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!

„Hello, Dolly!”
W poznańskim Teatrze
Muzycznym odbyła się
premiera wielkiego przeboju
musicalowego „Hello, Dolly!”.
To klasyka w najlepszym
wydaniu! Mamy podwójne
zaproszenie na spektakl.
STR. 12

FOT. RADOSŁAW LAK

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

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Grzegorz Turnau w Przeźmierowie STR. 13

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

Niech wygra najpopularniejszy sportowiec!
— Z ogromną przyjemnością rozpoczynamy trzecią już edycję Plebiscytu
„Naszego Głosu Poznańskiego” na Najpopularniejszego Sportowca Poznania
i 19 Okolicznych Gmin. Tym większą,
że miniony rok był bardzo udany dla
polskiego i wielkopolskiego sportu. Na
zimowych igrzyskach w Soczi białoczerwoni zdobyli 6 medali, a akcentem
wielkopolskim był udział w brązowej
sztafecie łyżwiarzy szybkich studenta
poznańskiej AWF Jana Szymańskiego
oraz Mateusza Garniewicza, zawodnika klubu Malta Ski w konkurencjach

alpejskich. Potem polscy siatkarze
zostali mistrzami świata, tak samo
zresztą jak kolarz Michał Kwiatkowski,
a bohaterem Tour de France i Tour
de Pologne był Rafał Majka. Polscy
piłkarze znakomicie spisują się w eliminacjach, czego dowodem pierwsze
w historii zwycięstwo nad Niemcami –
będącymi aktualnymi mistrzami świata!
Wymieniać można długo…
Wielkie emocje przeżywaliśmy dzięki
sportowcom z naszego regionu, m.in.
kajakarce Ewelinie Wojnarowskiej,
zapaśniczce Iwonie Matkowskiej,

Kibice mają
prawo do własnej opinii
Sławomir Lechna
redaktor naczelny NGP
s.lechna@naszglospoznanski.pl

akrobacie Arturowi Zakrzewskiemu
i młociarce Joannie Fiodorow. Itd., itd.
Już tradycyjnie na początku
Plebiscytu na Najpopularniejszego
Sportowca Poznania i 19 Okolicznych
Gmin zapraszamy do zapoznania się
z dziesiątkami najpopularniejszych
sportowców w 2014 roku – zdaniem
kolegów z poznańskich redakcji. Po
wstępnej analizie zgłoszonych dziesiątek widać, jakie nazwiska sportowców
pojawiają się najczęściej, ale przecież
opinie kibiców nie muszą się pokrywać
z sugestiami dziennikarzy.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

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

Kalendarium
28 stycznia
ŚRODA

• W poznańskim klubie Blue
Note zagra Combo 90210.
Więcej na str. 12.

30 stycznia
PIĄTEK

MUROWANA
GOŚLINA
SUCHY
LAS

ROKIETNICA
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Masz ﬁrmę, prowadzisz
POBIEDZISKA

DUSZNIKI
BUK

TARNOWO
PODGÓRNE

SWARZĘDZ

POZNAŃ

KOSTRZYN

DOPIEWO
LUBOŃ

OPALENICA

KOMORNIKI

KLESZCZEWO

PUSZCZYKOWO
STĘSZEW

KÓRNIK
MOSINA

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

Zamów reklamę
w Tarnowie Podgórnym

9 II 20 tys.

ukaże się kolejny
numer Naszego
Głosu Poznańskiego

egzemplarzy wynosi
nakład Naszego
Głosu Poznańskiego

• O godz. 20 w Sali Wielkiej
poznańskiego Zamku odbędzie
się koncert grupy Ceti. Czytaj
na str 13.
• Studio Teatralne Próby –
Perturbatio Personalitatis,
śpiewodram Izy Kaczmarek. CK
Zamek w Poznaniu, g. 19.05,
sala 218. Wstęp wolny.

