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Razem do Basket Ligi KobietRazem do Basket Ligi Kobiet STR. 14
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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!

Garou w PoznaniuGarou w Poznaniu
Garou — tego artysty nie trzeba nikomu przedstawiać! Rewelacyjny kanadyjski   Garou — tego artysty nie trzeba nikomu przedstawiać! Rewelacyjny kanadyjski   
piosenkarz i multiinstrumentalista 22 marca zaśpiewa w poznańskiej Arenie piosenkarz i multiinstrumentalista 22 marca zaśpiewa w poznańskiej Arenie STR. 13STR. 13
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To nie wiatr, to huragan zmian

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. 

11 grudnia
CZWARTEK 
• W poznańskiej Arenie będzie-
my mogli zobaczyć widowisko 
na lodzie „Piękna i Bestia” 
– adaptację ponadczasowej 
opowieści o wielkim uczuciu, 
które potrafi  złamać nawet 
największe zaklęcie. Jeżeli Twoje 
dziecko nie poznało jeszcze 
wzruszającej bajki o pięknej 
dziewczynie i przemienionym 
w bestię księciu – nadarza się ku 
temu niepowtarzalna okazja!

12 grudnia
PIĄTEK
• Kolejny gość Jazzowej Sceny 
Sezamu zachwyci szczególnie 
fanów swinga podpartego 
klasycznym akompaniamentem 
sekcji rytmicznej. 12 grudnia 
w Tarnowie Podgórnym wystąpi 
Eljazz Quintet. Więcej na str. 13 

13/14 grudnia
SOBOTA / NIEDZIELA
• Stało się już tradycją, że 
w okresie 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 najsłynniej-
sze 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 baro-
ku – Wolfganga Amadeusza 
Mozarta.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Wszyscy znamy utwór grupy 
Scorpions „Wind Of Change”, któ-
rym wykupiła ona sobie dożywotni 
abonament na coroczne święto-
wanie upadku żelaznej kurtyny. 
O lokalnym wietrze zmian pisałem 
przy okazji wyników drugiej tury 
wyborów samorządowych na porta-
lu „Naszego Głosu Poznańskiego”. 
Jeden z Czytelników w komentarzu 
napisał, że to nie wiatr – to hura-
gan!!! I trudno mu nie przyznać 
racji. Wyborcy powiedzieli „Nie” 
dotychczasowym włodarzom 

w Poznaniu i we wszystkich sześciu 
gminach powiatu poznańskiego, 
w których doszło do wyborczej 
dogrywki. Media żyły porażką 
Ryszarda Grobelnego, któremu wró-
żono wygraną już w pierwszej turze. 
„Nasz Głos Poznański” na swoim 
portalu www.naszglospoznanski.pl 
skupiał się przede wszystkim na tym 
co działo się w okolicznych gminach 
pokazując zmiany, które są porów-
nywalnym szokiem dla mieszkań-
ców podpoznańskich miejscowości, 
do tego, który przeżywali poznania-

cy. Wszak w większości przegrali 
wójtowie i burmistrzowie, którzy 
rządzili tu „od zawsze”. 

Z wielkim zainteresowaniem 
będę przyglądał się włodarzom 
w podpoznańskich gminach 
wybranym w I i II turze, także pre-
zydentowi Poznania i z życzliwością 
życząc im sukcesów. Radzę też, by 
pamiętali, że wybrali ich wyborcy, 
którzy marzą, by ich miasta i gminy 
się rozwijały. I ci sami wyborcy 
oraz nowi za cztery lata znów mogą 
sprawić, że zawieje wiatr odnowy… 

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

Za cztery lata 
znów może zawiać 
wiatr odnowy

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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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

22 XII
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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TEMAT NUMERU

Jeszcze przed świętami Bożego Na-
rodzenia zostanie otwarty brakują-
cy odcinek zachodniej obwodnicy 
Poznania. Zdaniem wojewody wiel-
kopolskiego Piotra Florka, nie ma 
sygnałów, aby grudniowy termin 
zakończenia prac był zagrożony.

– Pogoda sprzyja drogowcom. 
Mamy gwarancje z Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
że jeszcze przed świętami Bożego 
Narodzenia kierowcy przejadą od-
cinkiem, na który tak długo wszy-
scy czekają – powiedział „Naszemu 
Głosowi Poznańskiemu” wojewoda 
Piotr Florek. Być może ofi cjalne 
otwarcie nastąpi 19 grudnia.

– Uruchomienie ostatniego od-
cinka Zachodniej Obwodnicy Po-
znania z jednej strony bardzo po-
prawi komunikację całego regionu 
– powiedział nam Tadeusz Czajka, 
wójt gminy Tarnowo Podgórne. – 
Z drugiej sprawi, iż podniesie się 

bezpieczeństwo wszystkich użyt-
kowników ruchu drogowego – od-
ciążone zostaną drogi na terenie 
naszej gminy, w tym ul. Szamotul-
ską w Chybach i Baranowie oraz ul. 
Rynkową w Przeźmierowie. Jestem 
również przekonany, że Zachodnia 
Obwodnica podniesie atrakcyjność 
naszych terenów inwestycyjnych.

Zachodnia Obwodnica Poznania 
w ciągu drogi S11 miała być gotowa 
przed Euro 2012. Pozostało jednak 
około 5,5-kilometrowe pole. Braku-
jący fragment miał być dokończony 
początkowo do czerwca tego roku. 
Opóźnienia spowodowały jednak 
między innymi problemy z ropo-
ciągiem w okolicach rzeki Samica. 
W październiku Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad 
podpisała z wykonawcą aneks do 
umowy, zgodnie z którym prace 
mają zakończyć się do końca grud-
nia. SL

Cała zachodnia 
obwodnica na święta

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296

REKLAMA

Zmiany w Poznaniu i gminach
Druga tura wyborów przyniosła zaskakujące rozstrzygnięcia. Doprowadziła do wymiany włodarzy 
w Poznaniu i we wszystkich sześciu gminach powiatu poznańskiego, w której doszło do wyborczej dogrywki
Do największej sensacji doszło 
w Poznaniu, gdzie urzędujący od 
1998 r. prezydent Ryszard Grobelny 
przegrał z Jackiem Jaśkowiakiem 
z Platformy Obywatelskiej. Jaśko-
wiak zdobył 86 164 głosów (59,09 
proc.), a Grobelny – 59.666 (40,91 
proc.). 

Marian Szkudlarek, SuperRad-
ny’2012 w plebiscycie „Naszego 
Głosu Poznańskiego” i fi nalista te-
gorocznej edycji został nowym bur-
mistrzem miasta i gminy Swarzędz. 
W drugiej turze wyborów pokonał 
dotychczasową burmistrz Annę To-
micką. Szkudlarek otrzymał 7 697 
głosów (50,47 proc.), a Tomicka – 
7 555 (49,53 proc.). Zadecydowały 
142 głosy! 

Dorota Nowacka, dotychcza-
sowa przewodnicząca Rady Miej-
skiej Gminy, została nowym bur-
mistrzem gminy Pobiedziska. 
W II turze pokonała dotychczaso-
wego burmistrza Michała Podsadę. 
Dorota Nowacka uzyskała 3.650 
głosów (52,97 proc.), a Michał Pod-
sada 3.241 (47,03 proc.). 

Dariusz Urbański będzie nowym 
burmistrzem Murowanej Gośliny. 
W II turze pokonał on Tomasza 
Łęckiego, dotychczasowego burmi-
strza. Łęcki Tomasz uzyskał 3  513 
głosów, a zwycięzca o 370 więcej.

Jacek Sommerfeld będący kan-
dydatem Prawo i Sprawiedliwość 
został nowym wójtem gminy Czer-

wonak. W drugiej turze wyborów 
pokonał obecnego wójta Mariusza 
Poznańskiego. Jacek Sommerfeld 
uzyskał 3.888 głosów (53,52 proc.), 
a Mariusz Poznański – 3.377 głosy 
(46,48 proc.). 

Jerzy Ryś (KW Stow. na Rzecz 
Rozwoju Ziemi Mosińskiej) został 
nowym burmistrzem gminy Mosi-
na. Otrzymał on 6 754 głosy (72,64 
proc.), a jego kontrkandydat, do-
tychczasowy zastępca burmistrza 

Waldemar Krzyżanowski 2.544 
(27,36). Co interesujące, Krzyża-
nowski wygrał pierwszą turę. 

Szymon Matysek został nowym 
burmistrzem gminy Kostrzyn. W II 
turze pokonał on dotychczasowe-
go burmistrza Pawła Iwańskiego. 
Szymon Matysek otrzymał 3.001 
głos (53,54 proc.), a Paweł Iwański 
2.604 głosy (46,46 proc.).

Przypomnijmy, w pierwszej tu-
rze burmistrzów wybrano aż w 11 

gminach powiatu poznańskiego. Aż 
w dziewięciu gminach: Buku, Klesz-
czewie, Komornikach, Kórniku, 
Tarnowie Podgórnym, Puszczyko-
wie, Stęszewie, Suchym Lesie oraz 
Rokietnicy włodarzami zostali ich 
dotychczasowi liderzy. I tak w Buku 
– Stanisław Filipiak, Kleszczewie 
– Bogdan Kemnitz, Komornikach 
– Jan Broda, Tarnowie Podgórnym 
– Tadeusz Czajka, Suchym Lesie – 
Grzegorz Wojtera (wszyscy mieli 

jednego kontrkandydata), Kórniku 
– Jerzy Lechnerowski, Puszczyko-
wie – Andrzej Balcerek (obaj mieli 
dwóch kontrkandydatów), Stęsze-
wie – Włodzimierz Pińczak, Ro-
kietnicy – Bartosz Derech (obaj nie 
mieli kontrkandydata). 

