł jakbyśmy 

po nim jeździli cały rok bez prze-
rwy...”. Redakcja gratuluje kreatyw-
ności! Czytelniczka „renata” jest 
bardzo bezpośrednia – z jej opinii 
wynika, że w zimowych korkach 
„chce kogoś zabić”. Oby nie innych 
uczestników ruchu drogowego. 

Niezwykle trafnie opisuje zimowe 
warunki „Marcin” i jego wypowiedź 
przytaczamy w całości: „Myślę, 
że drogowcy działają w Poznaniu 
całkiem sprawnie i nie trzeba mieć 
obaw o to, czy sobie poradzą. Za-
wsze pierwszy śnieg powala ich na 
deski, ale szybko wstają i zabierają 
się do porządnej roboty:) Bez nich 
marny nasz los! Do zmiany opon, 
niestety, kolejki były i będą, bo 
część kierowców czeka na pierw-
szy śnieg, albo pierwszą gołoledź, 
a że na letnich oponkach po śnie-
gu, czy lodzie jeździć się prak-
tycznie nie da, w związku z czym 
automatycznie całe miasto staje 
w gigantycznym korku. Są proble-
my z wystartowaniem ze skrzyżo-
wań, z zatrzymaniem auta na czer-
wonym świetle, czy przed pasami 
dla pieszych, z niekontrolowanymi 
poślizgami, stłuczkami itd. Zatem 
prośba do kierowców, żeby przy 7-8 
stopniach zmieniali opony na zimo-
we. Bardziej niż nieodśnieżone dro-
gi martwi mnie natomiast w Pozna-
niu stan przyulicznych parkingów, 
o zgrozo! Kto ma podziemny garaż, 
ten może szczerzyć zęby, ale jeśli 
ktoś parkuje auto na ulicy, to litości! 
Trzeba manewrować w zaspach, 
żeby móc w dozwolonym miejscu 
postawić auto. Wyjeżdżając można 
powiesić samochód na zmarzlinie. 
Trochę winni są kierowcy, bo każdy 
auto odśnieży, zrobi dookoła swo-

jego wozu tunel i odjeżdża. Tunel 
zamarza, następny wjeżdża i jest 
kocioł! A kochana straż miejska 
wpisuje później mandaty za parko-
wanie w niedozwolonym miejscu:) 
Czy nie łatwiej i lepiej byłoby upo-
mnieć jednego, drugiego, trzeciego 
kierowcę za odśnieżanie auta, a nie 
wyciągać bloczki z mandatami? 
Czy nie można byłoby zadbać o to, 
żeby nadmiar śniegu z parkingów 
był usuwany? Wierzę, że jeśli każdy 
wykaże się odrobiną dobrej woli, to 
przejedziemy przez zimę bez więk-
szych kłopotów! Kierowcom życzę 
przyczepności, a drogowcom efek-
tywnej i skutecznej pracy!” Marci-
nowi dziękujemy za przemyślenia 
i obszerną wypowiedź.

Przeciwstawne opinie – te o cha-
rakterze bardziej optymistycznym 
ukazują zimę jako okazję do drogo-
wych zabaw. Czytelnik „nebel”, jeż-
dżąc nieodśnieżonymi ulicami myśli, 
„że fajnie jest mieć tylny napęd”. Zaś 
„bree.mcwill.” wyznaje, że lubi „(…) 
zimę i te pierwsze dni ze śniegiem są 
fantastyczne.”, Czytelnik „osik” – 
cieszy się, widząc, jaką „frajde miał-
by (…) Syn budujący na środku ulicy 
ogromnego balwana :)”

 Sporo wypowiedzi z tzw. „wol-
nego ringu” porusza temat zmiany 
opon w tym krytycznym okresie. 
Okazuje się, że spora część Czy-
telników Naszego Głosu Poznań-
skiego zmienia opony zawczasu – 
przyznają się do tego: „Agnieszka”, 

„pawel”, „Kankkunen”, „eska”, 
„Maria”, „myszzzza” oraz kilkana-
ście innych osób.

Podsumowując wypowiedzi pra-
gniemy zaprezentować wypowiedź 
o nietypowej formie. Znana redakcji 
Czytelniczka – „Agnieszka” – zwra-
cając się z apelem do „drogowców” 
posłużyła się formą rymowaną:
„Choć zima czasem jest długo 
w uśpieniu, / przypomni nam w koń-
cu o swoim istnieniu. / Więc bądźcie 
czujni, drodzy Panowie, / bo najważ-
niejsze jest życie i zdrowie!”

Dziękujemy i gratulujemy kre-
atywności! Pani Agnieszce przy-
znajemy „Specjalne Wyróżnienie 
TriC”. 

Na zakończenie jeszcze jedna 
nasza ulubiona wypowiedź. Tym 
razem „TriC Tygodnia” przypadł 
w udziale anonimowemu Czytel-
nikowi – za wypowiedź „Nie ma 
problemu – całe lato jeżdżę na zi-
mówkach :)” Można też i tak! Ano-
nimowemu autorowi gratulujemy 
„TriCa Tygodnia”! 

Tym razem o zdanie zapytaliśmy 
61 Czytelników Naszego Głosu Po-
znańskiego. Przedstawiliśmy jedy-
nie wybrane opinie i wyniki analiz.

Szczegółowe dane z sondy można 
uzyskać wysyłając e-mail pod adres 
tric@tric.pl

A w następnym badaniu ponow-
nie pochylimy się nad tematem wy-
borów! Szukajcie na www.naszglo-
spoznanski.pl . 

Kogo w tym roku zima zaskoczy 
na drogach?

31%
Kierowców

15%
Nikogo

54%
Drogowców

Kogo zaskoczy zima?
Wielkimi krokami zbliża się zima. Jak co roku ulice są w pełni gotowe na przyjście zimy... Czy aby na pewno?