31 stycznia
SOBOTA

• Kosmiczna Podróż – warsztaty
taneczne dla dzieci 3–5 lat) –
prowadzenie: Anna Bogusławska, g. 11 Bawialnia. Wstęp
wolny.

1 lutego
NIEDZIELA

• W poznańskim Teatrze Muzycznym wystąpi Teresa Werner,
królowa śląskiej piosenki.
Artystka zaprezentuje utwory ze
swojej pierwszej płyty „Spełnić
marzenia” oraz nowe piosenki
z ostatniej jej płyty „Szczęśliwe
chwile”. Koncert rozpocznie się
o godz. 16.

3 lutego
WTOREK

• Spotkanie z Jakobe Mansztajnem i Marcinem Orlińskim.
Prowadzenie: Piotr Śliwiński.
CK Zamek w Poznaniu, Scena
Nowa, godz,. 18. Wstęp wolny.

4. lutego
ŚRODA

• Lekcja słuchania dla dzieci –
muzyka naszych czasów. CK Zamek w Poznaniu, Sala Wielka.
Wstęp wolny.

FOT. AGNIESZKA RZEŹNIK

8 lutego

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.

Z nami możesz
negocjować
ceny reklam!

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

NIEDZIELA

• O godz. 18 w Centrum Kultury
Przeźmierowo zaśpiewa Grzegorz Turnau. O koncercie czytaj
na str. 13.

22 lutego
NIEDZIELA

• Fink wystąpi w poznańskim
Eskalupie. Szczegóły na str. 13.

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
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TEMAT NUMERU

Małym Fiatem podbił Afrykę
Arkady Paweł Fiedler, wnuk słynnego podróżnika i pisarza z Puszczykowa, syn posła i podróżnika-pisarza
Arkadego Radosława, wrócił niedawno z Afryki, którą przejechał Fiatem 126p (rocznik 1998) z północy
na południe – z egipskiego Kairu na Przylądek Dobrej Nadziei
– Każdy kraj odwiedzony po drodze różnił się od innych, krajobrazem, wyglądem miast i wiosek, ale
i chyba przede wszystkim zachowaniem mieszkańców – opowiada Arkady Paweł Fiedler. – W niektórych
krajach, np. w Sudanie, ludzie byli
bardzo otwarci, przyjaźni, ciekawi
odwiedzających ich kraj turystów,
a np. w Tanzanii byli bardziej zdystansowani, powściągliwi, trochę
przestraszeni. Ale co było bardzo
ciekawe w każdym kraju to ta sama
reakcja ludzi na widok Małego Fiata
– zdziwienie, uśmiech i radość, niedowierzanie.

Trasę liczącą prawie 17.000 km pokonał w 3,5 miesiąca. Bywało, że
jednego dnia przejeżdżał nawet ponad 700 kilometrów. Podróżnikowi
towarzyszył drugi samochód z ekipą ﬁlmową, której zadaniem było
nakręcenie materiału ﬁlmowego,
który ma posłużyć do stworzenia serialu dokumentalnego ukazującego
podróż.
2 sierpnia w południe z Muzeum
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie,
wyprawowy Fiat 126p wyruszył na
pierwszy etap podroży z Puszczykowa do Gdyni. W Gdyni samochód
został zapakowany w kontener i dalej wysłany statkiem do Egiptu.
– Jeszcze przed wjazdem do portu, samochód zepsuł się i ostatnią
część drogi przejechał na holu, a do
kontenera został wepchnięty siłą –
wspomina Arkady Paweł Fiedler. –
Dopiero w Egipcie pierwszego dnia
po wyciągnięciu samochodu z portu,
usterka została zdiagnozowana i naprawiona. Okazało się że zawiodła
tarcza sprzęgła. O dziwo samochód
dalej już sprawował się wyśmienicie i dojechał do celu bez poważniejszej usterki. Ta niezawodność
bardzo mnie zaskoczyła, bo trasa
przebiegała czasami przez miejsca
o ekstremalnych warunkach dla
chłodzonego powietrzem Fiata 126.
W Sudanie temperatura sięgała 50
stopni, na wielu odcinkach towarzyszył mi kurz, który przenikał w każde zakamarki pojazdu, często też na
pierwszym biegu trzeba był się wspinać na spore wysokości, w Etiopii
było to nawet ponad 3500 m n.p.m.,
a w Ugandzie Maluch przedzierał się
przez błotniste drogi.
Z Egiptu Arkady Fiedler pojechał do Sudanu, potem kolejno były
Etiopia, Kenia Uganda, Rwanda,
Tanzania, Zambia, Botswana, Namibia, RPA. 12 grudnia Arkady Fiedler dojechał do Przylądka Dobrej
Nadziei – kresu eskapady.