Na zmiany w I turze zdecydo-
wali się z kolei mieszkańcy Lubo-
nia i Dopiewa. W Luboniu nowym 
burmistrzem została Małgorzata 
Machalska, która pokonała trzech 
kontrkandydatów. Dotychczasowy 
włodarz nie startował. W Dopiewie 
startowało z kolei aż czterech kan-
dydatów, w tym urzędująca wójt 
Zofi a Dobrowolska. Zdecydowanie 
wygrał Adrian Napierała, który zdo-
był aż 67,46% głosów. 

Z gmin, które swoim zasięgiem 
obejmuje „Nasz Głos Poznański”, 
wymienić musimy Opalenicę, gdzie 
nowym burmistrzem został Tomasz 
Szulc. W II turze pokonał Ryszarda 
Napierałę. Tomasz Szulc otrzymał 
3.810 głosów (71,44 proc.), a Ryszard 
Napierała – 1.523 (28,56 proc.).

Nowym wójtem Dusznik został 
Roman Boguś. Uzyskał on 2322 
głosy, a drugi z kandydatów Maciej 
Fliger 1523 głosy. 

Wygrana Jacka Jaśkowiaka z Platformy Obywatelskiej przyjęta została w jego sztabie z entuzjazmem. 
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29 listopada w warszawskim hote-
lu „Gromada” odbyła się Wielka 
Gala „Polska Przedsiębiorczość 
2014”, podczas której odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursów: „Samo-
rząd Przyjazny Przedsiębiorczości”, 
„Gmina Atrakcyjna Turystycznie”, 
„Orły Polskiego Budownictwa”, 
„Gmina Roku”, „Firma Roku” 
i „Perły Medycyny”. W tym roku 
przyznano również nagrody specjal-
ne z okazji 25-lecia Wolności RP 
w kategorii: osobowość, polityk, po-
lityk samorządowy, przyjazny przed-
siębiorczości, instytucje i gminy oraz 
przedsiębiorca i fi rma.

Organizatorami konkursów byli: 
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, 
Przemysłu i Usług oraz fi rma Eu-
ropa 2000 Consulting Sp. z o.o we 
współpracy z Polską Agencją Roz-
woju Przedsiębiorczości, Narodo-

wym Programem Promocji „Polska 
Przedsiębiorczość” oraz Minister-
stwem Pracy i Polityki Społecznej. 

Wielka Gala „Polska Przedsię-
biorczość” to wydarzenie, które 
co roku gromadzi przedstawicieli 
zwycięskich podmiotów oraz przed-
stawicieli instytucji branżowych, 
świata polityki i biznesu. Tegorocz-
na uroczystość zgromadziła około 
1000 osób. Prowadzili ją prezente-
rzy telewizyjni Dorota Gardias oraz 
Krzysztof Ibisz. 

Kórnik atrakcyjny turystycznie
Gmina Kórnik otrzymała nagro-

dę specjalną w kategorii „Gmina 
Atrakcyjna Turystycznie 2014”. 
Statuetkę i certyfi kat dla Kórnika 
odebrała Magdalena Matelska-
-Bogajczyk, kierownik Wydziału 
Promocji Gminy. Celem konkursu 

„Gmina Atrakcyjna Turystycznie” 
jest wyróżnienie tych gmin, które 
potrafi ą wykorzystać walory natu-
ralne, prężnie rozwijają turystykę 

na swoim terenie i jednocześnie 
umiejętnie promują swój region. 
Otrzymanym tytułem i certyfi katem 
„Gminy Atrakcyjnej Turystycznie” 
Kórnik może się posługiwać w dzia-
łaniach marketingowych i tury-
stycznych. 

Stęszew przyjazny 
przedsiębiorczości
Gmina Stęszew może poszczy-

cić się kolejnym doniosłym osią-
gnięciem. Podczas gali otrzymała 
specjalną nagrodę „Samorząd 
Przyjazny Przedsiębiorczości” 
w plebiscycie Orły Polskiego Samo-
rządu, w kategorii gmina miejsko 
– wiejska. Plebiscyt realizowany 
został w ramach Narodowego Pro-
gramu Promocji Polska Przedsię-
biorczość 2020, którego zadaniem 
jest budowanie konkurencyjności 
polskich przedsiębiorców oraz bu-

dowanie i umacnianie pozycji sa-
morządu pod kątem ich konkuren-
cyjności i stwarzania korzystnych 
warunków rozwoju społeczności 
lokalnej oraz tworzenia warunków 
przyjaznego środowiska w prowa-
dzeniu działalności. „Samorząd 
Przyjazny Przedsiębiorczości” to 
prestiżowy tytuł przyznawany sa-
morządom, które tworzą dogodne 
warunki funkcjonowania dla inwe-
storów i przedsiębiorców. Nagrodę 
odebrał burmistrz Włodzimierz 
Pinczak. 

Tarnowo Podgórne „Gminą 
25-lecia Wolności RP”
Gala była też zwieńczeniem ple-

biscytu „Gmina 25-lecia Wolności 
RP”. To wyróżnienie przyznawane 
tym samorządom, które odniosły 
sukces w ciągu ostatnich 25 lat sta-
jąc się wzorem dla polskiej samo-
rządności. Wśród gmin wiejskich 
nagrodzono Tarnowo Podgórne. 
Podkreślano rzetelność i profesjo-
nalizm działań w tarnowskim sa-
morządzie, doskonałą współpracę 
z przedsiębiorcami oraz innowacyj-
ność w zarządzaniu. Wyróżniono 
także wysoką jakość obsługi w urzę-
dzie. Statuetkę i dyplom odebrał 
wójt Tadeusz Czajka.
Współpraca: ARz, WB 

Docenione nasze gminy
Kórnik, Stęszew i Tarnowo Podgórne zostały nagrodzone podczas Wielkiej Gali w Warszawie
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Nagrody odebrali Magdalena Matelska-Bogajczyk (druga z lewej), 
stojący obok Tadeusz Czajka i Włodzimierz Pinczak (drugi z prawej).

Niecodzienny gość zawitał 6 grud-
nia do Pasażu w Przeźmierowie. 
Święty  Mikołaj w towarzystwie 
Śnieżynek przybył z workiem peł-
nym prezentów, które  podarował 
nie tylko grzecznym, ale także od-
ważnym dzieciom, które zdecydo-
wały  się wziąć udział w licznych 
zabawach i konkursach. Trzeba było 
wykazać się  znajomością tradycji 
świątecznych nie tylko w Polsce, 
ale także w innych krajach. Były też 
gry sprawnościowe takie jak slalom 
z bombką i wiele innych. Część Pa-
sażu zamieniła się w świąteczną sta-
cję, gdzie dzieci malowały eko-cho-
inki, zdobiły styropianowe bombki 
i dekorowały pierniczki. Mali ar-
tyści wykazali się niezwykłą kre-
atywnością i pracowitością. Jako że 
święta to rodzinny czas, całe rodzi-
ny tworzyły wielki łańcuch choinko-
wy. Dużą popularnością cieszyła się 
gra w mega domino. Nie lada gratką 
dla maluchów był suchy basen wy-
pełniony plastikowymi bombecz-
kami, a także mini-tor przeszkód 
przygotowany przez WUEF Club 

z Tarnowa Podgórnego.  Imprezę 
uświetnił  występ anielskich głosów 
dzieci z Chóru Szkoły Podstawo-
wej im. A. Fiedlera w  Przeźmiero-
wie pod kierownictwem Karoliny 
Witczak oraz z Przedszkola Le-
śne Skrzaty – grupa Muchomorki 
z Przeźmierowa, pod opieką Agaty 
Kulawiak    Wyjątkowa atmosfe-
ra oraz świetna zabawa tego dnia 
była możliwa dzięki zaangażowa-
niu  i wsparciu: Pasażu Przeźmie-
rowo, gminy Tarnowo Podgórne, 
dyrekcji SP im. A. Fiedlera, dyrekcji 
Przedszkola Leśne Skrzaty, fi rmom 
EUROCASH i AMBRA, sklepom 
„KLEKS” Art. Papiernicze i Zabaw-
ki, ABC IWA i Chacie Polskiej KO-
GUT, Salonowi Fryzjerskiemu na 
piętrze, pizzerii „W Świecie Pizzy” 
oraz tym wszystkim, którzy wsparli 
to wydarzenie swoją obecnością, 
dobrą radą, miłym słowem i uśmie-
chem! Patronem medialnym było 
Radio Zet Gold. RŁ

Mikołaj w Pasażu 
w Przeźmierowie

 Galeria zdjęć na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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Na inauguracyjnej sesji VII kadencji 
21 radnych złożyło ślubowanie oraz 
wybrało ze swego grona przewod-
niczącego i dwóch wiceprzewodni-
czących. Przewodniczącym został 
Marian Adamski, pełniący tę funkcję 
w dwóch poprzednich kadencjach, 
jego zastępcami zaś Urszula Koliń-
ska oraz Wojciech Pietrzak. 

