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Gala ślubna z KammelemGala ślubna z Kammelem STR. 9
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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!

Natalia Kukulska Natalia Kukulska 
gwiazdą Sylwestragwiazdą Sylwestra

„Przetańczyć z Tobą chcę całą noc” — to hasło Koncertu Sylwestrowego na placu „Przetańczyć z Tobą chcę całą noc” — to hasło Koncertu Sylwestrowego na placu 
Wolności, podczas którego usłyszeć będzie można przeboje Anny Jantar Wolności, podczas którego usłyszeć będzie można przeboje Anny Jantar STR. 13STR. 13
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Prezenty na gwiazdkę już otrzymałem

Kalendarium

22 grudnia
PONIEDZIAŁEK
• Warsztaty z tworzenia kartek 
i ozdób świątecznych w technice 
linorytu, w godz. 18–21, sala 
248, CK Zamek, ul. Św. Marcin 
80/82, Poznań.

27 grudnia
SOBOTA 
• Koncert Marszałkowski 
z okazji 96. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego, 
godz. 19, Aula UAM, ul. Wie-
niawskiego 1, Poznań.

28 grudnia 
NIEDZIELA 
• O godz. 15.30 w kinie Muza 
w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 
odbędzie się charytatywny 
pokaz fi lmu „Blue Highway”, 
z którego całkowity dochód 
zostanie przeznaczony na 
zakup kamizelki ułatwiającej 
oddychanie dla chorej Kingi, 
podopiecznej domu pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w Łopien-
nie. Organizatorem akcji jest 
poznańskie stowarzyszenie 
Lions New Design. Przychodząc 
do kina i kupując bilet, który 
kosztuje 20 zł, widz wspomaga 
zakup kamizelki.
• Koncert – Słowiki na Boże 
Narodzenie. Fragmenty z orato-
riów Georga Friedricha Händla, 
Johanna Sebastiana Bacha oraz 
kolędy w opracowaniu Stefana 
Stuligrosza i Jana Maklakie-
wicza. Godz. 18, Aula UAM. 
Koncert odbędzie się także 29 
grudnia.

30 grudnia
WTOREK
• Operetkowa lista przebojów na 
Sylwestra i Nowy Rok, godz. 20, 
Teatr Muzyczny w Poznaniu. 31 
grudnia odbędą się dwa koncer-
ty – o 17 i 20. Więcej na str. 13. 

31 grudnia
ŚRODA
• Koncert sylwestrowy na placu 
Wolności w Poznaniu pod ha-
słem „Przetańczyć z Tobą chcę 
całą noc”. Więcej na str. 13. 

3 stycznia
SOBOTA
• Poznański Koncert Nowo-
roczny – w Sali Ziemi na MTP. 
Godz. 17.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — W minionym tygodniu wyda-
rzyły się dwie rzeczy, które traktuję 
jako wspaniałe bożonarodzeniowe 
prezenty.

 Pierwszy, to przyznanie mi w mi-
niony wtorek Nagrody Dziennikar-
skiej „Celne Pióro”. 

Cenne to dla mnie, po pierwsze 
ze względu na znaczące osoby 
zasiadające w kapitule przyznają-
cej to wyróżnienie. Po drugie zaś 
z faktu, iż doceniony został „Nasz 
Głos Poznański” – redakcja, którą 
utworzyłem przed prawie czterema 

laty, w trudnym dla mediów trzeba 
przyznać momencie. 

Wszak wiele tytułów upadło, 
gazety w Poznaniu sprzedają się 
coraz gorzej, w redakcjach zwalnia 
się dziennikarzy, a ludzie mówią, że 
liczy się tylko internet… Podjąłem 
się misji tworzenia pozytywnej 
prasy drukowanej, którą rozdaje-
my Czytelnikom nieodpłatnie. To 
cenne, iż ktoś poprzez przyznanie 
nagrody docenia nasz wysiłek 
i dodaje motywacji. Tym bardziej, 
że bardzo dobrych dziennikarzy 

w regionie zasługujących na uzna-
nie jest wielu. 

Z drugiego prezentu cieszyłem 
się w miniony piątek przejeżdżając 
wieczorem otwartą właśnie całą 
Zachodnią Obwodnicą Poznania. 
Droga ta na pewno uradowała 
nie tylko mnie, ale i wielu innych 
kierowców. 

Na koniec życzę Państwu wielu 
prezentów pod choinką, wszelkiej 
pomyślności i sukcesów w nad-
chodzącym Nowym Roku. Życzę 
samych dobrych wiadomości!!!

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

Statuetka 
„Celne Pióro” to 
docenienie NGP

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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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

12 I
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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Celne Pióro dla Sławomira Lechny
– Wskazujemy osoby, które mogą być wzorcem dla innych – powiedział dr Marian Król, prezydent 
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przyznającego Nagrodę Dziennikarską „Celne Pióro” 
W sali konferencyjnej Wydziału 
Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa UAM na Morasku, 16 grudnia, 
odbyła się uroczystość wręczenia 
statuetki „Celne Pióro”, Nagro-
dy Dziennikarskiej przyznawanej 
przez Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego. Miło nam poinformo-
wać, że to niezwykle ważne dla me-
dialnego środowiska wyróżnienie 
w tym roku odebrał Sławomir Lech-
na, redaktor naczelny dwutygodni-
ka „Nasz Głos Poznański” i portalu 
www.naszglospoznanski.pl .

W kapitule tej prestiżowej na-
grody zasiadają dziekan WNPiD 
UAM, kierownik Zakładu Kultury 
Politycznej prof. Tadeusz Wallas 
(przewodniczący), ówczesny prezes 
MTP, a od nowego roku ambasador 
RP w Paryżu dr Andrzej Byrt, wie-
loletni były prezes Radia Merkury, 
a obecnie szef jego Rady Nadzor-
czej Piotr Frydryszek, prezydent To-
warzystwa im. Hipolita Cegielskie-
go, wojewoda stanu wojennego, dr 
Marian Król oraz uznany poznański 
dziennikarz dr Leszek Łuczak.

Statuetki „Celne Pióro” wręczane 
są dziennikarzom, którzy swoją dzia-
łalnością zawodową w szczególny 
sposób przyczynili się do rzetelnego 
informowania społeczności lokalnej 
i regionalnej o biegu wydarzeń, do 
zwracania uwagi na potrzeby i postu-
laty społeczności, którzy wspomagali 
rozwój i kształtowanie się opinii.

W ceremonii wręczenia nagrody 
uczestniczyli studenci Wydziału 
Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa UAM, a także profesorowie 
i studenci z uniwersytetu w Kijowie, 
przez co wydarzenie to nabrało cha-
rakteru międzynarodowego.

– Chcemy robić coś co ma słu-
żyć rozwojowi całej Wielkopolski 
w przyszłości, dlatego pokazujemy 
studentom osoby pozytywistyczne. 
Nagroda została przyznana za pu-
blicystykę promującą współcześnie 
postawy i wartości wywodzące się 

z ducha pracy organicznej, a także 
popularyzującą postać Hipolita Ce-
gielskiego – mówił prof. Tadeusz 
Wallas.

– Wyróżniamy pozytywne oso-
by, w Poznaniu, Wielkopolsce, ale 
także w Polsce – mówił dr. Marian 
Król. – We współczesnym świecie, 
w którym tak pędzimy, potrzebuje-
my pozytywnych wzorców. Szuka-
my ich. Dzieci mają je w rodzicach, 
uczniowie w nauczycielach, studen-
ci w profesorach… My jako Towa-
rzystwo im. Hipolita Cegielskiego 

wskazujemy osoby, które mogą być 
wzorcem dla innych. Jesteśmy peł-
ni podziwu i uznania dla redaktora 
Sławomira Lechny, który budując 
nową gazetę „Nasz Głos Poznań-
ski” wszedł do grona takich właśnie 
wzorcowych osobistości. Dużo już 
osiągnął, ale jeszcze więcej pracy 
przed nim. Życzymy powodzenia.

– Dziękuję członkom kapituły, 
wybitnym osobom, za zauważenie 
i docenienie mojej pracy, misji, któ-
rej podjąłem się przed prawie 4 laty 
– powiedział red. Sławomir Lechna. 

– Wraz z całym zespołem, któremu 
dziękuję, tworzymy „Nasz Głos Po-
znański” – pozytywną gazetę, bez 
brudnej sensacji na okładce, skan-
dali, podchodów politycznych itd., 
prasy zauważającej pozytywne ini-
cjatywy samorządów, przedsiębior-
ców, fi rm, stowarzyszeń, czy tzw. 
zwykłych mieszkańców. W czasach, 
gdy ludzie coraz rzadziej kupują 
gazety, my rozdajemy je za darmo, 
by czytali i edukowali się, aby w na-
szych konkursach zdobywali bilety 
na koncerty i do teatrów oraz na 
inne wydarzenia. Spełniamy spo-
łeczną misję.

„Nasz Głos Poznański” istnieje 
niespełna 4 lata i za sukces można 
uważać, że w tak krótkim czasie stał 
się rozpoznawalną marką. W 2012 
roku Stowarzyszenie Dziennikarzy 
RP przyznało „Naszemu Głoso-
wi Poznańskiemu” tytuł Redakcja 
Roku, a w 2013 r. „Nasz Głos Po-
znański” otrzymał tytuł The Best in 
Poland – „Najlepsze w Polsce”.

Pierwsze „Celne Pióro” otrzymał 
w 2013 roku red. Piotr Bojarski 
(„Gazeta Wyborcza”, oddział w Po-
znaniu).