Marcin 
Cybulski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Paweł 
Chmielowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

W Mosinie 96. rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości rozpo-
częła się uroczystą mszą w koście-
le parafi alnym pw. Św. Mikołaja. 
Oprawę muzyczną zapewniło Sto-
warzyszenie Muzyczne Orkiestra 
Dęta im. hm. Antoniego Jerzaka 
oraz Chór Kościelny pw. Św. Cecylii. 
Licznie zgromadzone poczty sztan-
darowe, delegacje szkół, instytucji, 
organizacji pozarządowych oraz 
przybyli mieszkańcy w uroczystym 
przemarszu przeszli pod pomnik na 
Placu 20 Października, gdzie zosta-
ły złożone kwiaty i zapalone znicze 
ku pamięci pomordowanych. Nie-
wątpliwą atrakcją tego wieczoru był 
pokaz laserowy „Niepodległość”. 
Dalsza część uroczystości odbyła 
się w Mosińskim Ośrodku Kultury. 
W odległe czasy przeniosła widzów 
prezentacja „Mosina – wczoraj 
i dziś”, przygotowana przez Włodzi-
mierza Gabrielskiego, mieszkańca 
Mosiny. Po wystąpieniu burmistrza 
gminy Mosina – Zofi i Springer, na-
stąpiło uroczyste wręczenie medali 
Burmistrza Gminy Mosina. W tym 

roku otrzymali je: Marianna Żabiń-
ska, Danuta Paszkiewicz, Jolanta 
i Janusz Wieczorkowie, Maria Bart-
kowiak, Jerzy Malinowski, Janina 
Wiśniewska. Na ręce prezesa Prze-
mysława Pilarskiego złożono rów-
nież podziękowania dla Gospodar-
czego Banku Spółdzielczego, który 
był sponsorem uroczystości. W dal-
szej kolejności goście wysłuchali 

koncertu Natalii Niemen. Repertu-
ar „Niemen mniej znany” idealnie 
pasował do wymowy tego dnia. Po 
zakończeniu koncertu można było 
obejrzeć wystawę malarstwa Marii 
Silskiej, która w bieżącym roku ob-
chodzi 35-lecie pracy twórczej. Uro-
czystość zakończyła się spotkaniem 
okolicznościowym w Sali Reprezen-
tacyjnej MOK. MOK

„Tradycje na Zielonym Rynku w Mo-
sinie” – to cykl spotkań, których ce-
lem jest przybliżanie mieszkańcom 
wartości i wzorców oraz dawnych 
pasji, zwyczajów, zawodów przeka-
zywanych przez starsze pokolenia.

15 listopada na Zielonym Rynku 
gościliśmy pszczelarzy z Mosińsko-
Puszczykowskiego Koła Pszczelarzy. 
Każdy mógł spróbować miodowych 
specjałów oraz dowiedzieć się jak 
produkty pszczelarskie wpływają na 
nasze zdrowie. W ten chłodny dzień 
mieszkańcy mogli spróbować świe-
żego, ciepłego chleba prosto z chle-
bowego pieca, który prezentowała 
mieszkanka Daszewic –Małgorzata 
Wower. Dzieci wzięły udział w zaję-
ciach plastycznych, podczas których 
tworzyły jesienne liście. MOK

Medale burmistrza Pszczelarze na 
Zielonym Rynku
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We mszy św. udział wzięły liczne delegacje na czele z władzami samo-
rządowymi. 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296
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WOKÓŁ NAS

Na 29 listopada zaplanowano Kon-
certy Galowe z okazji jubileuszu 
40-lecia działalności artystycznej 
Zespołu Pieśni i Tańca Łany Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu. Odbędą się one o godz. 12 i 17 
w Sali Ziemi na terenie MTP.

Honorowy Patronat nad tym wy-
darzeniem objął Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bronisław Ko-
morowski, a medialny „Nasz Głos 
Poznański”. 

W obszernym program Koncertów 
Galowych zespół zaprezentuje folklor 
z wielu regionów kraju oraz polskie 
tańce narodowe przy akompania-
mencie kapel regionalnych i orkie-
stry. Łącznie w koncercie planowany 
jest udział około 200 wykonawców. 
Szczegółowe informacje pod nume-
rem telefonu 511-999-430. 

Łany są laureatem certyfi katu 
„Najlepsze w Polsce”, w tym roku 
po raz kolejny celebrowały dożynki 

prezydenckie w Spale oraz odbyły 
tournée po Chinach z okazji święta 
narodowego tego państwa. Lech

Czterdzieści lat Łanów

REKLAMA

Wójt gminy Duszniki 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym

Zgodnie z art. 35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami / tj. Dz.U. z 2014 roku 
poz.518 ze zmianami / niniejszym podaję do publicznej 
wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Duszniki, przy ulicy Sportowej 1 oraz miejscowości położenia 
nieruchomości — wywieszono wykaz nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie Gminy Duszniki 
i przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 
www.duszniki.eu . 
Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki — 
telefon 61-2956530, pokój nr 4

Obóz stworzyli Niemcy w okresie 
okupacji i funkcjonował on w latach 
1941–1943 w okolicy nowego miej-
sca pamięci. Tablicę pamiątkową 
odsłaniali sołtys tej miejscowości An-
drzej Potrawiak, wójt gminy Dopie-
wo Zofi a Dobrowolska i wicestarosta 
poznański Tomasz Łubiński, Andriej 
Jakowlew – Konsul Generalny Fede-
racji Rosyjskiej w Poznaniu i przed-
stawiciele religijni, którzy wcześniej 
odmówili modlitwę międzyreligijną. 

Judaizm reprezentowała Ali-
cja Kobus, wiceprzewodnicząca 
Związku Gmin Wyznaniowych Ży-
dowskich w RP, Kościół rzymsko 
– katolicki reprezentowali ks. dr 
Mirosław Tykfer – przedstawiciel 
Poznańskiej Grupy Ekumenicznej 
i proboszcz z parafi i w Konarzewie, 
do której należą Gołuski, ks. Krzysz-
tof Różański, ks. proboszcz Paweł 
Minajew z Kościoła Prawosłwnego 
w Poznaniu, ks. proboszcz Marcin 
Kotas z Kościoła Ewangelicko– Au-
gsburskiego w Poznaniu.