Nowi radni podjęli pierwsze 
uchwały, m.in. o powołaniu stałych 
komisji, w których na co dzień będą 
pracować, tj. Komisji Działalności 
Gospodarczej, Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska; Kultury, Promo-
cji i Współpracy Samorządowej; 
Polityki Przestrzennej; Oświaty, 
Spraw Społecznych i Porządku Pu-
blicznego, Statutowo-Prawnej, Bu-
dżetu i Finansów oraz Rewizyjnej. 
Przewodniczący Marian Adamski 
przywitał nowych członków rady 

wyrażając nadzieję na merytoryczną 
współpracę w nowej kadencji.

Po podjęciu uchwał nowo wy-
brany wójt Jan Broda odebrał z rąk 
przewodniczącego Gminnej Komisji 
Wyborczej zaświadczenie o wyborze 
i złożył ślubowanie. Wójt podziękował 

dotychczasowym radnym oraz zebra-
nym gościom za współpracę w minio-
nych kadencjach. Przedstawiając pla-
ny na kolejne cztery lata zadeklarował 
otwartość na współpracę z całą radą. 
Swoje wystąpienie zakończył senten-
cją Marka Aureliusza: – Boże użycz 
mi pogody ducha, abym zgadzał się 

z tym, czego nie mogę zmienić, odwa-
gi, abym zmieniał to, co mogę zmie-
nić i mądrości, abym rozróżnił jedne 
sprawy od drugich.

Druga, robocza już sesja nowej Rady 
odbędzie się 19 grudnia. Radni zajmą 
się budżetem gminy na 2015 rok oraz 
ustalą plan pracy na przyszły rok.

Z uwagi na liczbę mieszkańców, 
która przekroczyła w 2012 roku 20 
tysięcy, Rada Gminy Komorniki liczy 
21 radnych. 16 z nich weszło do rady 
z KWW „Nasza Gmina Komorniki, 
trzech z KW Aktywni dla Gminy i po 
jednym z KW Platformy Obywatelskiej 
i Stowarzyszenia Nasze Komorniki.

Komorniki mają 21 radnych
2 grudnia po raz pierwszy obradowała Rada Gminy Komorniki złożona z nowo wybranych radnych 
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Wójt Jan Broda odebrał z rąk przewodniczącego Gminnej Komisji 
Wyborczej zaświadczenie o wyborze i złożył ślubowanie.

. Jury 
-
-

 

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

Przewodniczącym 
wybrano Mariana 
Adamskiego
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X Jubileuszowy Przegląd Piosenki 
Osób Niepełnosprawnych „Złoty 
Słowik 2014” odbył się  5 grudnia 
w  Centrum Rehabilitacyjno-Kul-
turalnym   w Konarzewie, w gminie 
Dopiewo. Organizatorem   przeglą-
du było Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Pro-
myk”, którego siedziba mieści się 
w  Komornikach, a  Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej znajdują się w Kona-
rzewie i Otuszu.

W przeglądzie wzięło udział 51 
uczestników z 12 różnych stowarzy-
szeń z powiatu poznańskiego, m.in. 
z Baranowa, Swarzędza, Owińsk, 
Otusza, Stęszewa, Poznania, Ro-
kietnicy, Konarzewa. Gośćmi 
„Złotego Słowika” byli uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej z Po-
znania, którzy brawurowo wykonali 
znane utwory operowe. Wydarzenie 
zostało dofi nansowane przez po-
wiat poznański i gminę Dopiewo. 

– Tam, gdzie mamy do czynienia 
ze sztuką, trudno o rankingi. Każdy 
z artystów pokazał się w innej od-
słonie i w równym stopniu zwrócił 
naszą uwagę i zasłużył na uznanie. 
Jury słusznie przyznało wszystkim 
uczestnikom pierwsze miejsca – po-

wiedział nam Bogdan Maćkowiak, 
prezes Stowarzyszenia „Promyk”, 
organizatora przeglądu. 

W wydarzeniu wzięli udział m.in. 
Tomasz Łubiński – wicestarosta 
poznański, Adrian Napierała – wójt 
gminy Dopiewo, proboszcz miejsco-
wej parafi i ks. Krzysztof Różański, 
radni powiatowi i gminni, przed-
stawiciele instytucji pomagających 
niepełnosprawnym i przeciwdziała-
jących ich wykluczeniu społecznemu 
oraz instytucji kulturalnych.

Wcześniejsze dziewięć edycji 
„Złotego Słowika” odbywało się 
w Dopiewcu, gdzie wcześniej mieści-
ły się Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Stowarzyszenia „Promyk”. Tego-
roczna odbyła się w sali widowisko-
wej obiektu, który gmina Dopiewo 
wyremontowała w 2013 r. dzięki 
środkom własnym oraz wsparciu 
województwa wielkopolskiego, gmin 
Komorniki i Stęszew oraz powia-
tu poznańskiego, którą oddano do 
użytku w końcu stycznia tego roku. 
Do tej pory odbywały się tu konkur-
sy wokalne i recytatorskie, wystawy 
i koncerty, m.in. Zbigniewa Wodec-
kiego, Nocnej Zmiany Bluesa, Eleni 
i Olgi Bończyk. Adam Mendrala

Promyk Złotego 
Słowika

 NASZ PATRONAT
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26 listopada odbyła się I Sesja 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew, 
podczas której radni i burmistrz 
złożyli ślubowanie. Wybrano wte-
dy też przewodniczącego Rady, 
którym został Mirosław Potrawiak 
oraz wiceprzewodniczących – Han-
nę Słomę i Mariana Trojanowskie-
go. Na 2 grudnia zwołano II sesję, 
na której wyłoniono m.in. komisje. 
Jeszcze w grudniu odbędzie się se-
sja budżetowa.

– Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy swoim głosem 
przyczynili się do tego, że będę 
miał zaszczyt i przywilej sprawować 
funkcję burmistrza gminy Stęszew 
przez kolejne cztery lata – powie-
dział nam burmistrz Włodzimierz 
Pinczak. – Tegoroczna kampania 
wyborcza nie należała do łatwych, 
w ostatnich jej dniach dochodzi-
ło do nieprzyjemnych incydentów 
łamania ciszy wyborczej, szkalo-

wania i obrażania kandydatów. Na 
szczęście, mieszkańcy naszej gminy 
wykazali się ogromną mądrością 
i rozwagą. Dziękuję Państwu za 
to serdecznie, zarówno w imieniu 
własnym jak i radnych z mojego ko-
mitetu wyborczego. Zapewniam, że 
dołożę wszelkich starań, by kolejne 
cztery lata mojej pracy na stano-
wisku burmistrza gminy Stęszew 
przyniosły wiele dobrego wszystkim 
jej mieszkańcom. WB 

Pamiątkowe zdjęcie radnych kadencji 2014–18. 

REKLAMA

Dwie sesje 
w Stęszewie
Rada Miejska Gminy Stęszew na przewodniczącego wybrała 
ponownie Mirosława Potrawiaka 
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BURMISTRZ STĘSZEWA 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U.2014.518) niniejszym podaję do publicznej 

wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 

Gminy w Stęszewie przy ul.Poznańskiej 11 wywieszony został wykaz 

nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 

www.steszew.pl. 

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym oraz Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go w Powiecie Poznańskim składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkań-
com gminy Stęszew za udział w wyborach i oddane głosy na kandydatów PSL.

Dzięki Państwa poparciu w Radzie Powiatu Poznańskiego pracować będzie 
Krzysztof Robaszyński. Życzliwość oraz zaufanie, jakim został obdarzony jest dla nie-
go wyzwaniem do rzetelnego sprawowania mandatu radnego.

Dziękując za poparcie, które nam Państwo udzieliliście obiecujemy, że tak jak 
do tej pory, każdego dnia, tygodnia, miesiąca i roku, z równie wielkim zaangażo-
waniem będziemy pracować dla wszystkich mieszkańców powiatu poznańskiego.

Dziękujemy za zaufanie!
Z wyrazami szacunku,

Marcin Kalemba
Prezes ZP PSL w Powiecie Poznańskim 

7 listopada w Stęszewie odbyło się 
spotkanie autorskie z Marią Czuba-
szek, poetką, pisarką, felietonistką, 
dziennikarką oraz autorką wielu tek-
stów piosenek np. „Rycz mała rycz” 
czy „Wyszłam za mąż – zaraz wra-
cam”. Znana także ze „Szkła kontak-
towego” M. Czubaszek opowiadała 
najciekawsze historie ze swojego 
życia, a także odpowiadała na pyta-
nia licznej publiczności. Ta ostatnia 
szczerym śmiechem reagowała na 
opowieści Marii Czubaszek, która 
jak sama mówi o sobie, jest kobietą 
o „nienachalnej urodzie” i „nikczem-
nym wzroście”. Po spotkaniu można 
było kupić książki autorstwa Mari 
Czubaszek z jej autografem. WB

Stęszew gościł 
Marię Czubaszek

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego Głosu Poznańskiego, 

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

PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

W Mosinie nowa 
przewodnicząca

1 grudnia w Sali Reprezentacyj-
nej Mosińskiego Ośrodka Kultu-
ry odbyła się pierwsza sesja Rady 
Miejskiej w Mosinie kadencji 2014-
2018. Została otwarta przez radne-
go najstarszego wiekiem obecnego 
na sesji. Funkcję tę pełnił Pan Ma-
rian Osuch. 

W porządku obrad było m.in. 
wręczenie przez Przewodniczącego 
Terytorialnej Komisji Wyborczej 

zaświadczeń o wyborze na radnego 
oraz ślubowanie radnych. Wybrany 
został także przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mosinie. W wyniku gło-
sowania stanowisko to objęła Mał-
gorzata Kaptur. Decyzją Radnych 
funkcję wiceprzewodniczącej Rady 
Miejskiej w Mosinie powierzono 
Marii Witkowskiej. Podczas sesji 
zostało także przedstawione spra-
wozdanie burmistrza gminy Mosina 

kadencji 2010–2014 o stanie gminy 
Mosina.