Prof. Tadeusz Wallas, dr Marian Król i Sławomir Lechna.
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Kierowcy podróżujący z Koszalina 
i innych miast Pomorza Środkowego 
przez Wielkopolskę mogą już eks-
presowo ominąć Poznań i dotrzeć do 
autostrady A2. 19 grudnia otwarto 
ostatni odcinek zachodniej obwodni-
cy Poznania w ciągu drogi ekspreso-
wej S11. Budowa tego 5,3 km odcin-
ka kosztowała ponad 108 mln zł.

– Uruchomienie ostatniego od-
cinka zachodniej obwodnicy Pozna-
nia z jednej strony bardzo poprawi 
komunikację całego regionu – po-
wiedział nam Tadeusz Czajka, wójt 
gminy Tarnowo Podgórne. – Z dru-
giej sprawi, iż podniesie się bezpie-
czeństwo wszystkich użytkowników 
ruchu drogowego – odciążone zo-
staną drogi na terenie naszej gmi-
ny, w tym ul. Szamotulską w Chy-
bach i Baranowie oraz ul. Rynkową 
w Przeźmierowie. Jestem również 
przekonany, że zachodnia obwodni-
ca podniesie atrakcyjność naszych 
terenów inwestycyjnych.

Wykonawca fi rma Skanska 
S.A w ramach umowy wybudowała 
m.in. dwie jezdnie po dwa pasy ru-
chu w każdą stronę wraz z pasami 
awaryjnymi na łącznej długości ok. 
5,3 km (od węzła Poznań Rokietni-
ca do węzła Poznań Tarnowo Pod-
górne), węzeł Poznań Napachanie 
na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 
184 w miejscowości Kobylniki z tra-
są S11, trzy obiekty inżynierskie, sieć 
dróg współistniejących (drogi dojaz-
dowe, poprzeczne), urządzenia od-
wadniające i odprowadzające wody 
deszczowe, oświetlenie drogowe, za-
bezpieczenia akustyczne, urządzenia 
bezpieczeństwa i organizacji ruchu. 
Wykonawca wyremontował także 
nawierzchnię drogi krajowej nr 11 na 
niemal dwukilometrowym dojeździe 
do zachodniej obwodnicy Poznania 
(węzeł Poznań Północ).

Koszt budowy całej zachodniej 
obwodnicy Poznania to ponad 1 
mld zł. Red

Cała zachodnia 
obwodnica przejezdna

REKLAMA

Juliusz
Podolski
j.podolski@naszglospoznanski.pl

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296
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Wielkopolskie Stowarzyszenie Ba-
dań nad Jakością Centrum Badań 
i Monitorowania Jakości zorgani-
zowało 9 grudnia fi nał II edycji pro-
gramu „Najwyższa Jakość 2014”. 
Patronat nad wydarzeniem, które 
odbyło się w Wadze Miejskiej w Po-
znaniu, objął dwutygodnik „Nasz 
Głos Poznański”.

Przewodniczący Kapituły Naj-
wyższej Jakości prof. dr hab. Wiktor 
Gabrusewicz z Uniwersytetu Ekono-
micznego, w towarzystwie prezyden-
ta Poznania Jacka Jaśkowiaka, wrę-
czył certyfi katy jakości i wyróżnienia 
samorządowcom, przedsiębiorcom 
i rektorowi Uniwersytetu Medycz-
nego. Wyróżnionych certyfi katami 
Najwyższej Jakości i Ikarami Bizne-
su zostało kilka fi rm z naszego regio-
nu: 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. 

Ikara Biznesu odebrali najlep-
si przedsiębiorcy, samorządowcy 

i człowiek nauki. Wśród nich znaleźli 
się m.in. JM Rektor Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu prof. dr 
hab. Jacek Wysocki oraz burmistrz 
Kórnika Jerzy Lechnerowski i wój-
towie gmin Komorniki (Jan Broda), 
Suchy Las (Grzegorz Wojtera) i Tar-
nowo Podgórne (Tadeusz Czajka) 
– za wybitny wkład w rozwój gminy 

oraz wieloletnie utrzymywanie stan-
dardów Najwyższej Jakości w rela-
cjach z mieszkańcami i inwestorami.

– Wspieramy rozwój najlep-
szych przedsiębiorstw, wyszuku-
jemy i kreujemy liderów jakości 
– powiedział „Naszemu Głosowi 
Poznańskiemu” Piotr Laskowski, 
wiceprezes Wielkopolskiego Sto-

warzyszenia Badań nad Jakością, 
Centrum Badań i Monitorowania 
Jakości w Poznaniu. – Staramy się, 
aby idea lepszego zarządzania oraz 
doskonalenia produktów i usług 
obecna była nie tylko w dużych 
ośrodkach gospodarczych, ale także 
promieniowała w stronę regionów. 
Stąd współpraca z samorządami.

– Nigdy nie było łatwo prowadzić 
interesów – powiedział prezydent 
Poznania Jacek Jaśkowiak. – Tutaj 
na sali znajdują się przedstawicie-
le fi rmy rodzinnej Państwa Polo-
dy. Ich fi rma istnieje już 30 lat. To 
piękny przykład dbałości o klientów 
i jakość. Tym bardziej więc cenne są 
inicjatywy Wielkopolskiego Stowa-
rzyszenia Badań nad Jakością, któ-
re takich fi rm najwyższej jakości ma 
w swojej bazie wiele.

W imieniu wyróżnionych tytu-
łem Burmistrza i Wójta Najwyższej 
Jakości 2014 wystąpił Wojciech 
Ziętkowski, burmistrz Środy Wlkp. 
Wysoko ocenił współpracę samo-
rządów z organizacjami samorządu 
gospodarczego. – Dzięki wspólnym 
inicjatywom zmieniamy nasze oto-
czenie na lepsze – mówił.

Partnerem medialnym wydarze-
nia jest dwutygodnik „Nasz Głos 
Poznański” i www.naszglospoznan-
ski.pl . Sławomir Lechna

Liderzy najwyższej jakości
Burmistrz Kórnika i wójtowie gmin Komorniki, Tarnowo Podgórne i Suchy Las zostali nagrodzeni 
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Nagrody samorządowcom wręczył m.in. nowy prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak (pierwszy z lewej).

REKLAMA

 NASZ PATRONAT

 Galeria zdjęć na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Dwa, a nie jeden wniosek na rozbu-
dowę dróg w powiecie poznańskim 
otrzyma dofi nansowanie w ramach 
Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych 2012–2015 
– Etap II Bezpieczeństwo–Dostęp-
ność–Rozwój. Po rozpatrzeniu od-
wołań wojewoda wielkopolski Piotr 
Florek podpisał ostateczną listę ran-
kingową zadań dotowanych z bu-
dżetu państwa. Tym samym, oprócz 
przebudowy kolejnego odcinka 
drogi powiatowej ulicy Poznańskiej 
w Skórzewie, w ramach „schetynó-
wek” przebudowana ma być także 
ulica Kierska w Rokietnicy.

Wniosek na rozbudowę ulicy 
Poznańskiej w Skórzewie – II etap 
nadal pozostaje na pierwszym 
miejscu. Drugi projekt – dotyczący 
rozbudowy ulicy Kierskiej w Rokiet-
nicy (w wyniku odwołania powiatu 
poznańskiego) z 14 miejsca „awan-
sował” na 11 pozycję. Tym samym 
również podlega otrzymaniu do-
tacji. Powiat poznański pozostaje 
nadal niekwestionowanym liderem 
w pozyskiwaniu dofi nansowania 
w ramach NPPDL na projekty zwią-
zane z kompleksową przebudową 
dróg powiatowych. 

– W całej historii Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych jesteśmy chyba jedynym po-
wiatem w Polsce, który otrzymał do-
fi nansowanie do każdej inwestycji 
drogowej, o które wnioskowaliśmy 
– powiedział „Naszemu Głosowi 
Poznańskiemu” Tomasz Łubiński, 
wicestarosta poznański. 

Szacowany koszt pierwszego zada-
nia (przebudowa ok. 0,788 km odcin-
ka ul. Poznańskiej) wynosi ok. 5 mln 
złotych. Dofi nansowanie przyznane 
w ramach NPPDL to ok. 2,5 mln zł. 
Pozostałą kwotę wydadzą po połowie 
powiat poznański i gmina Dopiewo. 

Szacunkowy koszt drugiego za-
dania (rozbudowa 0,900 km od-
cinka ul. Kierskiej od ul. Leśnej do 
ul. Altanowej), wynosi również ok. 
5 mln zł, z czego dofi nansowanie 
rządowe stanowi ok. 2,5 mln zł. 
Pozostałą część kosztów pokryją ze 
swych budżetów powiat poznański 
i gmina Rokietnica. 

Miliony na drogi dla
Skórzewa i Rokietnicy

Katarzyna 
Wozińska-Gracz 
kontakt@naszglospoznanski.pl

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296
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Zapadły rewolucyjne decyzje
Rozmowa z Adrianem Napierałą, wójtem gminy Dopiewo 
Zapytam zwyczajnie, dlaczego 
zdecydował się Pan kandydować 
na stanowiska wójta?

— Od dłuższego czasu słyszałem od 
licznych osób wiele ciepłych słów, 
rekomendacji, także od przedsta-
wicieli stowarzyszeń i organizacji. 
Zachęcano mnie, bym wystartował. 
To trwało pewien czas, aż w końcu 
coraz bardziej się nasilało i zaczęła 
dojrzewać myśl o kandydowaniu. 
To się stało niejako samoistnie, nie 
musiałem zabiegać o te osoby, same 
przychodziły i mówiły, że gdybym 
tylko chciał kandydować, to mam ich 
poparcie. Postanowiłem więc wystar-
tować i zrobiliśmy dobrą kampanię. 
Ukierunkowana była ona na kontakt 
z wyborcami, zarówno kandydata na 
wójta, jak i kandydatów na radnych. 
Wszyscy wielokrotnie byliśmy 
w terenie – począwszy od zbierania 
podpisów na listach poparcia. To 
wszystko wzmocniliśmy kampanią 
marketingową i plakatową. 