Wszyscy podkreślali znaczenie 
tego miejsca dla świadomości spo-
łecznej, dla ludzi różnych narodo-
wości, przekonań i wyznań, którzy 
dziś są razem. AM

Międzyreligijna 
odsłona w Gołuskach
Gmina Dopiewo postawiła głaz w Gołuskach ku czci jeńców 
wojennych angielskich, francuskich i rosyjskich oraz więźniów 
obozu pracy narodowości żydowskiej
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SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego Głosu Poznańskiego, 

a w kolejnym numerze drugie otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT

W listopadzie p. Teresa i Wacław 
Jeżyk ze Stęszewa świętowali dia-
mentowe gody. Z tej okazji 18 li-
stopada burmistrz gminy Włodzi-
mierz Pinczak odwiedził dostojnych 
jubilatów. Zawitał do ich domu 
z podarunkiem, bukietem kwiatów 
oraz listem gratulacyjnym, w któ-
rym wyraził nadzieję, że kolejne lata 

wspólnie spędzone upłyną w rado-
ści i zdrowiu.

Choć wspólne życie Diamentowej 
Pary nie zawsze bywało łatwe, to 
obdarowało szczerze jubilatów „ob-
fi tością czasu” spędzonego razem. 

Diamentowej Parze na dalsze 
wspólne lata życzymy: dużo zdrowia, 
spokoju oraz pogody ducha. WB

Unikalna w skali światowej „Meto-
dyka interim management” będzie 
jednym z wiodących tematów kon-
ferencji „Interim management – 
innowacyjne rozwiązanie dla fi rmy 
i menedżera”, która 27 listopada 
na poznańskim Uniwersytecie Eko-
nomicznym. Patronat objął „Nasz 
Głos Poznański”. 

Konferencja poświęcona będzie 

nowoczesnym rozwiązaniom inter-
wencji biznesowej, które skutecznie 
wspierają budowanie przewagi kon-
kurencyjnej na rynku. Adresowana 
jest do przedstawicieli najwyższej ka-
dry menedżerskiej – członków zarzą-
dów i rad nadzorczych, dyrektorów, 
właścicieli fi rm, czy przedstawicieli 
działów HR, którzy zaangażowani są 
w budowanie strategii personalnych.

Szczegóły na www.naszglospo-
znanski.pl i www.interim24.pl . Lech

Diamentowe Gody

Dla menedżerów
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Grudniowe propozycje 
W poznańskim Teatrze Muzycznym zaplanowano atrakcje dla dorosłych i dzieci

Z pewnością dużo śmiechu zapewni 
poznaniakom spektakl „Akompa-
niator”, którego premiera odbędzie 
się 13 grudnia w Scenie na Piętrze. 
Komedia autorstwa Anny Burzyń-
skiej w grudniu będzie gościnnie gra-
na przy ulicy Masztalarskiej (12–14 
grudnia), a w styczniu już na scenie 
Teatru Muzycznego przy ul. Nie-
złomnych (17–18 stycznia 2015).

„Akompaniator” w reżyserii 
Grzegorza Chrapkiewicza, rozgry-
wa się pomiędzy dwoma bohatera-
mi: divą operową i towarzyszącym 
jej od trzydziestu lat pianistą. To 
opowieść o miłosnej obsesji, która 
w miarę rozwoju akcji przekształca 
się z przezabawnej farsy w thriller 
psychologiczny. A wszystko – z mu-
zyką operową w tle – dotyczy od-
wiecznych problemów: konfrontacji 
marzeń z rzeczywistością, życia ze 
sztuką, pragnień z możliwościami.

– Jest to bardzo interesujące, 
śmieszne, a jak się nieco bardziej 
w to zagłębimy, momentami zaczyna 
się robić tragiczne – twierdzi reżyser 
Grzegorz Chrapkiewicz – wszystko 
dlatego, że bohater żyje ze swoimi 
fobiami, które z czasem zaczynają 
dominować nad jego życiem. Ukła-
dają je, reżyserują, przez co bohater 
staje się ich niewolnikiem.

W Teatrze Muzycznym, w głów-
nych rolach zobaczymy genialny 
duet – Wiesława Paprzyckiego 
i Lucynę Winkel, których stali sym-
patycy teatru bardzo dobrze znają 
z hitowej komedii Mayday. Cytując 

reżysera: „To przedsięwzięcie jest 
niezwykle ważne ze względu na kie-
runek, w jakim ten teatr zmierza. 
Z klasycznej operetki przechodzi 
w nowoczesny teatr musicalowy, 
w którym obok warstwy muzycznej, 
niezwykle ważne staje się aktor-
stwo”. Bilety w cenie 25–50 zł.

Mikołajkowe granie 
Mikołajkowy spektakl pod na-

zwą „Mikołajkowe granie z pio-
senkową krową” odbędzie się 5 

i 6 grudnia. Program koncertu 
w dużej części składa się z piosenek 
o zwierzakach znanych z wykonań 
takich artystów jak A. Grabowski, 
T. Karolak, J. Panasewicz, P. Kupi-
cha, J. Stachursky, R. Brzozowski 
czy J. Radek. Tym razem, z okazji 
Mikołajek te, a także wiele innych 
utworów, wykona sam autor Marek 
Gordziej z towarzyszeniem dzieci 
oraz muzyków zespołu Piosenkowa 
Krowa. Oprócz zabawnych tekstów 
i żywiołowych aranżacji będą emo-

cje związane z konkursami oraz 
wielkie, wspólne śpiewanie. Kto 
wie, może uczestników spektaklu 
odwiedzi sam św. Mikołaj? Bilety 
w cenie 25–50 zł.