We wtorek (9 grudnia) ma odbyć się 
sesja z zaprzysiężeniem nowego bur-
mistrza, którym został Ryszard Ryś. 
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Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Mosinie kadencji 
2014–2018

Karolina 
Adamczyk 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Inauguracyjna sesja w Mosinie. 

Sesja inaugurująca nową kadencję 
Rady Miejskiej w Kórniku odbyła się 
1 grudnia. Wzięli w niej udział wszy-
scy wybrani w listopadowych wy-
borach radni: Anna Andrzejewska, 
Julia Bartkowiak, Beata Bruczyńska, 
Dorota Buchalska, Iwona Cupry-
jak, Stanisław Duszczak, Roman 
Genstwa, Krystyna Janicka, Irena 
Kaczmarek, Daniel Kulza, Łukasz 
Kwas, Adam Lewandowski, Jarosław 
Mieloch, Tomasz Nagler, Danuta 
Paluszkiewicz, Przemysław Pachol-
ski, Magdalena Pawlaczyk, Andrzej 
Regulski, Jerzy Rozmiarek, Andrzej 
Surdyk i Małgorzata Walkowiak. 
W sali OSP Kórnik, w której odby-
wały się obrady zgromadzili się także 
licznie urzędnicy, sołtysi, dyrektorzy 
placówek związanych z samorządem 
oraz goście. Przywilej otwarcia sesji 
i prowadzenia jej do czasu wyboru 
przewodniczącego rady przypadł 
w udziale Irenie Kaczmarek – naj-
starszej radnej tej kadencji.

W imieniu Terytorialnej Komisji 
Wyborczej wyniki wyborów odczytała 
jej przewodnicząca Maria Pawłowicz. 
Radni złożyli ślubowanie. Treść roty 
ślubowania przeczytał najmłodszy 
radny Daniel Kulza. Po radnych 
swoje ślubowanie złożył burmistrz 

Jerzy Lechnerowski. Na stanowisko 
przewodniczącego rady zgłoszono 
dwie kandydatury: Małgorzaty Wal-
kowiak i Przemysława Pacholskiego. 
Radni w tajnym głosowaniu wybrali 
na to stanowisko radnego Pachol-
skiego (otrzymał 14 głosów), który 
po przerwie przejął prowadzenie se-
sji. Radni zadecydowali, że w nowej 
kadencji przewodniczącego wspierać 
będzie trzech wiceprzewodniczących. 
Kolejno, w sposób tajny wybierano 
wiceprzewodniczących: pierwszego, 
drugiego oraz trzeciego. Funkcje te 
pełnić będą z poparciem większości: 
Roman Genstwa, Andrzej Surdyk 
i Irena Kaczmarek. Trzykrotnie pro-
ponowano kandydaturę Małgorzaty 
Walkowiak, jednak radni większością 
głosów (najczęściej 14 do 7) wybierali 

innekandydatury. Na zakończenie 
głos zabrali radni Powiatu Poznań-
skiego Seweryn Waligóra i Zbigniew 
Tomaszewski deklarując chęć współ-
pracy z samorządem gminnym. Głos 
zabrał także burmistrz Jerzy Lechne-
rowski.

Kolejna sesja rady już 9 grud-
nia o godzinie 13 w sali posiedzeń 
w ratuszu w Bninie. Radni zadecy-
dują o składach komisji i sprawach 
organizacyjnych. Sesja dotycząca 
budżetu odbędzie się w ostatnich 
dniach grudnia.

Inauguracja w Kórniku

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
  691-895-296 

Wapniarnia 3, koło Trzcianki; 

NA SPRZEDAŻ 
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha; 

tel. 697 702 624, tel. 698 656 107

REKLAMA
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Trwa XXIII edycja Konsumenckie-
go Konkursu Jakości „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland” 
pod patronatem „Naszego Głosu 
Poznańskiego”. Nasi Czytelnicy 
mogą głosować na najlepszych 
usługodawców wykonujących usłu-
gi na terenie Polski i producentów 
z krajów Unii Europejskiej. Or-
ganizatorem konkursu jest Towa-
rzystwo im. Hipolita Cegielskiego 

w Poznaniu. W celu zgłoszenia 
najlepszej usługi lub produktu, 
należy wypełnić jeden z kuponów, 
które będziemy zamieszczać na 
łamach „Naszego Głosu Poznań-
skiego” i wysyłać na adres: Towa-
rzystwo im. Hipolita Cegielskiego, 
ul. Garncarska 8, 61-817 Poznań. 
Kandydatów można też zgłaszać 
za pomocą kuponu zamieszczone-
go na www.najlepsze-w-polsce.pl. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
wiosną 2015 roku. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT
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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 
1200 osób fi zycznych oraz 120 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

Polska Spółka Gazownictwa sponsorem
 budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego Aktualności z Twojej 

okolicy i konkursy 
na » www.naszglospoznanski.pl
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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

REKLAMA

Pamięć i przyszłość 
Gmina Dopiewo pamięta i patrzy w przyszłość
Spotkanie autorskie, związane 
z wydaniem książki „Pamięć i Przy-
szłość. Gmina Dopiewo w  okresie 
II wojny światowej” odbyło się 28 
listopada w sali konferencyjnej GO-
SiR. Wzięli w nim udział członkowie 
zespołu redakcyjnego i  zaproszeni 
goście. Organizatorem spotkania 
był Urząd Gminy Dopiewo.

Książka miała swoją premierę 
11 listopada podczas fi nału rajdu 
PTTK oraz dzień później podczas 
ostatniej 78 sesji Rady Gminy Do-
piewo VI kadencji. Poświęcony jej 
był również wykład podczas kon-
ferencji „Wspólna Historia – Pa-
mięć i  Przyszłość”, która odbyła 
się w  Gimnazjum w  Skórzewie 23 
października. Zespołowi redakcyj-
nemu przewodniczył regionalista, 
mieszkaniec gminy Dopiewo -  Eli-
giusz Tomkowiak. W  jego składzie 
znaleźli się Małgorzata Dropińska-
-Rogal, Anna Dorna, Tomasz Woź-
niak i Adam Mendrala. Okładkę za-
projektował Michał Juskowiak.

–  Razem z   Małgorzatą Dropiń-
ską-Rogal prowadzimy dalsze prace 
i  zbieramy kolejne relacje. Będzie 
materiał na nową książkę  –  wyjawił 
Eligiusz Tomkowiak.

Wśród gości nie zabrakło świad-
ków historii, których relacje sta-

nowią o  wartości publikacji: Ireny 
Napierały, Czesławy Jankowskiej, 
Hyginy Mieloch, Marii Popowskiej, 
Wandy Rybskiej, Edwarda Dorny, 
Piotra Lemańskiego i Józefa Mach-
nickiego oraz ich rodzin.   Wszy-
scy oni wyrażali zadowolenie, że 
ich wspomnienia zostały spisane, 
utrwalone i zostaną przekazane na-
stępnym pokoleniom.

Lidia Łopatka, reprezentująca te-
ściową, której relację również opu-
blikowano w  książce, powiedzia-
ła:  –  W przypadku mojej teściowej 
to był naprawdę ostatni moment. 
Moja teściowa jest dziś bardzo cho-
rą osobą. Dziękuję za to w  imieniu 
własnym i rodziny, że mama mogła 
opowiedzieć swoją, a zarazem naszą 
wspólną historię.

Z kolei Piotr Lemański, tchnął 
duchem Świąt Bożego Narodzenia. 

Zaczął od anegdoty o  światowym 
indyku i  polskim karpiu, po czym 
zadeklamował tekst okupacyjnej ko-
lędy: – „Wśród nocnej ciszy gestapo 
krzyczy. Autobus ryczy...”

– Jest to niezwykły dokument. 
Przewodniczący redakcji powiedział, 
że praca jest kontynuowana. Szczęść 
Boże! –  życzyła Maria Popowska 
z Palędzia.   – Dziękuję panu Eligiu-
szowi za to że od lat zbiera materiały 
dotyczące naszej pięknej choć nieła-
twej historii. To będzie wartościowe 
źródło dla naszych wnuków i  pra-
wnuków – wtórowała Wanda Rybska.

Uczestnicy rozmawiali, dzielili się 
wspomnieniami przy przygotowa-
nym specjalnie na tę okazję torcie. 
Autorzy rozdawali autografy.

Wydarzenie zaszczycili swoją 
obecnością kustosze honorowi Mu-
zeum Powstania Wielkopolskiego 
w  Lusowie –  państwo Grajkowie 
i  młodzież gimnazjalna. Obecni na 
nim byli również: Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Dopiewo – Piotr 
Dziembowski, radna powiatowa 
Zofi a Dobrowolska (była wójt, ini-
cjatorka przedsięwzięcia), Elżbieta 
Nowicka –  dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej i  Centrum Kul-
tury w Dopiewie, Marcin Napierała 
– dyrektor GOSiR. Adam Mendrala

AKTUALNOŚCI

Zespołowi redakcyj-
nemu przewodniczył 
regionalista, miesz-
kaniec gminy – 
Eligiusz Tomkowiak
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Pytaliśmy o zadowolenie z wyników 
I tury oraz zainteresowanie udzia-
łem w turze II. Uszanowaliśmy ci-
szę wyborczą, a dzisiejsze wyniki 
to analiza post-hoc. Opisujemy to, 
co już było – zanim wyciszymy się, 
w oczekiwaniu na kolejne wybory.