FOT. ALBERT WÓJTOWICZ

Jest wiele tras na
świecie, którymi
chciałbym jechać
PoDrodze Afryka – to kolejny projekt z okazji 40-lecia Muzeum Arkadego Fiedlera oraz 120. rocznicy
urodzin patrona tej placówki – jego
dziadka, także Arkadego Fiedlera.
Wyprawa jest kontynuacją podróży
PoDrodze z 2009 roku. Arkady Paweł Fiedler objechał wówczas Polskę „Maluchem”, jadąc wzdłuż jej
granic, odkrywając różnorodność
przygranicznego świata. Podróż ta
spotkała się z szerokim zainteresowaniem różnych środowisk. Wyprawa została też podsumowana 5-odcinkowym ﬁlmem dokumentalnym,
który miał premierę telewizyjną we
wrześniu 2013 roku.
Efektem afrykańskiej wyprawy
ma być serial ją pokazujący i wystawa zdjęć w Muzeum A. Fiedlera
w Puszczykowie.
– Planuję kontynuować projekt
PoDrodze – zapowiada Arkady Paweł Fiedler. – Jest jeszcze wiele tras
na świecie, którymi chciałbym przejechać wraz z moim Małym Fiatem.
Sławomir Lechna

PROMOCJA

Reklamuj się na naszych łamach!
Zadzwoń teraz! Tel. 691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń
pl

www.naszglospoznanski.

w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 • os. Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823 57 81,
w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 602 150 364,
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296
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Aktywni lokalnie nagrodzeni
Witający przybyłych wójt Tadeusz
Czajka, podkreślił, że 2015 rok jest rokiem wyjątkowym, ponieważ poświęcony jest obchodom 25 rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego.
– Wiosną 1990 roku stworzono
społecznościom lokalnym szansę
na decydowanie o własnym losie,
wtedy wybudzono energię Polaków
– powiedział wójt Tadeusz Czajka. –
27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w powojennej Polsce wolne
wybory samorządowe. Gmina Tarnowo Podgórne wykorzystała daną
jej szansę. Przez 25 lat, dzięki wysiłkowi mieszkańców i ich zgodzie na
przeprowadzenie przemian, gmina
Tarnowo Podgórne stała się jednym
z najlepszych polskich samorządów.
Pokazaliśmy, że jesteśmy ludźmi
przedsiębiorczymi. W gminie działa
ponad 5 tysięcy podmiotów gospodarczych, z tego większość to małe
ﬁrmy rodzinne. W ciągu minionych
25 lat otaczająca nas rzeczywistość
mocno zmieniła się. Dzisiejsza gala

FOT. SŁAWOMIR LECHNA

Koncert Noworoczny w Tarnowie Podgórnym to tradycyjne spotkanie mieszkańców gminy i ich gości

Tytuł Aktywny Lokalnie otrzymała m.in. kierownik Zespołu Pieśni
i Tańca Lusowiacy Krystyna Semba.
jest podziękowaniem dla wszystkich
ludzi, którzy wpisali się w te przemiany.
O muzyczną oprawę Koncertu
Noworocznego zadbali Młodzieżo-

wa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo
Podgórne pod dyrekcją Pawła Joksa
oraz Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca
Ludowego „Modraki” przygotowany przez Agnieszkę Dolatę.