Kolędujmy Małemu
By lepiej poczuć klimat i atmosfe-

rę nadchodzących świąt między 17 
a 21 grudnia teatr zaprasza na wy-
jątkowe spotkania „Kolędujmy Ma-
łemu”, na które złożą się najpięk-
niejsze kolędy i pastorałki polskie, 

przetkane nutą poezji i okraszone 
radością wspólnego śpiewania. Nie 
zabraknie opowieści o polskich tra-
dycjach świątecznych oraz wzrusza-
jących i porywających niespodzia-
nek. Bilety w cenie 25–45 zł.

Koncerty 
sylwestrowe i noworoczne
Najpiękniejsze i najwspanialsze 

melodie oraz muzyczne przeboje, 
czyli creme de la creme operetkowe-
go gatunku będzie można usłyszeć 
podczas Sylwestra. Teatr gwaran-
tuje moc atrakcji, m.in. specjalnie 
na ten wieczór przygotowany „Duet 
z zegarkiem” i „Libiamo” z opery 
Traviata oraz najpiękniejsze melo-
die z Księżniczki czardasza, Weso-
łej wdówki, Krainy uśmiechu, Hra-
biny Maricy i Barona cygańskiego, 
a także zapowiedzi nadchodzących 
premier: Hello, Dolly! i Nie ma jak 
lata 20., lata 30.

Bilety: koncerty sylwestrowe – 70–
220 zł; koncerty noworoczne – bilety 
w cenie 35–100 zł. TM

 NASZ PATRONAT

• Już tradycyjnie dla naszych 
Czytelników będziemy mieli 
zaproszenia do Teatru Mu-
zycznego, nad którym patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznań-
ski”. Szukajcie wkrótce na 
www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilety

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zaprosze-
nia na spektakl Piękna i Bestia 
ON ICE. Jak je zdobyć? Szczegó-
ły na www.naszglospoznanski.pl

Mamy bilety
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W „Akompaniatorze” w głównych rolach zobaczymy 
genialny duet: Wiesław Paprzycki i Lucyna Winkel.

Światowej sławy widowisko na lodzie 
Piękna i Bestia ON ICE powraca do 
Polski! Już 11 grudnia w poznańskiej 
Arenie będziemy mogli zobaczyć tę 
genialną adaptację ponadczasowej 
opowieści o wielkim uczuciu, któ-
re potrafi  złamać nawet największe 
zaklęcie. Jeżeli Twoje dziecko nie 
poznało jeszcze wzruszającej bajki 
o pięknej dziewczynie i przemienio-
nym w bestię księciu – nadarza się 
ku temu niepowtarzalna okazja! Tą 
wspaniałą baśń, należącą do klasyki 
gatunku, powinien znać każdy ma-
luch. A przedstawiona w tak efektow-
ny i emocjonujący sposób z pewno-
ścią zapadnie mu w pamięci na długo.

Wyprodukowane przez Wild Rose 
UK Production widowisko „Piękna 
i Bestia ON ICE” potrafi  zahipnoty-

zować widzów. Bogata scenografi a, 
mistrzowska choreografi a Giuseppe 
Arena, który przygotował ceremonię 
otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpij-
skich w 2006 roku, zapierające dech 
w piersiach ewolucje w wykonaniu 
najlepszych łyżwiarzy świata, baj-
kowe kostiumy oraz piękna muzyka 
autorstwa Silvio Amato sprawią, że 
show można śmiało zaliczyć do naj-
lepszych interpretacji tej urzekającej 
opowieści na świecie. To po prostu 
trzeba zobaczyć. Red

Kolejny gość Jazzowej Sceny Se-
zamu zachwyci szczególnie fanów 
swinga podpartego klasycznym 
akompaniamentem sekcji rytmicz-
nej. 12 grudnia w Tarnowie Podgór-
nym wystąpi Eljazz Quintet.

Zespół złożony jest z doświad-
czonych muzyków, którzy nie tylko 
imponują kunsztem wykonawczym, 
ale i przenoszą słuchaczy w czasy 
największego rozkwitu jazzu. Spo-
dziewać się można także pełnych 
ekspresji solówek fortepianu, trąbki 
i saksofonu. Grupę tworzą Adam 
Wendt (sakofon), Marcin Gawdziś 
(trąbka), Bogdan Hołownia (forte-
pian), Andrzej „Bruner” Gulczyń-
ski (kontrabas) i Józef Eliasz (per-
kusja). 

Bilety na to wydarzenie w cenie 
20 zł dostępne są w siedzibie GOK 
„SEZAM”, Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym i w Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo. Bilety online do-
stępne będą w serwisie Biletomat.
pl i na stronie www.goksezam.pl. 
Jarek Krawczyk

 KONKURS

Piękna i Bestia Swing 
na scenie 
w Tarnowie 
Podgórnym
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8 listopada Kórnickie Centrum 
Rekreacji i Sportu „Oaza” obcho-
dziło czwartą rocznicę, będącą 
jednocześnie obchodzeniem świę-
ta 11 listopada. W tegorocznym 
Balu Niepodległościowym wzięło 
udział ponad 230 osób. Tradycją 

stał się występ Zespołu Tańca Lu-
dowego z poznańskiej AWF, który 
w barwach ludowych zaprezen-
tował tym razem tańce łowickie, 
a po północy poprowadził polone-
za. Po raz pierwszy natomiast od-
było się wspólne śpiewanie pieśni 

patriotycznych. Akompaniowała, 
jak również przygrywała do tań-
ca, „Orkiestra Bardabusz” w kil-
kunastoosobowym składzie. Po 2 
w nocy tanecznym szaleństwom nie 
było końca i dalszą część imprezy 
uświetnił gościom DJ. Red

Stało się już tradycją, że w okre-
sie jesionno-zimowym, kiedy za 
oknami robi się ponuro i smutno, 
Moscow City Ballet przyjeżdża do 
Polski, aby zabrać widzów w świat 
pełen pozytywnych emocji, w kra-
inę baśni i piękna. W tym roku, od 
5 do 21 grudnia, w ośmiu miastach 
publiczność będzie miała okazję po-
dziwiać dwa najsłynniejsze i najbar-
dziej podziwiane spektakle na świe-
cie: Dziadek do Orzechów i Jezioro 
Łabędzie. 13 i 14 grudnia Moscow 
City Ballet wystąpi w poznańskiej 

Sali Ziemi. Bilety do nabycia na 
www.ebilet.pl, www.eventim.pl, 
www.makroconcert.pl oraz w salo-
nach Empik. Red

Bal Niepodległościowy

Moscow City Ballet 

Już 29 listopada z okazji Andrzejek 
w poznańskiej hali Arena wystąpią: 
Bad Boys Blue, Boney M, France-
sco Napoli i Alphaville. 