Tym razem zadaliśmy Czytelni-
kom trzy pytania zamknięte. Trady-
cyjnie już też pozwoliliśmy podzielić 
się opiniami na tzw. „wolnym ringu”. 

Poznajmy szczegóły: na pyta-
nie „Czy oddałeś głos w tegorocz-
nych wyborach samorządowych?” 
92% respondentów odpowiedziało 
„TAK”, 8% – nie wzięło udziału 
w wyborach. Na pytanie „Czy je-
steś zadowolony z wyników wybo-
rów?” 21% Czytelników udzieliło 
odpowiedzi pozytywnej, 61% – nie 
jest zadowolonych z wyników, zaś 
18% nie podjęło ostatecznej decyzji 
o zaopiniowaniu wyników. Niewąt-
pliwie na wysoki wynik niezadowo-
lenia wpłynęły problemy techniczne 
przy zliczaniu głosów, natomiast 
osoby niezdecydowane w swoich 
ocenach czekały z analizą zjawiska 
na II turę wyborów.

„Czy wybierasz się na II turę wy-

borów?” Na tak postawione pytanie 
58% Czytelników udzieliło odpo-
wiedzi potwierdzającej. W II turze 
swojego udziału nie deklarowała ¼ 
respondentów – choć jedynie 6% 
udziału odmówiło z premedytacją. 
Dla 19% Naszych Czytelników te-
goroczne wybory samorządowe 
zakończyły się po prostu 16 listo-
pada – na pierwszej turze. Całkiem 
liczna była również liczba osób nie-
zdecydowanych – 17%. Zapewne 
w tej grupie osób znalazły się osoby 
mające trudności z wyborem właści-
wego kandydata na fotel Prezydenta 
Miasta Poznania.

Przyjrzyjmy się teraz bliżej wypo-
wiedziom z tzw. „wolnego ringu”. 

Ze względu na obszerność zebra-
nego materiału zmuszeni byliśmy 
zaprezentować tylko część Państwa 
wypowiedzi. Tradycyjnie już za-
chowaliśmy oryginalną pisownię. 
Wypowiedzi Czytelników można 
podsumować krótko: wyrażają nie-
chęć i zwątpienie. To zdecydowanie 
najsmutniejsze, naszym zdaniem, 
podsumowanie redakcyjnych zabaw 
sondażowych.

Czytelnik „Lucy Fair”, którego 
trafne przemyślenia już kilkukrot-
nie gościły na naszych łamach od-
niósł się do problemów technicz-
nych przy zliczaniu wyników: „Ze 
smutkiem stwierdzam, że władze 
PKW przez ostatnie 20 lat nie zro-

biły kroku do przodu. I okazało 
się, że tytuły naukowe oraz wiedza 
i praktyka w zakresie tworzenia 
i stosowania prawa nijak się ma do 
społecznych i technologicznych re-
aliów 2014 roku”. Do funkcjonowa-
nia technicznych podstaw systemu 
wyborczego, dosadną wypowiedzią, 
odniósł się również „Wojciech”: 
„Wybory potwierdziły myślenie ży-
czeniowe organizatorów. Nadzieja, 
że praca komisji wyborczych bez 

należytego zabezpieczenia tech-
nicznego, gwarancji bezstronności 
i uczciwości, obnażyła wszystkie 
braki obecnego systemu. To „męt-
na woda grubych ryb”. Płotki jej 
nie oczyszczą. Ryby trzeba odłowić 
i te grube oddzielić. Wodę spuścić 
i wymienić na czystą. Poczynając 
od przejrzystych urn, na sprawnym 
systemie informatycznym kończąc, 
trzeba zmienić wszystko”. 

Tym razem nie uhonorowaliśmy 
żadnej wypowiedzi indywidualnej – 
zaś TriC Tygodnia przyznany został 
wszystkim tym Czytelnikom NGP, 
którzy w tych trudnych politycz-
nie czasach, na przekór wątpliwo-
ściom, oddali swoje głosy w listopa-
dowych wyborach samorządowych. 
To pierwsze wyróżnienie zbiorowe 
w historii naszych podsumowań 
sondażowych!

A w następnej turze badań życie-
kulturalne w regionie!

Czy oddałeś głos w tegorocznych 
wyborach samorządowych?

8%
Nie

92%
Tak

Czy jesteś zadowolony z wyników 
wyborów samorządowych?

61%
Nie

21%
Tak

18%
Nie wiem

Czy wybierasz się na II turę 
wyborów samorządowych?

6%
Nie

17%
Nie wiem

19%
Nie dotyczy

58%
Tak

Niechęć i zwątpienie
W kolejnej sondzie zapytaliśmy Czytelników o zainteresowanie II turą wyborów

Marcin 
Cybulski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Paweł 
Chmielowski
kontakt@naszglospoznanski.pl
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WAŻNE SPRAWY

Najwyższa Jakość
Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad 

Jakością Centrum Badań i Monitorowania Jakości organizuje 
9 grudnia fi nał II edycji programu „Najwyższa Jakość 2014”
Uroczystość odbędzie się we wtorek 
o godz. 18 w Wadze Miejskiej na Sta-
rym Rynku 2 w Poznaniu. Przewod-
niczący Kapituły Najwyższej Jakości 
prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz 
z Uniwersytetu Ekonomicznego wrę-
czy certyfi katy jakości i wyróżnienia 
przedsiębiorcom, samorządowcom 
i rektorowi Uniwersytetu Medycz-
nego. Wyróżnionych certyfi katami 
Najwyższej Jakości i Ikarami Biz-
nesu zostanie kilka fi rm z regionu: 
F.H.U. ASO Nissan A. i P. Polody 
z Przeźmierowa, SGB-Bank S.A. 
i fi rma budowlana Dota z Poznania, 
Delta Inwest z Kostrzyna, Woźniak 
Transport z Murowanej Gośliny, 
Scan-Trans Dziadek ze Środy Wlkp. 
i jedna z Warszawy (Przedsiębior-
stwo Farmaceutyczne LEK-AM). 

Ikara Biznesu odbiorą najlep-
si przedsiębiorcy, samorządowcy 
i człowiek nauki. Wśród nich zna-
leźli się m.in. JM Rektor Uniwersy-
tetu Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu prof. dr 
hab. Jacek Wysocki: za wybitny 
wkład w rozwój bazy dydaktycznej 
Uniwersytetu Medycznego im. Ka-
rola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
uczynienie z uniwersytetu ważnego 
ośrodka kształcącego studentów za-
granicznych oraz utrzymanie wyso-
kiego miejsca wśród innych uczelni 
medycznych w Polsce oraz burmi-

strzowie i wójtowie takich gmin jak: 
Kórnik, Środa Wlkp., Grodzisk 
Wlkp., Komorniki, Suchy Las i Tar-
nowo Podgórne. Wszyscy za: wy-
bitny wkład w rozwój gminy oraz 
wieloletnie utrzymywanie standar-
dów Najwyższej Jakości w relacjach 
z mieszkańcami i inwestorami.

Nagrodzone przez Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Badań nad Jakością 
Centrum Badań i Monitorowania 
Jakości fi rmy postawiły na jakość 
i osiągnęły sukces w wielu dziedzi-
nach rynku. Podstawą przyznania 
certyfi katów są wyniki oceny pozio-
mu jakości wyrobów i usług świad-
czonych przez przedsiębiorstwa 
uczestniczące w programie jakości. 

– Wspieramy rozwój najlepszych 
przedsiębiorstw, wyszukuje i kreuje 
liderów jakości, wskazuje na pro-
dukty i usługi, które potwierdzają 
wysoką jakość. W swoich działa-
niach promujemy solidną przedsię-
biorczość – mówi Piotr Laskowski, 
wiceprezes Wielkopolskiego Sto-
warzyszenia Badań nad Jakością, 
Centrum Badań i Monitorowania 
Jakości w Poznaniu. – W ramach 
programu jakościowego staramy 
się, aby idea lepszego zarządza-
nia oraz doskonalenia produktów 
i usług obecna była nie tylko w du-
żych ośrodkach gospodarczych, ale 
także promieniowała w stronę 
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W gronie wyróżnionych znalazła 
się m.in. fi rma Nissan Polody.

regionów. Stąd współpraca z sa-
morządami, samorządami gospo-
darczymi i izbami branżowymi na 
terenie całego kraju. 

Partnerem medialnym wydarzenia 
jest dwutygodnik Nasz Głos Poznań-
ski i www.naszglospoznanski.pl .

REKLAMA

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl
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Dworzec Zachodni w Poznaniu odzy-
ska swą dawną świetność. Obiekt od 
kolei ma przejąć miasto. Prowadzone 
są końcowe rozmowy między urzędni-
kami PKP a poznańskiego magistratu. 
Budynek zostanie odremontowany, 
a w nim urządzone będzie centrum ob-
sługi podróżnych prowadzone przez 
Zarząd Transportu Miejskiego.