Spodziewał się Pan aż tak 
dobrego wyniku? Wygrał Pan 
w I pierwszej turze uzyskując pra-
wie 68 procent poparcia, a pański 
komitet zdobył 15 mandatów.

— Były to wyjątkowe wybory, bo 
po raz pierwszy w historii gminy 
o stanowisko wójta ubiegały się 
cztery osoby. Na kilka dni przed 
wyborami dla rozluźnienia atmos-
fery zorganizowaliśmy w naszym 
sztabie konkurs, w którym każdy 
prognozował, jaki jego zdaniem 
wynik uzyskamy. Ja napisałem, 
że wygram w pierwszej turze, i że 
zdobędziemy 14 mandatów, po go-
dzinie zmniejszyłem na 13. Uzyska-
liśmy ostatecznie lepszy wynik niż 
zakładałem. Traktuję to z satysfak-
cją, ale i z pokorą, bo otrzymaliśmy 
ogromny mandat zaufania. 

Już w pierwszym miesiącu 
podjął Pan rewolucyjnie decyzje 
porządkujące sytuację w gospo-
darce śmieciowej oraz w sprawie 
zniesienia opłaty adiacenckiej. 

— Na sesji 11 grudnia radni poparli 
mój projekt uchylenia uchwały 
poprzedniej rady dotyczącej pro-
wadzenia gospodarki śmieciowej 
poza Związkiem Międzygminnym 
„Centrum Zagospodarowania 
Odpadów SELEKT”. Biorąc pod 
uwagę ponoszone w tej sytuacji 
koszty i to, co gmina Dopiewo 

mogłaby z wystąpienia uzyskać, 
stwierdziliśmy, że jest ono bezzasad-
ne. Uchylona została też uchwała 
ustalająca stawki procentowe 
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości po budowie 
urządzeń infrastruktury technicznej. 
Chcielibyśmy, aby opłaty zostały 
zniesione i to od 2012 roku. 

Pana poprzedniczka mówiła 
o koncepcji budowy nowego cen-
trum Dopiewa, co Pan na to?

— Nie stać nas na nowy ratusz. 

Proszę wymienić najważ-
niejsze inwestycje, które 
będą realizowane 
w 2015 roku i ko-
lejnych latach.

— Wśród inwe-
stycji, które 
pochłoną nie-
małe kwoty 
w dwóch 
kolejnych 
latach, 
wymienić 
należy roz-
budowę szkoły 

podstawowej w Dąbrówce wraz 
z halą gimnastyczną i dokończe-
nie trwającej budowy gimnazjum 
w Dopiewie. Obydwie placówki 
zostaną oddane do użytku w 2016 
roku. Od następnego roku będzie-
my rozbudowywać sukcesywnie 
sieć kanalizacyjną w gminie. Duże 
znaczenie ma dla mnie skanalizowa-
nie m.in. Gołusek, gdzie w ogóle nie 
ma jeszcze kanalizacji. Chciałbym 

przygotować dokumentację 
dotyczącą budowy kana-

lizacji w Więckowicach. 
W latach 2015–2016 
będziemy budować 
drogi – m.in. ul. 
Niecałą w Dopiewie, ul. 
Północną w Dopiewie 

na odcinku od 
Bukowskiej 
do Ogro-
dowej, ul. 
Nizinną, 
Winoroślo-

wą i Łanową 
w Skórzewie 

oraz ul. Kolejo-
wą w Dąbrowie. 

Rozmawiał 
Sławomir 
Lechna

FOT. ARCHIWUM

Szlachetna 
Paczka 
w Kórniku

Program Szlachetna Paczka w Kór-
niku miał swoje tegoroczne apo-
geum 13 i 14 grudnia, kiedy to do 36 
wcześniej starannie wytypowanych 
rodzin trafi ły dary od ofi arodawców. 
Były szczere uśmiechy dzieci, łzy 
wzruszenia dorosłych i dużo, dużo 
dobrej pomocy. Kórniccy wolonta-
riusze Szlachetnej Paczki przygo-
towali jeszcze jeden „paczkowy” 
akcent. 4 stycznia w Oazie, podczas 
specjalnej gali podsumują swoje 
działania i podziękują sponsorom. 
Miejmy nadzieję, że będzie to nie 
tylko fi nał tegorocznej Szlachetnej 
Paczki, ale także inauguracja kolej-
nego sezonu dobrego pomagania 
w Kórniku. ŁG
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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

Rekordowe obchody 
w Dopiewie

Patronat nad wydarzeniem sprawo-
wał „Nasz Głos Poznański”. Miesz-
kańcy gminy Dopiewo uczestniczyli 
w akcji typu fl ash mob „Zbiórka Po-
wstańcza” przed budynkiem dwor-
ca PKP. Następnie w przemarszu 
do GOSiR Dopiewo, gdzie utwo-
rzyli żywą fl agę, a w zasadzie „Żywą 
Szachownicę Lotnictwa Polskiego”. 
Przed rokiem układali „Żywą Flagę 
Powstania Wielkopolskiego” stwo-
rzyło 507 osób, w tym aż 553 osoby 
stworzyły „Żywą Szachownicę Lot-
nictwa Polskiego”. 

Zbiórkę przed dworcem prze-
prowadzono dlatego, że w grudniu 
1918 r. na wieść o wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego w Poznaniu, 
rozpoczęto w Dopiewie formowanie 
oddziału powstańczego powiatu za-
chodnio – poznańskiego. 

Dzieci i młodzież własnoręcznie 
wykonały chorągiewki powstańcze, 
które przyniosły ze sobą przed dwo-
rzec. Z tuby zabrzmiało: – Chodźcie 
bliżej, wybuchło powstanie w Po-
znaniu! – po czym rozległa się sy-
rena. 

„Powstańców” przywitał wójt 
Adrian Napierała, wskazując udział 
mieszkańców gminy w wydarze-
niach lat 1918–1919. Tło historycz-
ne przybliżył Eligiusz Tomkowiak, 
regionalista, mieszkaniec gminy. 

Powodem, dla którego w tym roku 
tworzono znak polskiego lotnictwa 
było zdobycie przez powstańców 
pod dowództwem ppor. Andrzeja 
Kopy lotniska „Ławica”. W 1919 r. 
wyleciały z niego pierwsze samoloty 
w polskich barwach, kierując się na 
zachód. Zbombardowały Frankfurt, 

zrzucając 900 kg bomb – w odwecie 
za wcześniejszą akcję Niemców. 

Uczestnicy zbiórki przemaszero-
wali do hali GOSiR. W obchodach 
wzięło udział 13 gości Gimnazjum 
w Dopiewie z Ukrainy, ze szkoły 
w Mościsku.

W czterech miejscach na parkiecie 
hali sportowej, dziesiątkami uformo-
wane zostały kwadraty z uczestników 
– dwa białe i dwa czerwone. Wcze-
śniej otrzymali oni od koordynato-
rów grup kartki A3, które w fi nale 
połączyły się w szachownicę lotniczą. 
Cztery grupy symbolizowały także 
cztery kompanie, jakie uformowa-
no z ochotników z powiatu zachod-

nio – poznańskiego. Z kartonami 
w dłoniach stanęli na parkiecie hali 
wszyscy – i dzieci, i młodzież, i wójt 
z radnymi oraz koordynatorzy, na-
uczyciele i osoby, które mimo wcze-
snej pory, postanowiły się włączyć 
w to przedsięwzięcie rozpoczynające 
obchody w Wielkopolsce, jak przed 
rokiem. 

Patronat sprawował „Nasz Głos 
Poznański”. Przypominamy, że Po-
wstanie Wielkopolskie wybuchło 
27.12.1918 r. Było jednym z nielicz-
nych zwycięskich polskich powstań. 
Centralne obchody odbędą się 27 
grudnia w Poznaniu. 
Adam Mendrala

Pod egidą KPA Kombus oraz pla-
cówek oświatowych gminy Kór-
nik i Oazy odbył się na kórnickim 
rynku happening upamiętniający 
wielkopolski zryw powstańczy z lat 
1918–1919. By pozwolić na udział 
w wydarzeniu jak największej liczby 
uczniów akcja odbyła się 10 grudnia. 
Wyprzedzono dokładną datę rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
o kilkanaście dni, ale wytłumaczenie 
dla tego przyspieszenia można zna-
leźć w historii Kórnika. Tu oddziały 
zbrojne tworzyły się już od listopada 
1918 r. Dla upamiętnienia tego faktu 
uczniowie szkół i przedszkolaki, ubra-
ni często w militarne stroje i z odpo-
wiednimi rekwizytami, zameldowali 
się burmistrzowi pod ratuszem.

Z balkonu manifestację obserwo-
wał Ignacy Paderewski w eleganckim 
cylindrze z epoki. Przedstawiciele 

grupy rekonstrukcyjnej pokazali broń 
i umundurowanie, jakich używali po-
wstańcy. Nie zabrakło ułanów i bia-
ło-czerwonych kokard i harcerskiej 
orkiestry dętej. Chórzystki z kórnic-
kiej SP 1 zaśpiewały kilka utworów 
patriotycznych i wojskowych.