Podczas koncertu artyści zaśpie-
wają swoje największe przeboje!!! 
Weź znajomych i przyjdź na zaba-
wę w rytmie disco przy najwięk-
szych przebojach Bad Boys Blue, 
Boney M, Francesco Napoli i Al-
phaville.

Start 29 listopada o godzinie 18.
Bilety są do nabycia w sklepach 

EMPiK, Media Markt i Saturn na 
terenie całego kraju oraz w interne-
cie, w portalu Ticketpro”.

Andrzejki disco!!! 

• Dla naszych Czytelników 
będziemy mieli 1 podwójne 
zaproszenie. Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl 

Mamy bilety

 NASZ PATRONAT
Menopauzy szał 
w Przeźmierowie

Słynna komedia „Klimakterium… 
i już” stała się prawdziwym przebojem nie tylko w Warszawie, 
gdzie działa Teatr Capitol, ale i w całym kraju 
Wystawiono ją w sumie niemal 
2000 razy, a bilety sprzedawały się 
na pniu. Zachwycona publiczność 
wymogła na twórcach kontynuację. 
Tak powstał spektakl „Klimakte-
rium 2, czyli menopauzy szał”. 
W grudniu zobaczymy go w Prze-
źmierowie. Patronat medialny objął 
„Nasz Głos Poznański”.

Choć tytuł zdaje się sugerować, 
jaka publiczność powinna zainte-
resować się spektaklem, w rzeczy-
wistości ta komedia to znakomita 
zabawa dla pań i panów w każdym 
wieku. 

Salwy śmiechu towarzyszą ak-
torkom od pierwszej do ostatniej 
minuty spektaklu. Co ważne, by 
dobrze bawić się na „Klimakterium 
2” wcale nie trzeba znać części 
pierwszej. Ci, którzy widzieli obie, 
twierdzą że drugi wcale nie ustępu-
je obsypanemu pochwałami pier-
wowzorowi.

Siłą „Klimakterium 2” jest nie tyl-
ko pełen trafnych spostrzeżeń tekst 
Elżbiety Jodłowskiej, ale i gwiaz-
dorska obsada aktorska. Podobnie 
jak w części pierwszej, w programie 
nie zabraknie piosenek, których nie 
można przestać nucić i ciekawych 
układów choreografi cznych.

Spektakl „Klimakterium 2, czyli 
menopauzy szał” zostanie pokaza-
ny w Centrum Kultury w Przeźmie-
rowie 7 grudnia o godz. 18. Bilety 
w cenie 85 zł. 

Siłą „Klimakterium 2” jest gwiazdorska obsada.
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 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

• Dla naszych Czytelników 
będziemy mieli bilety. Jak je 
zdobyć? Szczegóły wkrótce na 
www.naszglospoznanski.pl

Zdobądź bilet

Siłą „Klimakterium 
2” jest gwiazdorska 
obsada aktorska

 NASZ PATRONAT

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego Głosu Poznańskiego, 

a w kolejnym numerze drugie otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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„Razem do Basket Ligi Kobiet” 
– to hasło współpracy pierwszo-
ligowych koszykarek Poznań City 
Center AZS z nowym patronem 
medialnym, którym został dwuty-
godnik „Nasz Głos Poznański”. 

Podopieczne Ryszarda Barań-
skiego pewnie zmierzają do eks-
traklasy, a w minioną sobotę wy-
grały z TS Ostrovia Ostrów Wlkp. 
78:71.

Po poprzednim sezonie zespół 
Poznań City Center AZS został 
mocno przebudowany, ale młode 
i ambitne koszykarki z meczu na 
mecz prezentują się coraz lepiej 
i pewnie zaczynają zmierzać do 
ekstraklasy. 

Akademiczki, prowadzone 
przez Ryszarda Barańskiego, 
pierwszą część rundy zasadniczej 
zakończyły na drugim miejscu, 
a przegrały tylko z AZS Politech-
niką Kraków i minimalnie derby 
z JTC MUKS Poznań.

Natomiast rundę rewanżową 

rozpoczęły od spotkania na wła-
snym parkiecie z TS Ostrovia 
Ostrów Wlkp. Dzięki dobrej grze 
Darii Marciniak i Kingi Woź-
niak poznanianki już po pierw-
szej kwarcie prowadziły 22:12, 
a w kolejnych odsłonach powięk-
szały przewagę i na 9. minut przed 

końcową syreną prowadziły różni-
cą 20 punktów. Ostrovia w ostat-
niej kwarcie postawiła wszystko 
na jedną kartę i zaczęła odrabiać 
straty, ale zabrakło jej czasu i mecz 
wygrały koszykarki Poznań City 
Center AZS 78:71.

Wiadomo już, że poznanianki 
w następnej kolejce zmierzą się na 
wyjeździe z AZS Politechniką Kra-
ków. Natomiast w środę, 3 grudnia 
o godz. 18.15 będą podejmować 
w hali POSiR przy ul. Chwiałkow-
skiego 34 w Poznaniu zespół MKS 
MOS Karkonosze Jelenia Góra.