Remont i urządzenie budynku 
Dworca Zachodniego kosztować ma 
4 mln złotych. Za tę cenę odzyskać 
ma urodę zewnętrzna elewacja bu-
dynku, mają być przebudowane wnę-
trza z przystosowaniem ich do lepszej 
obsługi pasażerskiej. Jak zapewnia 
się w ZTM prowadzona będzie tam 
sprzedaż nie tylko biletów komunika-
cji miejskiej, ale także kolejowej, pod-

miejskiej i międzymiastowej autobuso-
wej, a nawet lotniczej. Przed wejściem 
zatrzyma się przyspieszony autobus 
przewożący pasażerów na lotnisko. 
Obsługa pasażerów prowadzona ma 
być również dzięki zainstalowanym 
biletomatom, dostosowanym m.in. do 
obsługi kart Poznańskiej Elektronicz-
nej Karty Aglomeracyjnej.

W budynku urządzony ma być 
centralny Punkt Obsługi Klientów 
(znajdujący się dotychczas w siedzi-
bie ZTM przy ulicy Matejki). 

Remont Zachodniego

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Funkcję starosty nadal sprawować 
będzie Jan Grabkowski. Nie zmienił 
się również skład zarządu oraz prze-
wodniczący Rady Powiatu. 

Obrady otworzył radny senior An-
drzej Laskowski. Następnie wręczo-
no nominacje na radnych powiatu, 
po czym każdy z 28 obecnych rad-
nych (rada liczy 29 przedstawicieli, 
ale jeden był nieobecny) złożył ślu-
bowanie.  Kolejnym punktem obrad 
były wybory nowych władz. W gło-
sowaniu na przewodniczącego Rady 
Powiatu w Poznaniu zwyciężył Piotr 
Burdajewicz. Wiceprzewodniczą-
cymi zostali Krzysztof Robaszyński 
oraz Małgorzata Halber.

Punktem kulminacyjnym sesji 
były wybory starosty poznańskiego. 
W tym przypadku zgłoszono jedne-
go kandydata – Jana Grabkowskie-
go. I ta kandydatura została pozy-
tywnie przegłosowana.   – To już 
czwarta kadencja, gdy PO wspólnie 
z PSL tworzą koalicję. Choć stra-
ciliśmy kilka mandatów, to jednak 
cały czas mamy większość w radzie. 
To pozwala nam nadal realizować 

swój program. Dla dobra powiatu 
będziemy jednak współpracować ze 
wszystkimi, bez względu na przyna-
leżność partyjną -zapowiedział Jan 
Grabkowski.

Zmian nie było także na innych 
stanowiskach. Wicestarostą po-
znańskim został Tomasz Łubiński, 
a w skład zarządu weszli Zygmunt 
Jeżewski oraz Mieczysław Ferenc.

Z okręgu nr 1 (gminy: Buk, Do-
piewo, Stęszew) mandaty zdobyli: 
Tomasz Łubiński – PO, Andrzej 
Strażyński – PO, Krzysztof Roba-
szyński – PSL, Zofi a Dobrowolska 
– Niezależni dla Powiatu.

Z okręgu nr 2 (gminy: Czerwo-
nak, Murowana Goślina): Jan Grab-
kowski – PO, Jarosław Dobrowol-
ski – PO, Marek Pietrzyński – PiS, 
Stanisław Woźniak – Niezależni dla 
Powiatu.

Z okręgu nr 3 (gminy: Rokietni-
ca, Suchy Las, Tarnowo Podgórne): 
Piotr Burdajewicz – PO, Grażyna 
Głowacka – PO, Ewa Kuleczka-
Drausowska – PiS, Przemysław 
Kiejnich – Niezależni dla Powiatu.

Z okręgu nr 4 (gmina Swa-
rzędz): Barbara Antoniewicz – PO, 
Paweł Bocian -PO, Zdzisław Kul-
czyński – PiS, Marek Lis – Nieza-
leżni dla Powiatu.

Z okręgu nr 5 (gminy: Luboń, 
Puszczykowo, Komorniki): Andrzej 
Laskowski – PO, Zbigniew Jankow-
ski – PO, Mirosław Wieloch – PO, 
Tomasz Pawłowski -PiS, Dariusz 
Szmyt – Niezależni dla Powiatu.

Z okręgu nr 6 (gminy: Kórnik, 
Mosina): Seweryn Waligóra – PO, 
Filip Żelazny – PiS, Zbigniew To-
maszewski – PSL, Jacek Szeszuła 
– Niezależni dla Powiatu.

Z okręgu nr 7 (gminy: Kleszcze-
wo, Kostrzyn, Pobiedziska): Leszek 
Przybylski – PO, Marian Markie-
wicz – PiS, Małgorzata Halber – 
Niezależni dla Powiatu, Józef Czer-
niawski – Niezależni dla Powiatu.

Pierwsza sesja V kadencji
W Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego 28 listopada odbyła się pierwsza sesja 
V kadencji Rady Powiatu w Poznaniu, w trakcie której wybrano nowe władze powiatu 

Tomasz 
Sikorski 
redakcja@naszglospoznanski.pl

W celu zapewnienia osobom nie-
pełnosprawnym nieprzerwanego 
prawa do korzystania z  kart parkin-
gowych, ustawa z 10 października 
2014 r. o zmianie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw wy-
dłuża do 30 czerwca 2015 okres 
ważności kart parkingowych, wyda-
nych na podstawie przepisów obo-
wiązujących przed 1 lipca 2014 r.

Ustawa z 23 października 2013 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. poz. 1446 oraz 
z 2014 r. poz. 486) ograniczyła krąg 
osób uprawnionych do otrzymania 
karty parkingowej. W tym celu, jako 
nową podstawę materialnoprawną 
do uzyskania karty parkingowej 
przez osoby o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnospraw-
ności, wprowadziła orzeczenie 
o niepełnosprawności wydane przez 
powiatowy zespół orzekający.

Zgodnie z powyższą ustawą, 
wymiana kart parkingowych mia-
ła trwać od 1 lipca do 30 listopada 
2014 r. Jednakże, z powodu koniecz-
ności rozpatrzenia znacznej ilości 
wniosków o wydanie orzeczenia 
o niepełnosprawności oraz mając 
na uwadze dwuinstancyjność postę-
powania orzeczniczego, istniało wy-
sokie ryzyko nierozpatrzenia części 
z wniosków do 30 listopada 2014 r.

Aby umożliwić wszystkim zain-
teresowanym osobom niepełno-
sprawnym uzyskanie dokumentu 
uprawniającego do wydania karty 
parkingowej, nowelizacja wydłuża 
okres ważności kart parkingowych, 
wydanych na podstawie przepi-
sów obowiązujących przed 1 lipca 
2014 r., do 30 czerwca 2015 r.

Od 1 grudnia 2014 r. PUNKT PO-
TWIERDZANIA UPRAWNIEŃ dla 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
z ulicy Zielonej 8 został przeniesiony 
na ul. Słowackiego 8.Ziemowit Maląg

Jan Grabkowski, starosta poznań-
ski oraz st. bryg. Witold Rewers, 
Komendant Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu, po raz 
kolejny podpisali program eduka-
cyjny dotyczący konkursu „Czujka 
tlenku węgla może uratować Twoje 
życie”. Jest on integralną częścią 
programu edukacyjnego bezpie-
czeństwa pożarowego realizowa-
nego przez Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu we współpracy z Ko-
mendą Miejską PSP.

Starostwo zakupiło 160 czujek, 
które losowane będą do 31 marca 
2015 r. Regulamin konkursu jest 
udostępniony na stronach http://
powiat.poznan.pl/wp-content/
uploads/2014/11/23239-czujka-
czadu.pdf oraz www.kmpsp.po-
znan.pl, a także w siedzibach pod-
miotów będących organizatorami 
konkursu. Co dwa tygodnie w Sta-
rostwie Powiatowym w Poznaniu 
odbywać się będzie losowanie 8 czu-
jek tlenku węgla. WBiZK

Z Zielonej na Jeżyce

Czujka tlenku – konkurs
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KULTURA

Jego mocny i pełen emocji głos zna-
ny jest z musicalu „Notre Dame de 
Paris”, gdzie wcielił się w postać 
szpetnego dzwonnika oraz ze słyn-
nego duetu z Celine Dion, którego 
efekty można podziwiać na jego 
debiutanckim krążku z 2000 roku. 
Jego płyty zarówno francusko, jak 
i angielskojęzyczne zdobywają 
statusy złotych, platynowych oraz 
diamentowych. Ostatni koncert 
Garou w Polsce zgromadził praw-
dziwe tłumy jego wiernych fanów. 
Wypełniona po brzegi warszaw-
ska Sala Kongresowa nie ustawała 
w owacjach, a koncert odbił się po-
zytywnym echem po całym kraju. 
W marcu 2015 roku Garou powraca 
do Polski! Piosenkarz odwiedzi aż 
sześć miast, w tym Poznań. Garou 
zaprezentuje swoje największe hity, 
takie jak „Gitan”, „Seul”, „Revien”, 
a także piosenki ze swojej najnow-
szej płyty! Monika Pawłowska

Garou w Poznaniu
Garou – tego artysty nie trzeba nikomu przedstawiać! 
Rewelacyjny kanadyjski piosenkarz i multiinstrumentalista 
22 marca zaśpiewa w poznańskiej Arenie 

ZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMIZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMI  
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Z pewnością dużo śmiechu zapew-
ni widzom spektakl „Akompania-
tor” Teatru Muzycznego, którego 
premiera odbędzie się 13 grudnia 
w Scenie na Piętrze. Komedia autor-
stwa Anny Burzyńskiej w grudniu 
będzie gościnnie grana przy ulicy 
Masztalarskiej 8 (12–14 grudnia), 
a w styczniu już na scenie Teatru 
Muzycznego przy ul. Niezłomnych 
(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 zaczy-
na się robić tragiczne – twierdzi 
reżyser Grzegorz Chrapkiewicz – 
wszystko dlatego, że bohater żyje 
ze swoimi fobiami, które z czasem 
zaczynają dominować nad jego ży-
ciem. Układają je, reżyserują, przez 
co bohater staje się ich niewolni-
kiem.