Długim szpalerem uczestnicy tej 
patriotycznej manifestacji przeszli 
pod Pomnik Powstańców Wiel-
kopolskich, gdzie złożono kwiaty. 
Happening był częścią akcji „Przy-
pnij kokardę. Barwy narodowe 
w klapie płaszcza to mile widziany 
symbol. Pamiętajmy także o wywie-
szeniu fl ag 27 grudnia.

96 rocznicę Powstania Wielkopolskiego w gminie Dopiewo 
obchodzono już 17 grudnia w oryginalny sposób, bez zadęcia, 
na wesoło i z szacunkiem dla dokonań powstańców
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Przedstawiciele grupy rekon-
strukcyjnej zademonstrowali 
broń i umundurowanie.

Kórnik: upamiętnili powstanie

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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15 grudnia zapisze się w historii 
OSP Stęszew jako jedna z najważ-
niejszych dat. Jednostka wzbogaciła 
się o nowy samochód ratowniczo-
gaśniczy marki Iveco Daily zabu-
dowany przez fi rmę Bocar. Warto 
podkreślić, że to pierwszy fabrycz-
nie nowy samochód w dziejach 
OSP Stęszew. Auto jest wyposa-
żone w zbiornik wody o pojemno-
ści 1000l oraz zbiornik na środek 
pianotwórczy, który pomieści 100l. 
Posiada autopompę z linią szybkie-
go natarcia o długości 30 metrów, 
maszt oświetleniowy o mocy 2000 
W oraz agregat prądotwórczy, dzię-
ki któremu będzie możliwe dosta-
teczne doświetlenie miejsca działań. 
Jest przystosowany do montażu 
znacznie większej ilości sprzętu niż 

drugie auto. Kabina pomieści sześć 
osób, dzięki temu w akcji będzie 
mogła wziąć udział większa liczba 
strażaków-ratowników, jest to bar-
dzo ważne przy większych zdarze-
niach. Zakup został zrealizowany 
przez gminę Stęszew, a jego wartość 
wyniosła 329.724,00 zł. Red
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W Stęszewie odbyła się uroczystość poświęcenia Sztandaru Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Nowy wóz dla OSP

Stęszewskie wigilie
Spotkania wigilijne dla mieszkańców gminy Stęszew z burmistrzem
Święta Bożego Narodzenia to czas 
szczególny… To czas refl eksji i spo-
tkań z bliskimi. Z tej okazji burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pin-
czak, tradycyjnie już, zorganizował 
spotkania wigilijne dla mieszkańców.

Trwały one od 14 do 17 grudnia. 
W tym roku mieszkańcy gminy ko-
lędowali w Modrzu, Sapowicach, 
Stęszewie, Tomiczkach oraz Za-
mysłowie. Łącznie w spotkaniach 
wigilijnych uczestniczyło około 600 
mieszkańców całej gminy Stęszew. 

Spotkania te były doskonałą oka-
zją do wspólnych rozmów oraz po-
dzielenia się opłatkiem. WB

Steszewianie 
kolędowali w pięciu 
miejscowościach. 
W wigiliach wzięło 
udział 600 osób

Wapniarnia 3, koło Trzcianki; 

NA SPRZEDAŻ 
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha; 

tel. 697 702 624, tel. 698 656 107

REKLAMA

REKLAMA

Sztandar PZERiI

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ 

 691-895-296
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Projekt „Mali artyści na scenę” 
z Mosiny został jednym z laure-
atów konkursu grantowego „To dla 
mnie ważne” i otrzyma od Fundacji 
Aviva grant w wysokości 27.500 zł 
na zagospodarowanie placu wokół 
szkoły i wybudowanie amfi teatru. 
A nie było łatwo o wygraną. In-
ternetowe głosowanie trwało dwa 
miesiące, o fundusze walczyło 410 
zgłoszonych pomysłów, a na stronie 
na  stronie www.todlamniewazne.pl 
oddano aż 1.240.000 głosów. 

Dzięki grantom przyznanym 
przez Fundację Aviva w  Polsce po-
wstaną kolejne miejsca przyjazne 
dzieciom i ich rodzicom. Jurorzy 
wyłonili dziewięciu laureatów z sze-
ściu różnych województw, którzy 

otrzymają łącznie 220 tys. zł na 
zrealizowanie marzeń dzieci i rodzi-
ców. Mosińska szkoła jako jedyna 
z Wielkopolski znalazła się wśród 
laureatów. Konkurs organizowany 
był pod honorowym patronatem 
Rzecznika Praw Dziecka. 

Scena marzeń
Zespół Szkół w Mosinie laureatem 
drugiej edycji konkursu grantowego 
„To dla mnie ważne”
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W Sali Reprezentacyjnej MOK 9 
grudnia odbyła się II sesja Rady Miej-
skiej w Mosinie kadencji 2014–2018. 
Otworzyła ją nowo wybrana przewod-
nicząca Małgorzata Kaptur. Kluczo-
wym momentem było wręczenie Jerze-
mu Rysiowi zaświadczenia o wyborze 
na burmistrza oraz jego ślubowanie. 
Radni i J. Ryś podziękowali ustępują-
cej burmistrz za 12 lat pracy samorzą-
dowej, a była burmistrz Zofi a Springer 
(nie kandydowała na to stanowisko) 
złożyła życzenia pomyślnej i owocnej 
pracy na rzecz gminy Mosina obejmu-
jącemu ten urząd włodarzowi. KA

W Tarnowie Podgórnym lokalny 
sztab WOŚP pracuje pełną parą! 
Znamy już program wydarzeń zapla-
nowanych na 11 stycznia. 

Najważniejsza część wydarzeń od-
będzie się w hali OSiR. W programie: 
prezentacje na scenie, stoiska z atrak-
cjami, warsztaty rękodzielnicze pro-
wadzone przez Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Rok-
tar,  Kącik Wędrującej Książki  prowa-
dzony przez Uniwersytet III Wieku, 
loteria fantowa itp. Gwiazdą wieczoru 
będzie Kasia „K8” Rościńska.

Jednak najważniejsze są licyta-
cje – przekazano już pierwsze fanty, 
wśród których najważniejsze są auto-
bus wystawiony przez gminną spółkę 
TPBUS i kosiarka od fi rm John Deere 
i Fargo. Cały czas członkowie sztabu 
zbierają kolejne propozycje. 

Na stadionie Tarnovii można bę-
dzie pobiec dla WOŚP przemierzając 
swój dystans w jakimkolwiek tempie. 
Czym jest „swój” dystans? 

– To po prostu liczba okrążeń sta-
dionu, którą każdy może pokonać 
dla innych – wyjaśnia Piotr Modze-
lewski, dyrektor Biegu Lwa. – Każde 
okrążenie stadionu będzie „kosz-
towało” złotówkę. Biuro zawodów 
czynne będzie od 13.30. 

Dla WOŚP zagrają również uczest-
nicy turnieju w kopa. Zaplanowano 
także wielkoorkiestrowe kulanie na 
kręgielni Vector. Aktualne informacje 
znajdują się w specjalnej zakładce na 
stronie www.tarnowo-podgorne.pl. 
Razem zagrajmy dla oddziałów pe-
diatrycznych i onkologicznych oraz 
dla godnej opieki medycznej senio-
rów! ARz 

Ślubowanie 
w Mosinie 

23 fi nał WOŚP 
z Kasią Rościńską! 

Marlena 
Chmielewska
kontakt@naszglospoznanski.pl

Mosińska szkoła 
wywalczyła 
27,5 tys. zł

Zofi a Springer i Jerzy Ryś.
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Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, wejście od ul. Bukowskiej (naprzeciwko Hotelu Sheraton)

1 81 8 20
15

20
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XI WIELKA POZNAŃSKA GALA ŚLUBNA

PRZYJDŹ I WYGRAJ 

PODRÓŻ MARZEŃ  DO PARYŻA!

NAJBOGATSZA 
OFERTA FIRM 
BRANŻY WESELNEJ

Poznań Międzynarod

WIDOWISKOWE 
POKAZY MODY 
ŚLUBNEJ

T i P ń ki jś i d l B k ki j (

KONKURSY Z ATRAKCYJNYMI NAGRODAMI

NAJWIĘKSZE TARGI ŚLUBNE W WIELKOPOLSCE

www.targi-slubne.pl

TARGI ŚLUBNE

REKLAMA

Targi ślubne z Tomaszem Kammelem
18 stycznia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędą się największe 

w Polsce Targi Ślubne – XI edycja Wielkiej Poznańskiej Gali Ślubnej
Już po raz jedenasty Magazyn Ślub-
ny, organizator targów, otworzy 
nowy sezon ślubny! Na ich uczest-
ników czekają wyjątkowe nagrody, 
oszałamiające pokazy mody ślub-
nej, występy artystyczne oraz około 
300 wystawców ze wszystkich ślub-
nych branż! Po raz kolejny Imprezę 
poprowadzi znany i lubiany prezen-
ter – Tomasz Kammel!