SPORT

PROMOCJA 

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 Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 602 150 364,
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296

Zadzwoń teraz! Tel. 691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL  KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

www.naszglospoznanski.pl
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Kolejny sukces osiągnął Mateusz 
Nowak, utalentowany zawodnik 
UKS TKD Kórnik, który wywal-
czył brązowy medal w kategorii do 
59 kg podczas zawodów Croatia 
Open 2014 klasy G, czyli rankin-
gowym dla wszystkich kategorii 
wiekowych w światowej federacji 
taekwondo. Do rywalizacji przystą-
piło 1300 zawodników. 

Mateusz Nowak wygrał trzy walki 
– z Ivarem Larsonem (Szwecja) 6:5, 
Maticem Pajcem (Hiszpania) 22:12 
i Mohamedem Talbi (Niemcy) 5:3. 
Przegrał o wejście do fi nału – po 
kontuzji – z Janem Kolicem (Chor-
wacja) 9:3. Red

Po raz jedenasty 11 listopada br. od-
był się bieg i Nordic Walking z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. 
W imprezie, która odbyła się w Bara-
nowie wzięły udział 272 osoby. W bie-
gu długim na 7,5 km wystartowały 
152 osoby, w biegu krótkim na 4 km 
–  40 osób, a w marszu z kijkami (4 
km) –  80. Najdłuższy dystans w ka-
tegorii mężczyzn najszybciej pokonał 
Rafał Stefański, drugi był Paweł Cie-
ślik, a trzeci Jacek Stachowiak. W ka-
tegorii kobiet zwyciężyła Katarzyna 
Pastwa, drugie miejsce zajęła Marze-
na Pawlak – Goc, a trzecie Katarzyna 
Kaftańska. Miejsca 1–3 w biegu krót-
kim mężczyzn zajęli kolejno: Prze-
mysław Kobyliński, Dominik Minta 
i Roman Sikorski, a kobiet: Maria 
Albrecht, Beata Tomczak oraz Kata-

rzyna Przewoźna. Pierwszy w mar-
szu z kijami na mecie zameldował się 
Janusz Dubiel, a następnie Robert 
Adamski i Mieczysław Andrzejewski. 
Wśród kobiet pierwsza była Paulina 
Adamska, druga Małgorzata Adam-
ska, a trzecia Irena Grzywocz. 

Sukces kórniczanina 
w Chorwacji

Bieg i marsz w Baranowie

Anna 
Lis 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Razem do Basket Ligi Kobiet
Poznań City Center 

AZS wygrywa derby z Ostrovią

PCC AZS: Woźniak 18, Wojdal-
ska 17, Szelągowska 13, Marci-
niak 12, Giedrojć 12, Budeń 6, 
Artyszko, Adamowicz, Siwińska.
Ostrovia: Mistygacz 18, Parysek 
15, Rozwadowska 13, Krzyżaniak 
10, Kaczmarek 9, Czmochowska 
3, Winnicka 2.

PCC AZS – Ostrovia 
78:71 (22:12, 19:13, 
22:18, 15:28)

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT

Patronat prasowy 
nad Poznań City 
Center AZS objął 
Nasz Głos 
Poznański

Kinga Woźniak zdobyła 
aż 18 punktów.
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Decyzja kredytowa i oprocentowanie kredytu uzale˝nione sà od wyniku badania zdolnoÊci kredytowej. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia 
SPOKOJNY KREDYT Êwiadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ogólnych S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeƒ na 
˚ycie S.A. na podstawie umów ubezpieczenia grupowego zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. „Loteria Âwiàteczna” organizowana jest w okresie 
od 3.11.2014 r. do 28.03.2015 r., z tym zastrze˝eniem, ̋ e wniosek o kredyt gotówkowy nale˝y z∏o˝yç do 31.12.2014 r. i zawrzeç umow´ o kredyt gotówkowy 
oraz przystàpiç do ubezpieczenia SPOKOJNY KREDYT do 7.01.2015 r. Zaprezentowany model samochodu mo˝e zawieraç elementy wyposa˝enia ró˝niàce si´ 
od elementów wyposa˝enia dost´pnych w modelu stanowiàcym nagrod´ w „Loterii Âwiàtecznej”. Szczegó∏owe informacje o „Loterii Âwiàtecznej” dost´pne 
sà na stronie bzwbkaviva.pl/spokojnykredyt. Szczegó∏y oferty, informacje o op∏atach, prowizjach, oprocentowaniu, warunki ubezpieczenia SPOKOJNY 
KREDYT okreÊlajàce m.in. zasady rezygnacji, wy∏àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoÊci ubezpieczycieli oraz Regulamin „Loterii Âwiàtecznej” dost´pne sà 
w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie internetowej bzwbk.pl. Dzia∏amy zgodnie z zasadami dobrych praktyk na rynku bancassurance 
(Rekomendacje Zwiàzku Banków Polskich). Infolinia 1 9999 – op∏ata zgodna z taryfà danego operatora. Stan na 3.11.2014 r. 

WEè KREDYT GOTÓWKOWY 
Z UBEZPIECZENIEM SPOKOJNY KREDYT

I WYGRAJ W LOTERII

10 x
 OPEL CORSA

Przyda Ci si´ dodatkowa gotówka przed Êwi´tami? 
Weê kredyt gotówkowy w Banku Zachodnim WBK 
na co tylko chcesz i ciesz si´ tym wyjàtkowym 
czasem! Tylko teraz, bioràc kredyt gotówkowy 
z ubezpieczeniem SPOKOJNY KREDYT, mo˝esz 
wygraç w loterii jeden z dziesi´ciu samochodów.

Organizatorem „Loterii Âwiàtecznej” jest BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ogólnych S.A.

BZWBK Loteria Swieta UrodaZ 215x280.indd   1 21.10.2014   16:29

1 Oddział w Stęszewie
ul. Poznańska 6, 62-060 Stęszew
tel. 61 813 53 06

Akademia Piłkarska Reissa – klub sportowy 
dla dzieci od 4. roku życia oraz Fundacja Piotra 
Reissa zapraszają na kolejną edycję rozgrywek 
Reiss Cup, w których wezmą udział młodzi 
zawodnicy z całej Wielkopolski, grający na co 
dzień w barwach Akademii. Tegoroczne turnie-
je odbędą się w aż 10 miejscowościach, w tym 
także w Dopiewie – już 29 i 30 listopada. Patro-
nat objął „Nasz Głos Poznański”.