W Teatrze Muzycznym, w głów-
nych rolach zobaczymy duet – Wie-
sława Paprzyckiego i Lucynę Win-

kel, których stali sympatycy teatru 
bardzo dobrze znają z hitowej ko-
medii Mayday. Cytując reżysera: 
„To przedsięwzięcie jest niezwykle 
ważne ze względu na kierunek, w ja-
kim ten teatr zmierza. Z klasycznej 
operetki przechodzi w nowoczesny 
teatr musicalowy, w którym obok 
warstwy muzycznej, niezwykle waż-
ne staje się aktorstwo”. Bilety w ce-
nie 25–50 zł. TM

Kolejny gość Jazzowej Sceny Se-
zamu zachwyci szczególnie fanów 
swinga podpartego klasycznym 
akompaniamentem sekcji rytmicz-
nej. 12 grudnia w Tarnowie Pod-
górnym wystąpi Eljazz Quintet. Pa-
tronat nad wydarzeniem sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”. 

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” Gulczyński 

(kontrabas) i Józef Eliasz (perku-
sja). 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. 

Premiera 
„Akompaniatora”

Swing na Jazzowej Scenie 
w Tarnowie Podgórnym

Magic Everywhere

Międzynarodowy projekt „Magic 
Everywhere” zorganizowany przez 
portugalskiego muzyka Marito 
Marquesa będzie miał swoją pol-
ską premierę w poznańskim Klubie 
Blue Note 10 grudnia o godz. 20. 
Patronem wydarzenia jest „Nasz 
Głos Poznański”. Dla naszych Czy-
telników mamy jedno podwójne 
zaproszenie.

Album nagrywany był w pięciu 
krajach, przez muzyków reprezen-
tujących trzynaście różnych na-
rodowości. „Magic Everywhere” 
to połączenie międzynarodowych 
kultur i stylów w muzyce od tra-
dycyjnego popu, przez jazz, a koń-
cząc na elementach muzyki afry-
kańskiej.

Na ten magiczny koncert po-
wołano zespół Marito Marques 
Quartet w składzie: Marito Ma-
rques, Henryk Miśkiewicz, Yami 
oraz Marcin Wasilewski. Na scenie 

gościnnie wystąpi także młoda po-
znańska artystka i kompozytorka 
Marta Torebko. Bilety dostępne są 
w biurze Grande Mohito przy ul. 
Krauthofera 22 w Poznaniu. Za-
mówienia można również składać 
pod adresem biuro@grandemohi-
to.pl i telefonicznie 668-580-520. 

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zaprosze-
nia. Jak je zdobyć? Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl 

Zdobądź bilet

• Dla naszych Czytelników 
będziemy mieli bilety. Szczegóły 
wkrótce na www.naszglospo-
znanski.pl 

Zdobądź bilet

• Dla naszych Czytelników 
mamy jedno podwójne zapro-
szenie na koncert 10 grudnia 
o godz. 20. Jak je zdobyć? 
Szukajcie na www.naszglospo-
znanski.pl .

Zdobądź bilet

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT

KONKURS

W głównych rolach zagrają Lucy-
na Winkel i Wiesław Paprzycki.

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Puchar Prezesa TP BUS otrzymał Ja-
cek Wojcieszak, który w pierwszym 
turnieju Ligi Vector Open zdobył 
598 punktów w 130 rzutach. Dru-
gie miejsce zajął Marek Luftmann – 
595 pkt., a trzecie Jarosław Muczek 
– 592. Miejsca 4–6 zajęły: Izabela 
Cwojdzińska – 581, Danuta Pribe 
– 487 i Mirosław Calak – 480. W za-

wodach, które rozegrano 22 listopa-
da na kręgielni Vector w Tarnowie 
Podgórnym wzięło udział 31 osób. 

Strój Świętego Mikołaja, albo przy-
najmniej czerwona czapka z białym 
pomponem, to niezbędny strój dla 
uczestników nietypowej sportowej 
imprezy, jaka 13 grudnia odbędzie 
się w Pobiedziskach. 

Bieg Świętego Mikołaja rozpocz-
nie się spotkaniem na targowisku 
nad jeziorem Małym, skąd o godz. 
10 wszyscy wyruszą w malowniczą 
4-kilometrową trasę przez teren pa-
górkowatego Parku Krajobrazowego 
Promno. Organizatorzy podzielili 
uczestników na dwie grupy – biega-
czy i zwolenników Nordic Walking 
(kije będą bezpłatnie wypożyczane 
na czas imprezy). Biegiem, z kijami 
a bardziej leniwi nawet samochodem 
dotrą na metę, która zorganizowana 
zostanie na plaży nad Jeziorem Brzo-
stek. Przy ognisku z kiełbaskami 
odbędą się konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami. Powrót do Pobiedzisk 
planowany jest ok. godz. 13. 

Organizatorem imprezy jest 
gmina Pobiedziska we współpracy 
z Zespołem Parków Krajobrazo-
wych Województwa Wielkopolskie-
go oraz Stowarzyszeniem Odnowi-
ciel. Artur Krysztofi ak

I Puchar Ligi Vector 
Open wręczony

Bieg Świętego Mikołaja

Anna 
Lis 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Wasze wyniki pozwalają myśleć 
kibicom o powrocie PCC AZS do 
Basket Ligi Kobiet?

— Początek sezonu pokazał, że 
wynik każdego meczu będzie 
wielką niewiadomą. Tak naprawdę 
każdy może wygrać z każdym. Nie 
rozegrałyśmy jeszcze rewanżu 
z zespołami z górnej części tabeli. 
Jesteśmy bardzo blisko awansu 
do fazy play-off, a co będzie dalej 
czas pokaże. Wierzę w to, że nasza 
obecna dyspozycja, będzie trwała 
do samego końca. Ważne abyśmy 
do każdego spotkania podchodziły 
profesjonalnie.

Przed sezonem wielu uważało, że 
będziecie walczyć o utrzymanie. 

Tymczasem PCC AZS wyrasta na 
głównego faworyta do awansu.

— Bardzo dobra atmosfera w dru-
żynie jest jedną z przyczyn dobrych 
wyników jakie osiągamy. Jedną, ale 
nie jedyną. Nasz zespół to jedna 
wielka rodzina. Wygrywamy i prze-
grywamy razem.

Czy przegrana w walce o awans 
z poprzedniego sezonu teraz 
procentuje?

— Nie do końca jestem za tym, 
żeby porównywać poprzedni sezon 
do obecnego. W tym sezonie wy-
stępujemy w bardzo odmienionym 
składzie. Teraz wiodącymi gracza-
mi są o wiele młodsze zawodniczki 
z mniejszym doświadczeniem i jak 
pokazuje sezon można wygrywać 
mecze w I lidze. Trzeba trzymać się 
ustalonych w zespole zasad, odda-
wać całe serce na boisku i walczyć 
do końca.

Nasz zespół to rodzina, 
oddajemy całe serce

Rozmowa z Kingą Woźniak, rozgrywającą zespołu 
koszykarek Poznań City Center AZS, któremu patronuje „Nasz Głos Poznański”
 NASZ PATRONAT

• Podopieczne Ryszarda 
Barańskiego w najbliższym 
czasie zmierzą się z zespoła-
mi: Hajduk Kamionki AZS 
Gorzów II (mecz zakończył się 
po zamknięciu tego wydania), 
JAS-FBG Sosnowiec, a 20 grud-
nia o godz. 17 w derbach powiatu 
będą podejmować w hali przy ul. 
Chwiałkowskiego ekipa Lidera 
Swarzędz.

Kolejne mecze

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Skromna mosińska grupa Taekwon-
do Tiger Team wystartowała na mię-
dzynarodowych zawodach taekwon-
do w Ahlbeck, Usedom. Mosińska 
ekipa w konkurencji walk zdobyła 
trzy brązowe medale i jeden złoty. 
Brąz wywalczyli: Szymon Pluskota, 
Sebastian Toniński i Ksawier Wró-
blewski. Złoty medal dla klubu wy-
walczyła Tatiana Tomczak. Pokonała 
w fi nale swoją rywalkę 19:0. Tatiana 
dzięki poświęceniu, zaangażowaniu 
oraz ciężkiej pracy na treningach 
odniosła zasłużone zwycięstwo. Za-
wodniczka ta, mimo młodego wieku, 
reprezentuje bardzo wysoki poziom 
wtajemniczenia. Red

Medale 
mosinian
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Na zdjęciu Tatiana Tomczak i tre-
nerka Angelika Rydlewska.

KUPIĘ
MIESZKANIE

Z PROBLEMEM PRAWNYM
• spłacę zadłużenie 
•  dam odstępne za 

lokatorskie
• zamienię na inne

DYSPONUJĘ GOTÓWKĄ! 
Szybka transakcja!

tel. 665-132-884

REKLAMA
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SPORTO Warcie Poznań piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl

Jeszcze w czerwcu wydawało się, że 
sytuacja piłkarskiej Warty Poznań 
jest beznadziejna. Klub nie został 
sprzedany, a to oznaczało, że dłu-
gi nie będą uregulowane. Występy 
w IV lidze wydawały się przesądzo-
ne. Jak wyglądała batalia o udział 
w rozgrywkach ligowych? Prze-
śledźmy wydarzenia.