Na targach będą stoiska wy-
stawców ze wszystkich ślubnych 
branż. Pojawi się ogromna oferta 
restauracji, hoteli, dworów, pała-
ców, sal bankietowych oraz innych 
fi rm zajmujących się cateringiem 
i obsługą gastronomiczną. Najbar-
dziej okazałe będą zapewne stoiska 
prezentujące modę ślubną, dodatki 
i obuwie. W branży foto-video na 
pewno pojawią się nowinki tech-
niczne, z którymi chętnie się za-
znajomicie. Niezwykłe pomysły co 
roku prezentują branże dekoracji, 
fl orystów, kwiaciarni, organizacji 
i kompleksowej obsługi ślubów. 
Tłumy zwiedzających oblegają 
zawsze oświetlone i przeszklone 
stoiska z biżuterią i obrączkami. 
Podobnie jest z fi rmami zajmują-
cymi się poligrafi ą, w tym zapro-
szeniami i etykietami. Różnorodne 
rozwiązania z zakresu oprawy mu-
zycznej, zespołów, DJ-i, prezente-
rów, nagłośnienia i oświetlenia to 
jedna z największych zalet imprezy 
targowej. Będzie można skoszto-

wać również smakowitych delicji 
z cukierni i piekarni i wypróbować 
znakomite produkty na stoiskach 
prezentujących oferty kosmety-
ków, wizażu, stylizacji i spa. Swoje 
propozycje pokaże branża atrakcji 
weselnych, fajerwerków i pokazów 
pirotechnicznych. Wiele osób bę-
dzie zapewne zainteresowanych 
ofertą nauki tańca i pokazów ta-
necznych. Jednym z największych 
atutów targów będzie oczywiście 
prezentacja kilkudziesięciu pojaz-
dów ślubnych. 

Tomasz Kammel od godz. 11 do 
17 poprowadzi program sceniczny, 
w trakcie którego odbędą się oszała-
miające pokazy mody ślubnej połą-
czone z prezentacjami biżuterii i obu-
wia ślubnego. Nie zabraknie pokazu 
bielizny i mody męskiej. Program sce-
niczny zostanie urozmaicony profe-
sjonalnymi występami tanecznymi 
wysokiej klasy występami muzyczny-
mi i wokalnymi. Nie zabraknie czaru-
jących pokazów barmańskich. 

W nadchodzącej edycji targów 
tradycyjnie hitem będzie nagroda 
główna ufundowana przez organi-
zatora – romantyczna wycieczka do 
Paryża wraz z sesją fotografi czną 
(tomaszjanicki.pl) oraz kompletem 
obrączek fi rmy W. KRUK (wkruk.
pl). Dodatkowo czekają wspaniałe 
nagrody ufundowane przez spon-
sorów. Więcej informacji na www.
targi-slubne.pl! MU

• Dla naszych Czytelników 
mamy jedno podwójne zapro-
szenie na Targi Ślubne. Jak 
je zdobyć? Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl

Konkurs

 NASZ PATRONAT



NR 69 / 22 GRUDNIA 2014

10 WYDARZENIA 

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 
1221 osób fi zycznych oraz 125 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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W ostatnich latach skutki globalnego ocieplenia 
stały się wyczuwalne dla każdego człowieka – 
przesuwają się strefy opadów, co powoduje po-
wodzie w rejonach, gdzie one nie występowały; 
duże rejony Ziemi stepowieją, co negatywnie 
wpływa na produkcję rolną. Makroekonomicz-
ne koszty globalnego ocieplenia są szacowane 
nawet na kilkaset miliardów EURO rocznie. 
Główną tego przyczyną jest gwałtowny wzrost 
zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze 
w ostatnich 150 latach. Zakłada się, że to działa-
nia człowieka są odpowiedzialne za wzrost emi-
sji. Dlatego rządy większości państw zdecydo-
wały się na działania w celu ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych do atmosfery.

Droga do gospodarki niskoemisyjnej w Polsce
Polskie miasta i gminy przystąpiły do wal-

ki z globalnym ociepleniem na początku 2014 
roku. Z pomocą środków pochodzących z dota-
cji Unii Europejskiej oraz Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
zostaną stworzone plany gospodarki niskoemi-
syjnej, których celem jest m.in. oszacowanie 
ilości emitowanych na terenie gminy gazów cie-
plarnianych oraz zaplanowanie możliwych dzia-
łań, ograniczających te emisje.

Plan ma uwzględnić bardzo wiele obszarów 
naszej działalności – gospodarkę odpadami 
czy produkcję energii cieplnej i elektrycznej; 
uwzględniać ma również tzw. niską emisję, czyli 
emisję powodowaną przez transport publiczny 
i prywatny, emisję pyłów i szkodliwych gazów, 
pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych 
i nieefektywnych domowych pieców grzewczych. 

Jak mogę się włączyć w walkę ze zmianą klimatu?
Działania nawet jednego człowieka mają 

wpływ na ilość emisji gazów cieplarnianych, 
uwalnianych do atmosfery, a także na zmiany kli-
matyczne. Gdy zużywamy energię elektryczną, 
do atmosfery trafi a dwutlenek węgla, uwolnio-
ny podczas spalania węgla w elektrowni. Warto 
więc zastosować się do porad specjalistów, aby 
zmniejszyć zużycie energii i w ten sposób przy-
czynić się – choć odrobinę – do poprawy jakości 
środowiska. Dla przykładu – gotowanie w jak 
najmniejszej ilości wody i korzystanie z przykry-
wek może obniżyć zużycie prądu, potrzebnego 
na gotowanie, nawet o 15%. Regularne usuwa-
nie kamienia z czajnika elektrycznego to mniej-
sze o 10% zużycie prądu. Z kolei szron o grubo-
ści 7mm spowoduje dwukrotnie większy pobór 
energii przez zamrażarkę.

Plan gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Duszniki
Również Gmina Duszniki zdecydowała się 

na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej. 
Dlatego Czytelnik nie powinien być zdziwiony, 
jeśli w najbliższych latach obraz gminy zacznie 
się zmieniać – pojawią się panele fotowoltaiczne 
czy energooszczędne oświetlenie uliczne. Zmia-
ny te uczynią gminę czystszą, piękniejszą i tań-
szą w utrzymaniu. Zakończenie prac nad przy-
gotowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej 
zaplanowano na kwiecień 2015 roku.

Niniejszy materiał 
został opublikowany 
dzięki dofi nanso-
waniu Narodowego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Za 
jego treść odpowiada 
Faber Consulting 
Polska sp. z o.o.

Dlaczego potrzebujemy planu 
gospodarki emisyjnej?

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Maraton z Ryszardem Grobelnym
Przedstawiamy fragmenty książki „Maraton” – Ryszard Grobelny w rozmowie z Michałem Kopińskim 
Jak się „robiło” politykę na po-
czątku lat 90-tych? Ilu polityków 
dzwoniło do prezydenta z prośbą 
o zatrudnienie w urzędzie ich zna-
jomych? Jak nie zwariować przez 
10 lat życia z zarzutami i oskarże-
niami prokuratorów? Na te – i setki 
innych – niełatwe pytania odpowia-
da były już prezydent Poznania Ry-
szard Grobelny w wywiadzie – rzece 
z Michałem Kopińskim. Poniżej 
fragmenty wywiadu. 

(Z rozdziału „Polityka”) 

Michał Kopiński: – Od lat opowia-
da pan anegdotę, że samorządow-
cem, a w konsekwencji prezyden-
tem, został dzięki żonie. I że było 
w tym sporo przypadku. Jak to 
właściwie wyglądało?

Ryszard Grobelny: – To było 
w pierwszej połowie 1990 roku. 
Powstawały wtedy Komitety Oby-
watelskie Solidarności. Ewa (Ewa 
Siwicka – od 1986 roku żona R. 
Grobelnego; dziennikarka Telewizji 
Polskiej – dop. M.K.) przygotowy-
wała jakiś program na ich temat 
i miała iść na spotkanie jednego 
z nich, żeby zebrać informacje. 

Ale – już teraz nie pamiętam, była 
czymś zajęta albo jej się nie chciało 
– wysłała koniec końców mnie. 
Poszedłem.

I wciągnęło pana?

Poproszono mnie, żebym przyszedł 
na kolejne spotkanie i wytłumaczył, 
jak to z tym samorządem dokładnie 
jest. Zgodziłem się. Poszedłem 
więc poopowiadać o samorządzie, 
budżecie itd. Później była dyskusja, 
chętnie zabierałem głos.

(Z rozdziału „Prywatnie”) 

– Pół Poznania, jeżeli nie cały, 
zastanawia się, jakim Ewa 
Siwicka i Ryszard Grobelny są 
małżeństwem. Potrafi cie się od 
tego odciąć?

– Staramy się. Myślę, że nam to 
wychodzi. Od wielu lat jesteśmy 
w Poznaniu osobami publicznymi. 
Ewa właściwie od początku naszego 
małżeństwa pracowała w telewizji, na 
wizji. W dodatku, ponieważ ma dużą 
łatwość nawiązywania – musiałem 
być jako mąż, a wcześniej jako przy-
szły mąż, dość tolerancyjny.

To znaczy?

– Musiałem się przyzwyczaić do 
tego, że Ewa mówi: Wrócę później, 
bo się z kimś dzisiaj spotykam. 
A tym kimś jest bardzo znany facet, 
w dodatku wiadomo, że takie luźne 
spotkania są bardziej półprywatne 
niż służbowe. To było zawsze dla 
mnie normalne, nigdy nie stanowi-
ło jakiegoś problemu.

Żyjecie ze sobą grubo ponad po-
łowę życia. Jaką jesteście parą?

– Mobilizujemy się nawzajem do 
robienia nowych rzeczy i podejmo-
wania kolejnych wyzwań, ale trzeba 
wyraźnie powiedzieć, że to Ewa 
narzuciła tutaj pewien rytm. Sam 
pewnie nigdy nie wpadłbym 30 lat 
temu na to, żeby zdecydować się na 
indywidualny tok studiów, to Ewa 
uświadomiła mi, że można tak zro-
bić. Tak było z wieloma rzeczami. 
Sam nigdy nie miałem potrzeby 

bycia na piedestale, osiągania cze-
goś. Ewa miała i to od niej z czasem 
to przejąłem.