W tegorocznych, dwudniowych rozgryw-
kach w Dopiewie, weźmie udział ponad 1000 
dzieci z całej Wielkopolski, m.in. Lubonia, 
Pobiedzisk, Poznania, Skórzewa, Szamotuł, 
Obornik, Kórnika, Murowanej Gośliny oraz 
Swarzędza. 

– Przed nami wielkie piłkarskie święto za-
wodników Akademii. W rozgrywkach wezmą 
udział nasi podopieczni z rocznika 2004 – 
2007. Wspólnie z zawodnikami Akademii 
chcielibyśmy stworzyć gorącą atmosferę oraz 
zapewnić wspaniałą zabawę wszystkim przy-

byłym kibicom – mówi prezes Zarządu Aka-
demii Piotr Matecki.

– Turnieje to ważny element piłkarskiego 
szkolenia i stanowi uzupełnienie standardo-
wych treningów. Zawody organizujemy we-
dług własnego schematu, dzięki czemu każdy 
zawodnik gra jak najwięcej. Udział w rozgryw-
kach uczy zdrowej rywalizacji, współpracy, 
zasad gry fair play, a także jest dobrą okazją 
do wykorzystania w praktyce umiejętności na-
bytych podczas treningu – mówi dyrektor ds. 
sportu, Marek Pawłowski.

Początek zmagań w hali GOSiR w sobotę 
o godz. 8.15. Patronem medialnym turnieju 
Reiss Cup jest „Nasz Głos Poznański”. Gale-
rię zdjęć z turnieju będzie można zobaczyć na 
www.naszglospoznanski.pl .

Reiss Cup w Dopiewie 

 NASZ PATRONAT

Daria
Wierszuła
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Medale uczestnikom 
turnieju często wręcza 
Piotr Reiss.

Kolarze u Prezydenta
Bronisław Komorowski pogratulował kolarzom z Kórnika
Wyjątkowy rok dla polskiego ko-
larstwa, chyba najlepszy od blisko 
trzydziestu lat, mistrzostwo świata 
Michała Kwiatkowskiego, sukce-
sy Rafała Majki w Tour de France 
i Tour de Pologne, wicemistrzostwo 
świata Katarzyny Pawłowskiej, 
wreszcie spore sukcesy polskich 
juniorów w mistrzostwach świata 
i Europy w 2014 roku, spowodo-
wały że Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski po-
stanowił spotkać się na uroczystym 
podsumowaniu ze środowiskiem 
kolarskim.

Spotkanie odbyło się w Krako-
wie w Cricotece, w Ośrodku Doku-
mentacji Sztuki Tadeusza Kantora. 
Na spotkanie zaproszono zarówno 
byłych mistrzów (Lech Piasecki, 
Zenon Jaskuła, Ryszard Szurkow-
ski i inni), jak i współczesnych bo-
haterów m.in. drużynę z Ponferrady 
z Michałem Kwiatkowskim na czele. 
Wśród zaproszonych gości ze świat-
ka kolarskiego nie mogło zabraknąć 
akcentu Kórnika, gdyż to właśnie 
UKS Jedynka Limaro Kórnik, jest 
od kilku lat jednym z największych 
dostarczycieli talentów do różnych 
reprezentacji Polski. Do niedawna 
wychowywano w Kórniku uczest-
ników mistrzostw świata i Europy, 

a od kilku lat mamy w Kórniku rów-
nież medalistów najważniejszych 
imprez światowych. 

20 października na spotkanie 
z Prezydentem RP zaproszony był 
mistrz Europy i II wicemistrz świata 
juniorów Patryk Rajkowski z trene-
rem Robertem Taciakiem. Wśród 
zaproszonych gości była również 
Katarzyna Pawłowska, do niedawna 
zawodniczka Limaro, która nie mo-
gła być obecna w Krakowie z przy-

czyn zdrowotnych. Rafałowi Majce, 
Michałowi Kwiatkowskiemu i całej 
drużynie, która tak dzielnie walczy-
ła na trasie mistrzostw świata, Pre-
zydent RP wręczył Krzyże Zasługi, 
a młodym sportowcom, m.in. Pa-
trykowi Rajkowskiemu z Kórnika, 
złożył gratulacje i życzył dalszych 
sukcesów, być może już na najbliż-
szych igrzyskach olimpijskich w Rio 
de Janeiro. 
Paweł Marciniak

Robert Taciak i Patryk Rajkowski z prezydentem RP Bronisławem 
Komorowskim. 
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10–11 listopada w Centrum 
„OAZA” odbył się III turniej Grześ-
kowiak Kórnik Cup’2014. Licznie 
zebrana publiczność przez dwa dni 
mogła podziwiać najlepsze zespoły 
w kraju w tej kategorii wiekowej. 
Rozegrano 80 meczów. W wielkim 
fi nale spotkały się ubiegłoroczny 
zwycięzca Raków Częstochowa 
i Lech Poznań. Raków obronił tytuł 
wygrywając 5:1. Trzecią lokatę za-

jęła Legia Warszawa. Niewątpliwą 
osobowością turnieju był Mateusz 
Musiałowski (Raków), który zdobył 
16 bramek i tytuł króla strzelców 
oraz tytuł MVP turnieju (z 16 głosu-
jących trenerów aż 14 uznało go za 
najlepszego zawodnika). Natomiast 
najlepszym bramkarzem turnieju 
został Krzysztof Bąkowski (Lech). 
Warta Poznań zajęła 13 miejsce, 
a Kotwica Kórnik 15. KK

Grześkowiak Cup 
w Kórniku

MKS Poznań bliski 
niespodzianki
Szczypiorniści MKS Poznań, zespo-
łu nad którym patronat objął „Nasz 
Głos Poznański”, choć prowadzili we 
własnej hali na kwadrans przed koń-
cem spotkania z walczącym o awans 
do ekstraklasy zespołem OKPR 
Warmia Traveland Olsztyn różnicą 
pięciu bramek, to przegrali 26:28. 
Podopieczni Domana Leitgebera 
borykający się z licznymi kontuzja-
mi skutecznie wykorzystywali błędy 
naszpikowanej gwiazdami ekipy 
z Olsztyna i sensacyjnie prowadzili 
po pierwszej połowie 14:13. 