Początek lipca… 
…przyniósł powiew nadziei. War-

ta jednak w trzeciej lidze?
– Stosowne dokumenty zosta-

ły przedłożone komisji licencyjnej 
Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej, a ostateczna decyzja zapad-
nie już na początku przyszłego tygo-
dnia – poinformowała wtedy prezes 
sekcji piłkarskiej Warty Izabella Łu-
komska-Pyżalska.

Koniec lipca. Koniec marzeń. Po-
wodem odrzucenia i nieuwzględnie-
nia w ligowym terminarzu poznań-
skiej Warty są niespełnione warunki 
formalno-prawne. W konsekwencji 
klub o 102-letniej historii może 
zniknąć z piłkarskiej mapy Polski.

Skoro już jest źle, to zawsze może 
być lepiej

– Po spłaceniu przeze mnie ponad 
ćwierć mln zł „niepiłkarskich” dłu-
gów Stowarzyszenia KS Warta oraz 
dzięki superszybkiemu działaniu 
pań w poznańskim ZUS-ie, które 
błyskawicznie wydały zaświadcze-
nie o niezaleganiu z płatnościami, 
WZPN potwierdził przyznanie 
Warcie licencji na grę w 3 lidze 

kuj.-pom.-wlkp. Bardzo się cieszę, 
iż mimo wielu przeciwności „losu” 
udało się i zagramy.  Do zobaczenia 
przy DD 12! – oświadczyła Izabella 
Łukomska-Pyżalska.

I tak dobrnęliśmy do początku se-
zonu. Mamy wszelkie podstawy są-
dzić, że udanego. Warta tegoroczny 
sezon w trzeciej lidze kujawsko-po-
morsko-wielkopolskiej rozpoczęła 
od porażki w Warlubiu. Był to jedy-
ny mecz, w którym Zieloni nie strze-
lili choćby jednego gola. Rok 2014 
żegnaliśmy kolejką wiosenną, która 
została rozegrana awansem. War-
ciarze zrewanżowali się za porażkę 
skromnym 1:0. 

9 goli Łukaszyka
W 17. kolejkach z rzędu „dziu-

rawili” siatkę przeciwnika. Najczę-

ściej czynił to Krystian Łukaszyk. 
Dziewięciokrotnie. Oto kompletna 
lista „jesiennych” snajperów. Co in-
teresujące, statystyczny gol czołów-
ki snajperskiej pada zawsze w dru-
giej połowie meczu.

Aktualnie klub zajmuje trzecie 
miejsce w ligowej tabeli, tracąc 
do lidera jedynie trzy punkty i ma-
jąc tyle samo co wicelider. Zieloni 
średnio zdobywali 2,11 bramki na 
mecz, tracili zaś przeciętnie w każ-
dym meczu 1,16 bramki. Bilans 
jest więc pozytywny. W Poznaniu 
Warta pozostaje niepokonana z bi-
lansem sześciu zwycięstw i czterech 
remisów. Na wyjeździe zespół gra 
bezkompromisowo notując jedynie 
jeden remis. Stawiając wszystko na 
jedną kartę klub odniósł cztery zwy-
cięstwa i doznał trzech porażek. 

Zielona jesień Warty Poznań
Warta Poznań zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli, tracąc 
do lidera jedynie trzy punkty i mając tyle samo co wicelider

Marcin 
Cybulski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Paweł 
Chmielowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Nazwisko Liczba goli Średnio strzela w minucie
Łukaszyk 9 51
Brzostowski 8 46
Spławski 6 50
Onsorge 5 69
Ciarkowski 5 30
Owczarek 2 79
Ciupa 1 58
Siwek 1 59
Ngamayama 1 79

Statystyki

• Najwyższe zwycięstwo domowe
2014-09-06 Warta Poznań
6:0 Włocłavia Włocławek 
• Najwyższe zwycięstwo wyjaz-
dowe 
2014-09-20 Centra Ostrów
0:3 Warta Poznań 
• Najwyższa porażka domowa 
BRAK 
• Najwyższa porażka wyjazdowa 
2014-09-13 Polonia Środa 
Wielkopolska 5:1 Warta Poznań 
• Najwięcej strzelonych bramek 
(dom) 

2014-09-27 Warta Poznań 
7:1 Chełminianka Chełmno 
• Najwięcej strzelonych bramek 
(wyjazd) 
2014-09-20 Centra Ostrów 
0:3 Warta Poznań 
• Najwięcej straconych bramek 
(dom) 
2014-08-16 Warta Poznań 
1:1 Sokół Kleczew 
• Najwięcej straconych bramek 
(wyjazd) 
2014-09-13 Polonia Środa 
Wielkopolska 5:1 Warta Poznań
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29–30 listopada w Dopiewie od-
była się kolejna edycja turnieju 
Reiss Cup, na którą patronat spra-
wował „Nasz Głos Poznański”. 
Podopieczni Akademii Piłkarskiej 
Reissa po raz kolejny udowodnili, 
że to nie wynik jest najważniejszy, 
ale wspaniałe piłkarskie emocje, 
zespołowość, zasady gry fair play 
oraz dobra zabawa w gronie rówie-
śników. W Dopiewie, w turnieju 
wzięło udział ponad 900 zawod-
ników z grupy B1 oraz B2 (2004–
–2007). Zwycięzcy pierwszego 
dnia turnieju w Dopiewie: I tura – 

Kórnik; II tura – Poznań – Górny 
Taras Rataj; III tura – Luboń. Zwy-
cięzcy drugiego dnia: I tura – Po-
znań – Piątkowo; II tura – Poznań 
– Winogrady; III tura – Skórzewo. 

13 i 14 grudnia w poznańskiej 
Arenie odbędzie się Mikołajko-
wy Reiss Cup. Patronat sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”.

W Tarnowie Podgórnym zostały 
przyznane 62 nagrody dla zawod-
niczek i zawodników klubów spor-
towych oraz 14 trenerów za medale 
zdobyte na Makroregionalnych 
Mistrzostwach Młodzików, Mi-
strzostwach Polski i Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży. Ich wręcze-
nia dokonał 4 grudnia wójt gminy 
Tadeusz Czajka. W gronie nagro-
dzonych znaleźli się: w badminto-
nie – Adrian Jaśkowiak, Aleksandra 
Felska, Bartosz Fronczak i Magda-
lena Świerczyńska wraz z trenerką 
Marzeną Świerczyńską z UKS Ba-
ranowo oraz Mateusz Świerczyński, 
Zuzanna Popik, Joanna Rybak i tre-
nerka Magdalena Okupniak z UKS 
Orkan Przeźmierowo; w karate: Ad-
riana Skuliniec, Justyna Gralak, Pa-
weł Stangierski, Marcin Kosmalski, 
Maciej Kosmacz, Paweł Ciszewski, 
Aleksander Kunicki, Przemysław 
Matuszak, Marcin Leszczyna, Kon-
rad Taczak, Adam Ratajczyk oraz 
trenerzy Mariusz Jewdokimow, Piotr 
Ozyra i Marcin Leszczyna z KK Sa-

muraj, w kręglarstwie: Patryk Skor-
czyk, Tomasz Byliński, Łukasz 
Kasprzak, Mateusz Gromadecki, 
Jędrzej Dmowski, Jagoda Dziam-
ska oraz trener Marek Torka z OSiR 
Vector Tarnowo Podgórne oraz Mał-
gorzata Leopold, Joanna Filip, Liwia 
Strzelczak, Dominika Zygarłowska, 
Aleksandra Bonk, Weronika Torka, 
Jakub Cwojdziński i trenerki Danuta 
Pribe i Joanna Bonk z KS Alfa Vec-
tor Tarnowo Podgórne; w kolarstwie 
– Dominika Borkowska, Wojciech 
Sykała, Jakub Hercog, Kacper Ki-
stowski, Gracjan Szeląg, Borys Kor-
czyński, Marcin Karbowy, Wojciech 
Wilgus, Patryk Krzywda, Mikołaj 
Gutek, Szymon Korcz, bracia Do-
minik i Patryk Wewiór, Jagoda Gar-
czarek, Julita Jagodzińska, Jakub 
Śmieszek oraz trenerzy Zbigniew 
Szymański, Piotr Broński i Konrad 
Błaszczyk z KK Tarnovia Tarnowo 

Podgórne; w lekkiej atletyce nagro-
dzono Mateusza Wilczyńskiego, 
Jana Sibilskiego, Mikołaja Przyby-
ła i trenera Michała Bebejewskie-
go z UKS Sprint Przeźmierowo, 
a w taekwondo olimpijskie: Zuzannę 
Roszkiewicz, Piotra Graczyka, Alek-
sandrę Kukotko, Adriana Szambe-
lana, Jędrzeja Wróblewskiego i tre-
nera Tomasza Gorwę z UKS Atlas 
Tarnowo Podgórne. W dyscyplinie 
taniec nagrody otrzymali: Domini-
ka Grzesiak, Wiktoria Niedośpiał, 
Sonia Olczyk, Bruno Maruszczak, 
Julia Nowak, Maria Szymczak, Kata-
rzyna Kardas i trenerka Beata Dudek 
z OSiR Jast Tarnowo Podgórne.

Reiss Cup w Dopiewie

Anna 
Lis 
kontakt@naszglospoznanski.pl

W Dopiewie rywalizowało ponad 900 zawodników.

Nagrody 
za medale 

Daria
Wierszuła
kontakt@naszglospoznanski.pl
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