Zostałby pan bez niej prezyden-
tem Poznania?

– Nie. Bez Ewy nigdy nie miał-
bym ambicji, żeby osiągnąć tyle 
na studiach, wkręcać się w jakieś 
koło naukowe itd. Byłbym średnim 
studentem, więc szanse na to, że 
później wydarzyłoby się wszystko, 
co mnie spotkało, byłyby zdecydo-
wanie mniejsze.

Był w waszym życiu taki moment, 
że musieliście wybierać: kariera 
pańska albo żony?

– Nigdy nie mieliśmy takiego 
momentu. Ewa sama podjęła swego 
czasu decyzję, że rezygnuje z karie-
ry w Warszawie i z ogólnopolskiej 
TVP. Patrząc od strony naszej 
domowej logistyki, nie musiała tego 
robić. Mieliśmy możliwość podrzu-
cania dzieci na dłużej do rodziców, 
mogła nadal jeździć do Warszawy, 
gdzie prowadziła „Wiadomości”. 
Ale jeśli dobrze pamiętam, przed 
urodzeniem Pawła, w 1995 roku, 

świadomie zrezygnowała. Bar-
dzo ją wtedy za to podziwiałem. 
W wypadku moich najważniejszych 
decyzji – wejścia do zarządu miasta 
albo zostania prezydentem – długo 
rozmawialiśmy. Ewa była za tym, 
żebym wszedł do zarządu miasta, 
choć ja zacząłem wtedy nieźle za-
rabiać w konsultingu i traciłem na 
tym fi nansowo. Sześć lat później, 
kiedy radziłem się jej, czy przyjąć 
propozycję zostania prezydentem 
miasta, była... przeciwko.

Książka „Maraton” – Ryszard 
Grobelny w rozmowie z Michałem 
Kopińskim, jest do nabycia w księ-
garniach (m.in. w sieciach Empik 
i Matras) oraz w większości księgarń 
internetowych (wystarczy wpisać 
w google). Red

• Specjalnie dla Czytelników 
„Naszego Głosu Poznań-
skiego” wydawnictwo Rebis 
przygotowało prezent – dwa 
egzemplarze „Maratonu”. Jak 
zdobyć jeden z nich? Szukaj na 
www.naszglospoznanski.pl .

Konkurs

Bez Ewy nigdy nie 
miałbym ambicji, 
żeby osiągnąć tyle
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Nasi Czytelnicy, pytani o ostatni 
kontakt z kulturą, a mieliśmy tutaj 
na myśli zarówno wydarzenia, jak 
i aktywność własną Czytelników, 
w większości wskazali na kontakt 
ze słowem – tym drukowanym, ale 
również i w postaci e-book i audio-
book – 31% z nich wskazało na „do-
brą książkę”. Równie popularne są 
wyjścia do kina oraz kontakt z mu-
zyką – w tym przypadku w postaci 
nagrań odsłuchiwanych z popular-
nych nośników (po 14% respon-
dentów). Na trzeciej pozycji uplaso-

wały się, również ex aequo: „udział 
w koncercie muzyki klasycznej” 
oraz „udział w koncercie muzyki 
popularnej (np. jazz, rock, poezja, 
awangarda)” – na te wydarzenia 
wskazało po 10% Czytelników „Na-
szego Głosu Poznańskiego”.

Niespełna 4% Czytelników zdecy-
dowała się w ostatnim czasie na wi-
zytę w teatrze, fi lharmonii, operze, 
operetce, czy teatrze muzycznym. 
W tym gorącym przedświątecznym 
okresie zapewne zabrakło czasu na 
takie właśnie przyjemności.

Przyjrzyjmy się też bliżej wypo-
wiedziom naszych Czytelników. Co 
myślą o wydarzeniach kulturalnych 
w Poznaniu i okolicach? W jakich 
wydarzeniach chcieliby uczestni-
czyć? Ze względu na obszerność 
zebranego materiału zmuszeni byli-
śmy zaprezentować tylko część Wa-
szych wypowiedzi. Zachowana za to 
została oryginalna pisownia.

W opiniach Czytelników zna-
leźliśmy kilka głosów krytycznych. 
Według Adama Piotra Mehringa 
„współczesne media nie dbają o roz-

wój kultury nawet tej niskiej. Z dru-
giej strony również takie instytucje 
jak fi lharmonie czy opery również 
nie starają się „wyjść do ludzi” da-
jąc „wersję demo” kultury wysokiej. 
Gdyby powiedzmy taka fi lharmonia 
organizowała występy studentów 
akademii muzycznej, dała rozsądną 
cenę za kilkudziesięciominutowy 
pokaz znanej klasyki, to moim zda-
niem, zachęciłoby to co niektórych 
do pójścia jeszcze raz.”

Czytelniczka „Malwina” zauwa-
ża, że „Gminy zbyt bardzo skupiają 
się na sprowadzeniu drogiej gwiaz-
dy, a później przez cały rok nic się 
nie dzieje”, „zuzu” zaś dopomina 
się o większą promocję wydarzeń 
kulturalnych: „Oferta kulturalna 
jest bogata, natomiast problemem 
jest dotarcie do tej oferty. Niejed-
nokrotnie wydarzenia bardziej 
niszowe są tak skutecznie zakamu-
fl owane, że zwykły zjadacz chleba 
dowiaduje się o nich po fakcie.”

Oceny organizatorom życia kultu-
ralnego w regionie wystawiła zarów-
no Agnieszka Wilczyńska z Dopie-
wa, jak i „Bukowianin”. Według Pani 
Agnieszki życie kulturalne w gminie 
Dopiewo jest niezwykle bogate, do-
brze zorganizowane przez lokalne 
instytucje – Czytelniczka wskazuje 
na Centrum Kultury w Dopiewie. 
„(…) w naszej małej społeczności 
tylko instytucje doświadczone po-
trafi ą dotrzeć do potrzeb mieszkań-
ców i zorganizować to, co spotka się 
z rzeczywistym zainteresowaniem.” 
I co ważniejsze, dobra organizacja 
i doświadczenie zapewniają sukces 
– zarówno artystyczny, jak i frekwen-
cyjny. Pogratulować! Czytelnik „Bu-
kowianin” zazdrości mieszkańcom 
gminy Tarnowo Podgórne: „Niedaw-
no w Przeźmierowie powstało nowe 
centrum kultury. Koncertowali m.in. 
Soyka, Banaszak, był spektakl te-
atralny i – uwaga – premiera opery! 
(…) Jako mieszkaniec gminy Buk, 
gdzie panuje marazm pod względem 
kulturalnym, mogę tylko pozazdro-
ścić mieszkańcom gminy Tarnowo 
Podgórne.”

I na sam koniec trzy wypowie-
dzi ludzi niezwykle zabieganych 
i zapracowanych. Czytelniczka 
„Ma Ma Rózi” wskazuje na ko-
nieczność przygotowania oferty 
kulturalnej dla rodziców z dziećmi: 

„Trzeba pomyśleć o wydarzeniach 
kulturalnych dostosowanych do 
możliwości wyjściowych młodych 
rodziców. Chęci są, ale możliwości 
bardzo skromne...”. O braku cza-
su wspomina również anonimowy 
respondent: „Pęd życia, praca dom 
rodzin dzieci – ciężko znaleźć czas 
dla siebie...”

W tym numerze „Naszego Głosu 
Poznańskiego” TriC Tygodnia przy-
padł w udziale Czytelnikowi anoni-
mowemu – za wypowiedź „Trochę 
słaby ten udział, bo brakuje mi cza-
su”. Wraz z wyróżnieniem życzymy 
Czytelnikowi więcej czasu na drob-
ne kulturalne przyjemności!

Tym razem o zdanie zapytaliśmy 
43 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 zapy-
tamy Czytelników NGP o rozwój 
obiektów i sportów motorowych! 
Szukajcie na www.naszglospoznan-
ski.pl .

Kulturalny wolny ring
W kolejnej sondzie „Naszego Głosu Poznańskiego” i Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych TriC 
zapytaliśmy naszych Czytelników o bliskie spotkania z lokalną kulturą

Marcin 
Cybulski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Paweł 
Chmielowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

REKLAMA

Twój ostatni kontakt z wydarzeniem 
kulturalnym to:

31%

14%

14%

10%

4%

dobra książka lub audiobook

muzyka z nośników

kino

koncert muzyki klasycznej 

koncert muzyki rozrywkowej

teatr

opera, filharmonia

inne (m.in. film obejrzany u znajomych, 
wizyta w muzeum)

4%

13%

10%

Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 

na » www.naszglospoznanski.pl
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Podczas Koncertu Sylwestrowe-
go w Poznaniu (31 grudnia, godz. 
21.00–2.00) usłyszymy niezapomnia-
ne przeboje Anny Jantar w nowych 
aranżacjach, m.in.: „Przetańczyć 
z Tobą chcę całą noc”, „Tyle słońca 
w całym mieście”, „Najtrudniej-
szy pierwszy krok”, „Nic nie może 
wiecznie trwać”. Nad kształtem 
muzycznym przedsięwzięcia czuwa 
znakomity kompozytor i aranżer Ja-
cek Piskorz, któremu w doborze ar-
tystów i repertuaru pomagała córka 
piosenkarki i gość specjalny Koncertu 
Sylwestrowego – Natalia Kukulska. 
Jej występ zakończy sylwestrową noc 
w Poznaniu. Artystka wykona jeden 
utwór swojej mamy oraz kilka piose-
nek z własnego repertuaru.