Pierwszą część Koncertu Noworocznego stanowiła Gala Aktywni
Lokalnie. Po raz trzeci wójt postanowił wyróżnić osoby wybitnie poświęcające swój czas i energię na
pracę dla naszej społeczności lokalnej. W tym roku tytuł Aktywny Lokalnie otrzymali: kierownik Zespołu
Pieśni i Tańca Lusowiacy Krystyna
Semba, prezes Kółka Rolniczego
w Tarnowie Podgórnym Stanisław
Leitgeber, przewodniczący Koła Seniorów w Przeźmierowie Stanisław
Bzdęga.
– To wyróżnienie dla wszystkich
tych, którzy są w zespole i dla tych
którzy odeszli – zaznaczyła Krystyna Semba.
– Czy warto pracować społecznie? – pytał licznie zgromadzonych
widzów Stanisław Leitgeber, czym
wzbudził gromkie brawa. – Dla takich chwili jak te, na pewno tak.
– Dziękuję, że zostaliśmy dostrzeżeni i wyróżnieni. Nagroda
jest nie tylko dla mnie, ale dla całe-

Komorniki: Rada zachęca do płacenia
podatków w gminie
Na styczniowej sesji radni gminy Komorniki przyjęli apel w sprawie zmobilizowania mieszkańców do podjęcia działań zwiększających wpływy
z podatku PIT do budżetu gminy.
To już kolejna taka inicjatywa
skierowana do mieszkańców Komornik. Pierwszą akcję meldunkową urząd przeprowadzał w 2012 r.,
organizując m.in. konkurs na 20-tysięcznego mieszkańca.
Dziś w gminie mieszka już ponad
23.200 osób, co oznacza coraz więcej potrzeb i oczekiwań, którym władze muszą sprostać. Powszechnie
wiadomo, że znakomitą większość
budżetu stanowią wpływy z podatku PIT (wg budżetu na 2015 r.
ma to być prawie 30 265 000 zł).

Komorniccy radni przeliczyli, że
średni wpływ do budżetu gminy
z podatku od nieruchomości za
1 mieszkanie to zaledwie ok. 150 zł
rocznie, natomiast z podatku PIT
od jednej osoby ﬁzycznej to aż 1400

Na podatku PIT
Komorniki mogłyby
zyskać 6 mln zł
zł rocznie. Jednocześnie szacuje się,
że ok. 20-30 % mieszkańców nie
odprowadza tego podatku do gminy, która traci w ten sposób nawet
6 milionów rocznie. W swoim apelu
radni zwracają uwagę, że za tę kwo-

tę można zbudować salę sportową,
3 kilometry dróg z chodnikami,
24 place zabaw lub 7 boisk wielofunkcyjnych, czy utrzymać przez
rok ponad 500 dzieci w przedszkolach, czyli wszystko to, co mieści się
w czołówce potrzeb mieszkańców.
W ten sposób Rada Gminy Komorniki chce uświadomić mieszkańcom wagę płacenia podatku w miejscu, w którym żyją.
Aby odprowadzić swój podatek
do budżetu gminy, należy się zameldować, albo poinformować urząd
skarbowy o fakcie zamieszkiwania
na terenie gminy wypełniając druk
ZAP-3.
Radni i sołtysi gminy zamierzają
bezpośrednio włączyć się w akcję

poprzez informowanie wspólnot
mieszkaniowych o przyjętym apelu
oraz roznosząc ulotki informacyjne.
Do odprowadzania podatku
PIT do budżetu zachęca także
wójt Jan Broda na łamach wydanej właśnie broszury budżetowej,
w której przedstawia szczegółowo
strukturę dochodów i wydatków
gminy w 2015 roku. Gmina planuje osiągnąć dochody na poziomie
88.610,115 zł, tj. o ponad 8 mln
więcej niż w planie z roku 2014.