Po zmianie stron poznaniacy 
byli jeszcze bardziej bezlitośni, ale 
w końcówce znakomite interwencje 
Łukasza Zakręta poderwały zespół 
gości. OKPR doprowadził do remi-
su 25:25, a potem odskoczył pozna-
niakom na dwie bramki.

W następnej kolejce MKS zmierzy 
się na wyjeździe z MKS Real-Astromal 
Leszno, a 6 grudnia będzie podejmo-
wał Wolsztyniaka Wolsztyn.TW

 Więcej o meczu na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

REKLAMA
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O Warcie Poznań piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl

Spotkanie Warty Poznań ze Startem 
Warlubie było dla podopiecznych 
Tomasza Bekasa inauguracją rundy 
wiosennej, gdyż 18. kolejka III ligi 
grupy kujawsko-pomorsko-wiel-
kopolska była rozegrana awansem. 
W pierwszym meczu zieloni prze-
grali na wyjeździe ze Startem 0:2, 
ale teraz Warta prezentuje się zde-
cydowanie lepiej. Szybko przejęła 
inicjatywę i zepchnęła rywali na ich 
połowę, a szczęścia bezskutecznie 
pod bramką gości szukali Michał 
Ciarkowski, Alain Ngamayama, Fi-
lip Brzostowski i Łukasz Spławski. 

Druga połowa rozpoczęła się od 
bramki dla gości, a Mateusza Filipo-
wiaka pewnym uderzeniem pokonał 
Paweł Tabaczyński. Jednak sędzia 
liniowy wskazał pozycję spaloną 
i nadal był bezbramkowy remis. Po 
tej sytuacji z każdą minutą przewa-
ga poznaniaków rosła, a w 70. mi-
nucie sędzia powinien podyktować 
rzut karny dla Warty. 

– Zawodnik z Warlubia w polu 
karnym zagrał dwoma rękoma. Pił-
ka spadła mu na wyciągnięte ręce, 
a sędzia tego nie widział – mówi tre-
ner Bekas.

Chwilę później blisko zdobycia 
gola strzałem głową był Dominik 
Drzewiecki, ale piłka minimalnie 
minęła bramkę. W 86. minucie Łu-
kasz Spławski został zatrzymany 
faulem w polu karnym gości i sędzia 
wskazał na rzut karny, a okazję pew-
nym uderzeniem wykorzystał Woj-
ciech Onsorge. Warta prowadziła 
1:0 i nie pozwoliła rywalom odebrać 
sobie zwycięstwa. Tym samym z do-
robkiem 35. punktów Zieloni wraz 
ze Startem zajmują pozycję wiceli-
dera III ligi i do liderującego Sokoła 
Kleczew traci tylko trzy „oczka”.

Warta Poznań wiceliderem
Warta Poznań w ostatnim spotkaniu ligowym w tym roku pokonała na własnym stadionie Start Warlubie 1:0 
i awansowała na pozycję wicelidera III ligi. Zwycięskiego gola zdobył z rzutu karnego Wojciech Onsorge

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Bramka: Onsorge (87. minuta – 
rzut karny)
Żółte kartki: Czerniejewicz, 
Siwek
Sędziował: Bartosz Roszyk
Warta: Filipowiak – Czer-
niejewicz (90. Wróblewski), 
Onsorge, Laskowski, Łukaszyk 
(85. Owczarek), Brzostowski, 
Siwek, Ngamayama, Marciniak 
(76. Drzewiecki), Ciarkowski, 
Spławski.
Start: Skowroński – Lipińki, Ko-
walski, Żurek, Adamczyk, Miel-
carek, Urtnowski (64. Fafi ński), 
Simson (70. Zarembski), Żurow-
ski, Bednarek, Tabaczyński.

Warta–Start 1:0 (0:0)

Tomasz Bekas, 
trener Warty
• Mijająca runda 
była dla nas 
początkowo 
szalona, gdyż nie 
wiedzieliśmy, na 

jakim poziomie rozgrywkowym 
będziemy występować. Zmian 
było mnóstwo, ale postanowili-
śmy stawiać na młodzież Warty 
i ci chłopcy pokazali, że można 
na nich liczyć. Oni chcą podnosić 
swoje umiejętności, grać dla War-
ty i walczyć o awans. Zdobyliśmy 
w sumie 35 punktów, a gdyby nie 
przypadkowe remisy moglibyśmy 
być liderem. Runda wiosenna za-
powiada się bardzo ciekawie, gdyż 
zaczynamy od meczu z liderem 
w Kleczewie. 

Alain Ngamayama 
kapitan Warty 
• Zwycięstwo 
rodziło się w bó-
lach. Było bardzo 
ciężko, gdyż to 
był bardzo dobry 

zespół, a my pierwszy mecz z nimi 
przegraliśmy 0:2. Dziś zależało 
nam na tym, aby się zrewanżować 
i dobrze zakończyć ten piłkarski 
rok. Chcemy grać tak jak dziś, 
czyli dominować przez cały mecz, 
ale musimy szybciej zdobywać 
bramki. Taki jest nasz plan 
i trener Tomasz Bekas oczekuje 
od nas bardzo ofensywnej gry. 
Widać, że u siebie ciężko nam się 
gra. Rywale bardzo głęboko się 
cofają i trudno stworzyć klarow-
ne sytuacje, ale jednak do nich 
dochodzimy i bramki padają.
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Przy piłce Dawid 
Czerniejwicz. 

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296