– Jestem bardzo zadowolona że 
udało nam się zebrać tak wspania-
łych wokalistów. Jedni są bardziej 
znani, inni dopiero zaczynają swoje 
kariery, ale wszyscy są znakomitymi 
muzykami i mają piękne głosy. Je-
stem bardzo ciekawa, jak zabrzmią 

piosenki Anny Jantar w ich wykona-
niach – mówi Natalia Kukulska.

Zgromadzonych na placu Wol-
ności poznaniaków czeka również 
barwna niespodzianka: tym razem 
Nowy Rok przywitają widowiskiem 
świetlnym i przygotowaną specjal-
nie na tę okazję grafi ką laserową. 

Koncert Sylwestrowy rozpocznie 
się o godz. 21 występem DJ’skim. 
Następnie o godz. 22 usłyszymy 
Dominikę Barabas wyłonioną do wy-
stępu w ramach przeglądu zespołów, 
który poprzedził tegoroczną impre-
zę. Dwuczęściowy koncert główny 
rozpocznie się o godz. 22.30. Piosen-
ki Anny Jantar wykonają: Ania Ruso-
wicz, Małgorzata Ostrowska, Halina 
Frąckowiak, Kasia Wilk, Kasia Ro-
ścińska, Dagmara i Martyna Melo-
sik, Kasia Lins, Michał Sobierajski 
oraz band Jacka Piskorza. Po uroczy-
stym powitaniu Nowego Roku odbę-
dzie się druga część koncertu i około 
1.30 na scenie pojawi się ponownie 
DJ. Anna Przygocka

Sylwester z Natalią
„Przetańczyć z Tobą chcę całą noc” – to hasło Koncertu 
Sylwestrowego na placu Wolności w Poznaniu 

ZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMIZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMI  
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Najnowszy spektakl Teatru Tań-
ca „Sortownia” nosić będzie tytuł 
„ANTY=BAŚŃ”. Jego premiera od-
będzie się w Centrum Kultury Prze-
źmierowo 17 stycznia o godz. 18.

Rzecz dzieje się w galerii, która 
z czasem przemienia się w krainę 
ukrytą w głębi umysłu każdego 
z nas. Pojawiają się bajkowe istoty, 
które nie zawsze są piękne. A może 
właśnie takie są? Odnaleźć piękno 
w brzydocie i brzydotę w pięknie, 
zezwierzęcenie i odczłowieczenie, 
inność – to wszystko cele nowego 
tanecznego spektaklu „Sortowni”. 
Choreografi a przygotowana przez 
Piotra Bańkowskiego z pomocą Da-
wida Mularczyka i Anny Hańczew-
skiej wykorzystuje wiele technik 
tańca współczesnego i technik tańca 
ulicznego. Za muzykę do spektaklu 
odpowiada DJ NPoT.

Przypomnijmy, że Teatr Tańca 
„Sortownia” działa w GOK „SE-
ZAM” z Tarnowa Podgórnego od 

2010 r., a powstał z połączenia 
tarnowskiej grupy „Free Steps” 
i poznańskiego Teatru Tańca Za-
kręconego. W dotychczasowym do-
robku zespół ma takie spektakle, jak 
„Schody – tryptyk”, „Antyrama”, 
„e-go” „Wieczna wiosna oldscho-
olowca, czyli PO-LOCK-OWAĆ” 
oraz „Energia”. 

Wstęp na premierę „ANTY=BA-
ŚNI” za okazaniem bezpłatnego za-
proszenia. Wejściówki są dostępne 
w CK Przeźmierowo (ul. Ogrodowa 
13a w godz.11–14 i 17–19) a także 
w Tarnowie Podgórnym: w siedzibie 
GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 96, 
w godz. 9–15) oraz Domu Kultury 
(ul. Ogrodowa 14, w godz. 15–20). 

Piękno w brzydocie

Sylwester i karnawał 
w Teatrze Muzycznym

Pośpiewaj kolędy 

Koncert Noworoczny 
w Tarnowie Podgórnym

„Śpiewamy kolędy” – to tytuł do-
rocznego spotkania członków Koła 
Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskie-
go z mieszkańcami gminy Tarnowo 
Podgórne. Podczas imprezy można 
nie tylko posłuchać pięknych świą-
tecznych pieśni w wykonaniu na-

szego chóru, lecz także dołączyć do 
wspólnego kolędowania. W Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym pa-
nować będzie zapewne prawdziwie 
magiczna atmosfera. Tym bardziej 
warto tam przyjść 4 stycznia o godz. 
15. Wstęp wolny! JK

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gmi-
ny Tarnowo Podgórne intensywnie 
pracuje nad nowym programem. 
Będzie go można usłyszeć podczas 
tradycyjnego Koncertu Noworocz-
nego Gminy Tarnowo Podgórne. 
Impreza pod patronatem wójta Ta-
deusza Czajki odbędzie się 10 stycz-
nia w hali OSiR.

Koncert podzielony będzie na 
dwie części. W pierwszej, zaty-

tułowanej „Od Tatr do Bałtyku” 
wraz z orkiestrą wystąpi Dziecięcy 
Zespół Pieśni i Tańca Ludowego 
„Modraki”. Druga część koncertu 
nosić będzie tytuł „Kocham Cię, ży-
cie”. Swoim głosem czarować będą 
solistki – Julia Nowicka i Hanna 
Sztachańska. Nie zabraknie także 
koncertowych niespodzianek, które 
czekać będą na widzów. Wstęp wol-
ny. Jarek Krawczyk

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Jaki jest najlepszy prezent na świę-
ta i karnawał? Odpowiedzi na to 
pytanie jest wiele. Każdemu zależy 
na tym, żeby podarować coś orygi-
nalnego, co sprawi radość naszym 
najbliższym. Jednym z coraz mod-
niejszych prezentów są np. bilety 
do teatru. Równie często zastana-
wiamy się, gdzie bawić się podczas 
sylwestra i karnawału. My gorąco 
polecamy spektakle muzyczne, któ-
re każdego z pewnością wprawią 
w dobry nastrój!

Teatr Muzyczny w Poznaniu za-
prasza na koncerty sylwestrowe 
i noworoczne „Operetkowa Lista 
Przebojów”. To wyjątkowe, galo-
we koncerty z lampką szampana 
w przerwie. Usłyszymy między 
innymi „Duet z zegarkiem” i „Li-
biamo” z opery Traviata oraz naj-
piękniejsze melodie z „Księżniczki 
czardasza”, „Wesołej wdówki”, 
„Krainy uśmiechu”, „Hrabiny Ma-
ricy” i „Barona cygańskiego”. Pod 
batutą Adama Banaszaka wystąpią 
znani soliści, chór, balet i orkiestra 
Teatru Muzycznego. Nie zabraknie 
również gościa specjalnego. Będzie 
to Ilona Krzywicka, niezwykle uta-
lentowana, młoda, znakomita śpie-
waczka, solistka studia operowego 
L’Atelier Lyrique przy Operze Na-

rodowej w Paryżu. Koncerty odbędą 
się 30–31 grudnia oraz 2 stycznia. 
Oprócz biletu można kupić najnow-
szą płytę CD „Operetkowa Lista 
Przebojów” z największymi hitami 
operetkowymi. Płyty w cenie 24,99 
zł są do nabycia w kasie Teatru 
Muzycznego, Centrum Informa-
cji Miejskiej, księgarni Bookarest 
i księgarni muzycznej PASJA.

Również w Nowym Roku na wi-
dzów Teatru Muzycznego czeka 
moc atrakcji. 18 stycznia w Scenie 
na Piętrze będzie można zobaczyć 
najnowszą premierę, czyli kome-
dię „Akompaniator”. Jest to pełna 
zwrotów akcji sztuka, w której nie 
brakuje również momentów dra-
matycznych. Na scenie oglądamy 
historię śpiewaczki operowej oraz 
jej akompaniatora, który po 30. 
latach postanawia wyznać miłość. 
Spektakl przygotował znany reży-
ser Grzegorz Chrapkiewicz. Moc-
ną stroną tego przedstawienia jest 
znakomite aktorstwo w wykonaniu 
Lucyny Winkel-Sobczak oraz Wie-
sława Paprzyckiego. 

Z kolei 23 stycznia na scenie przy 
ulicy Niezłomnych pierwsza pre-
miera 2015 roku „Hello, Dolly!” Na 
ten musical nie trzeba nikogo spe-
cjalnie namawiać. Wystarczy tylko 

przypomnieć wersję fi lmową z 1969 
z Barbrą Streisand, która zdobyła 
trzy Oscary. Poznańską wersję wy-
reżyseruje Maria Sartova. To ko-
lejny świetny musical, który Teatr 
Muzyczny przygotował dla widzów 
w tym sezonie. Można dostać jesz-
cze bilety również na lutowe spekta-
kle „Jekyll&Hyde” (4–14.02.) i na 
Dzień Rodzinny z „Pchłą Szachraj-
ką” (31.01.)

Bilety na „Operetkową Listę 
Przebojów” w cenie od 35 do 200 
złotych, a także bilety na pozostałe 
spektakle dostępne są w kasie Te-
atru Muzycznego oraz w internecie 
na www.teatr-muzyczny.poznan.pl 
oraz na portalu bilety24.pl, gdzie 
można je zamówić ze specjalną de-
dykacją dla obdarowanej osoby. TM
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14 ŻYCZENIA

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy radości,  
spokoju, refleksji i rodzinnej atmosfery, a na zbliżający się  

Nowy Rok 2015 obfitości zdrowia, niespożytej energii  
oraz wszechobecnej życzliwości i miłości.