Olga Karłowska
sekretarz gminy
Komorniki

REKLAMA

NAJLEPSZY

go Stowarzyszenia Koła Seniorów
w Przeźmierowie – mówił Stanisław
Bzdęga.
Pamiątkową statuetkę, dyplom
oraz kwiaty wręczał laureatom wójt
z przewodniczącym Rady Gminy
Grzegorzem Leonhardem.
Tę część koncertu zakończył toast noworoczny wygłoszony przez
wójta.
Po przerwie słuchacze zostali
zaproszeni na muzyczną podróż
„Kocham Cię życie”. Na scenie zobaczyliśmy solistkę Julię Nowicką,
występującą na co dzień w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym
Wojska Polskiego oraz Hannę Sztachańską – uczennicę Samorządowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie
Podgórnym. Koncert zakończył się
tradycyjnym Marszem Radeckiego.
ARz
Galeria zdjęć z koncertu na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Najwięcej
na oświatę
Na ostatniej w 2014 sesji, 30 grudnia,
Rada Gminy Tarnowo Podgórne jednogłośnie uchwaliła budżet na 2015
rok. Dochody zaplanowano na poziomie 153 mln zł, natomiast wydatki na
ponad 145 mln zł (wydatki majątkowe wynoszą ponad 28 mln). Najwięcej pieniędzy (jedną trzecią całego
budżetu) gmina Tarnowo Podgórne
przeznacza na oświatę i wychowanie
– prawie 55 mln zł. ARz

GRUNT ROLNY
KUPIĘ
Telefon: 731-286-045
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Auta od gminy Stęszew
Nowe samochody otrzymały stęszewska policja oraz Ochotnicza Straż Pożarna

FOT. WERONIKA BLEJWAS

trów, maszt oświetleniowy o mocy
2000W oraz agregat prądotwórczy,
dzięki któremu będzie możliwe dostateczne doświetlenie miejsca zdarzenia. Kabina pomieści sześć osób,
dzięki temu w akcji będzie mogła
wziąć udział większa liczba strażaków -ratowników, jest to bardzo
ważne przy większych zdarzeniach.
Koszt tego pojazdu to 329.724 zł.
Został on w całości zrealizowany
z budżetu gminy Stęszew. Warto
podkreślić, że to pierwszy fabrycznie nowy samochód w dziejach OSP
Stęszew. WB

Honorowy medal
od wojewody

REKLAMA

FOT. WUW

W sobotę, 3 stycznia, w poznańskiej Auli Uniwersyteckiej odbyło
się Spotkanie Noworoczne, którego
gospodarzami byli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek
Woźniak i Wojewoda Wielkopolski
Piotr Florek. Podczas spotkania wojewoda wręczył medale honorowe
Ad Perpetuam Rei Memoriam (Na
Wieczną Rzeczy Pamiątkę). W tym
roku wyróżnieni zostali: wójt gminy
Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
oraz burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny.
Nagroda Honorowa Wojewody
Wielkopolskiego w postaci medalu Ad Perpetuam Rei Memoriam
została ustanowiona w 1992 r. Jest
wyróżnieniem osób – wybitnych
osobowości, które przyczyniają się

Koncert noworoczny w Kórniku

Wójt Tadeusz Czajka i wojewoda
Piotr Florek.
do rozwoju całego regionu. Wójta
Tadeusza Czajkę wyróżniono za
wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. ARz