Przewodniczący Rady   
Gminy Komorniki

Marian Adamski z Radnymi

Wójt  
Gminy Komorniki  

Jan Broda

Aktualności z Twojej okolicy i konkursy 
na » www.naszglospoznanski.pl
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13–14 grudnia w poznańskiej Arenie odbył 
się mikołajkowy turniej Reiss Cup, w którym 
wzięli udział młodzi piłkarze z Akademii Pił-
karskiej Reissa. Patronat nad wydarzeniem 
sprawował tradycyjnie „Nasz Głos Poznań-
ski”. W trakcie rozgrywek nastąpiło także 
uroczyste przekazanie czeku w kwocie 10 tys. 
zł na rzecz Oddziału Onkologii Dziecięcej 
Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Czek z rąk 
Piotra Reissa odebrał prof. Jacek Wachowiak.

Turniej Reiss Cup zgromadził w poznań-
skiej Arenie ponad 500 młodych piłkarzy 
w wieku od 4 do 6 lat z lokalizacji, takich jak: 
Kórnik, Luboń, Kostrzyn, Mosina, Baranowo, 
Plewiska, Puszczykowo, Swarzędz, Skórze-
wo, Szamotuły, Środa Wlkp. Zawodnicy grali 
w drużynach 2 lub 3-osobowych. 

 W turnieju wzięła udział rekordowa liczba 
dzieci, ponad pół tysiąca młodych sportowców. 
Dziś nie spisujemy wyników, nie liczymy bra-
mek, dzieci mają fajnie się bawić, mieć jak naj-
więcej kontaktu z piłką i cieszyć się z gry. Fajnie, 
że w dobie komputerów dzieci, mimo wszyst-
ko, chcą aktywnie spędzać czas, bo to jest 
ważne dla ich rozwoju. Warto też wspomnieć, 
iż w Arenie po raz pierwszy zostały wykorzy-
stane nowe bandy zaprojektowane specjalnie 
dla Akademii. Wszystko po to, by zapewnić 
jak najlepsze szkolenie podopiecznym mojej 

szkółki – podsumował Piotr Reiss. – Fundusze 
przekazane dla Oddziału Onkologii Dziecięcej 
Szpitala Klinicznego wspólnymi siłami zebra-
liśmy podczas mojego czerwcowego benefi su. 
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w zebra-
niu tak dużej kwoty! Ogromnie się cieszę, że są 
tacy ludzie, jak prof. Jacek Wachowiak, którzy 
sprawiają, że na twarzach chorych dzieci po-
jawia sie uśmiech. Ten właśnie uśmiech to do-
wód na to, że warto pomagać.

Czek od Reissa
Fundacja Piotra Reissa przekazała czek 
w wysokości 10 tys. zł na Oddział Onkologii 
Dziecięcej Szpitala Klinicznego w Poznaniu

Daria
Wierszuła
kontakt@naszglospoznanski.pl

Vector Tarnowo Podgórne nie awansował

I Bieg 
Zimowy 
w Mosinie 

Drugi mecz pierwszej kolejki okazał 
się ostatnim dla KS Alfa Vector Tar-
nowo Podgórne w kręglarskiej Lidze 
Mistrzów, który 6 grudnia przegrał we 
własnej kręgielni z chorwackim KK 
Zaprešić 0:2 (1:7 ; 8:16) 3501:3610. 
Pierwszy blok pewnie wygrał Nikola 
Uzelac pokonując Leszka Torkę 4:0 
(640: 600) oraz minimalną różnicą 
kręgli Mario Fridla, który w pojedynku 
z Jarosławem Bonkiem zbił ich 609, 
a zawodnik Alfy Vector 605. W dru-
gim bloku zmierzyli się Marcin Grze-
siak z Branko Manev i mimo remisu 
w torach zwyciężył Chorwat, który 
uzyskał wyższy wynik łączny 592:578. 
Na torach obok Branislav Bogdanović 

pokonał Dawida Strzelczaka w stosun-
ku 4:0 (635:574). Jedyne zwycięstwo 
dla drużyny z Tarnowa Podgórnego 
w ostatnim bloku wywalczył Michał 
Grendziak, który ograł Leo Hercega 
625:539 (4:0). W trzecim bloku obie 
drużyny dokonały zmian: Tomasza 
Masłowskiego zastąpił Maciej Krzy-
żostaniak, a Damira Fuckara – Jure 
Zadravec. Niestety, ten pojedynek go-
spodarze przegrali 0:4 (519:594). 

Już 11 stycznia podczas 23. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w Mosinie odbędzie się I Bieg 
Zimowy po Wielkopolskim Parku 
Narodowym. Jest to inicjatywa Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Mosinie 
oraz Nieformalnej Grupy Biegowej 
– Mosina Biega. Bieg ma charakter 
charytatywny, a wszystkie pieniądze 
zebrane podczas zbiórki publicznej 
zostaną przekazane na rzecz WOŚP. 
Trasa biegu liczy 10 km i odbywa się 
po malowniczych terenach Wielkopol-

skiego Parku Narodowego. Uczestnicy 
spotykają się na starcie imprezy, w re-
jonie Stacji Turystycznej Osowa Góra 
w Mosinie na Pożegowie. Start o godz. 
12. Na pokonanie całego dystansu bie-
gacze będą mieli 1 godz. 45 minut. Or-
ganizatorzy zapewniają elektroniczny 
pomiar czasu. Ważna informacja: za-
pisów można dokonać tylko za pośred-
nictwem strony internetowej www.
osirmosina.pl. Limit uczestników to 
300 osób. Pobiegnij i wesprzyj WOŚP! 
Karolina AdamczykFO
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10 km po 
Wielkopolskim 
Parku Narodowym

Anna 
Lis 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Spójrzmy na naszą analizę. Zebrane 
dane dotyczą 14 kolejek obecnego 
sezonu – statystyki nie obejmują zaś 
wygranego spotkania poznańskich 
koszykarek, nad którymi patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznański” 
z minionej soboty, o którym piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl. Prze-
analizowaliśmy podstawowe wskaź-
niki koszykarskiej sztuki – średni 
czas gry, skuteczność rzutów oraz 
wskaźnik Eval. Oprócz wartości dla 
drużyny poznańskiej w każdej kate-
gorii podajemy również nazwę dru-
żyny o najwyższym wskaźniku. 

Średnio najczęściej na boisku 
przebywa Kinga Woźniak (33:44 
min.), Daria Marciniak (33:29 min.) 
oraz Magdalena Wojdalska (32:29 
min). 

Skuteczność rzutów za 2 pkt
1 AZS Politechnika Korona Kraków 
 48,6%
4 Poznań City Center AZS 42,3%
 

Najwyższą średnią skutecznością 
rzutów za 2 pkt w zespole pochwalić 

się może Daria Marciniak (55,4%) 
oraz Elżbieta Giedroyć (54,9%).

Skuteczność rzutów za 3 pkt
1.  Hajduk Kominki AZS PWSZ II 

Gorzów 33% 
8. Poznań City Center AZS 25,1%

Najwięcej rzutów za trzy punkty 
wykonała Kinga Woźniak (74, ponad 
pięć na mecz) jednakże to Magdalena 
Wojdalska, mimo mniejszej liczby 
prób, zaliczyła więcej trafi eń (18/ 57). 
Rzutów zza linii 6,5 metrów powinna 
unikać Daria Marciniak (1/22).

Skuteczność rzutów za 1 pkt
1.  UKS Basket Aleksandrów Łódzki 

 71,7%
6.  Poznań City Center AZS 68,8% 

Rzuty za 1 pkt powinny być wyko-
nywane ze znacznie wyższą skutecz-
nością. Wiele spotkań wygrywa się 
właśnie „stałymi” elementami gry. 
Najwyższym wskaźnikiem w tym 
zakresie może się pochwalić Kinga 
Woźniak (76,3%)

Wskaźnik Eval 
1.  TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 

 71,79 
4.  Poznań City Center AZS  68,07 

Wskaźnik Eval pokazuje sku-
teczność gry zespołu. Można go 
stosować tak w przypadku jedne-
go spotkania, jednego zawodnika, 
jak i całego sezonu danej drużyny. 
Wylicza się go sumując zdobyte 
punkty, asysty, zbiórki, przechwyty, 
bloki. Od uzyskanej wartości odej-
muje się liczbę strat i liczbę niecel-
nych rzutów. Jak pod tym względem 
wyglądają akademiczki? Do lidera 
w tej kategorii – zespołu z Ostrowa 
Wlkp. trochę brakuje.

Mimo, że powyższe statystyki nie 
oddają realiów parkietowych i nie 
pokazują walki między zawodnicz-
kami warto się jednak im przyjrzeć. 
Dlaczego? Otóż dlatego, żeby nie 
popaść w nadmierny hurraopty-
mizm przed końcówką sezonu. 
Mimo, że nasz zespół znajduje się 
na drugiej pozycji to niestety pozy-
cja wicelidera nie ma umocowania 

w statystykach. Przynajmniej tych 
głównych, które przytoczyliśmy. 
W fazie play-off właśnie takie niu-
anse decydują o awansie. 

W załączeniu również statystyki 

dotyczące meczu z JAS–FBG Sosno-
wiec. Zapraszamy do analiz! Z ca-
łego serca życzymy poznaniankom 
poprawy tychże statystyk, a o awans 
nie będziemy musieli drżeć. 

Prześwietlamy koszykarki AZS 
Po 14 kolejkach koszykarki I-ligowego Poznań City Center AZS zajmowały pozycję wicelidera. 
Jak wygląda ich sytuacja w statystykach sportowych? Gdzie jeszcze można oczekiwać poprawy? 
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