10 stycznia w Kórnickim Centrum
Rekreacji i Sportu „OAZA” odbył się
Koncert Noworoczny, organizowany od wielu już lat z inicjatywy burmistrza Jerzego Lechnerowskiego.
Na koncert, podobnie, jak w latach
ubiegłych, zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych
województwa, powiatu, gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele ﬁrm,
stowarzyszeń, organizacji społecznych działających na terenie gminy
i osoby zasłużone dla Kórnika, którym
burmistrz podziękował za dotychczasową współpracę i wyraził nadzieję na
dalszą owocną współpracę. Koncert
zaszczycił swoją obecnością m.in.
marszałek Marek Woźniak.
W tym roku gwiazdą wieczoru był
kwartet smyczkowy „Grupa MoCarta”, prezentujący muzykę poważną
z przymrużeniem oka. Zespół tworzy czterech absolwentów Akademii

FOT. ARHCIWUM

W Stęszewie uroczyście przekazano
i poświęcono samochód dla policji
oraz wóz ratowniczo-gaśniczy dla
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Warto wspomnieć, że samochód
policyjny marki Kia został doﬁnansowany ze środków gminy Stęszew
w kwocie 36.000 zł.
Natomiast wóz ratowniczo – gaśniczy marki Iveco Daily jest wyposażony w zbiornik wody o pojemności 1000l oraz zbiornik na środek
pianotwórczy, który pomieści 100l.
Posiada autopompę z linią szybkiego natarcia o długości 30 me-

Muzycznej w Warszawie i Łodzi:
Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł
Kowaluk i Bolek Błaszczyk. Koncert z pewnością można zaliczyć do
bardzo udanych, o czym świadczyły
najlepiej oklaski i owacje na stojąco.

Magdalena
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl
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REKLAMA

Źródło w Dopiewie
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Producent Okien i Drzwi PCV i ALU
PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

wokół jezior: Niepruszewskiego,
Tomickiego i Strykowskiego. Nazwa
LGD, którą wspólnie wybrano nie
jest przypadkowa i nawiązuje wprost
do źródełka i uroczyska w Żarnowcu. To miejsce od zawsze integruje
mieszkańców okolicznych gmin. AM

trzech gmin: Buku, Dopiewa i Stęszewa. Terytorialnie źródło wypływa
w gminie Stęszew, ale wieś Żarnowiec znajduje się w obrębie gminy
Dopiewo. Stowarzyszenie to powstało w celu ożywienia turystyczno-gospodarczego terenów położonych

Wieczór karnawałowy
NASZ PATRONAT
Nastrój karnawałowy poznaniaków
nie opuszcza – przekonali się o tym
uczestnicy Wieczoru Karnawałowego, który odbył się w sali poznańskiej
Wagi Miejskiej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Janusz
Piechociński, wiceprezes Rady
Ministrów, a medialny „Nasz Głos
Poznański”. Za pomysł, organizację i prowadzenie odpowiedzialna
była Anna Miklosik-Ciorga, która
w ﬁnale koncertu zapowiedziała występ gościa specjalnego – Dominika
Górnego, poety, kompozytora, laureata Medalu Młodego Pozytywisty
przyznanego przez Towarzystwo im.
Hipolita Cegielskiego. Koncert, który
odbył się 18 stycznia, zorganizowany
był we współpracy Stowarzyszenia

FOT. ARCHIWUM
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16 stycznia członkowie stowarzyszenia przyjechali do Centrum
Rehabilitacyjno-Kulturalnego
w Konarzewie, by podsumować
dotychczasową działalność i porozmawiać o planach. Jego prezes Waldemar Przybyszewski podsumował
2014 rok, dziękując za aktywność
i wspólną pracę na rzecz zwiększania atrakcyjności gmin należących
do „Źródła”. W roli gospodarza
miejsca wystąpił wójt gminy Dopiewo Adrian Napierała, który podkreślił znaczenie dobrej współpracy
gmin członkowskich. W części artystycznej zaśpiewała Aga Czyż.
W ramach projektów realizowanych w ostatnich latach z udziałem
doﬁnansowania z LGD „Źródło” na
uwagę zasługują m.in.: odnowienie
elementów małej architektury wokół terenu „Źródełko” Żarnowiec,
budowa wiaty biesiadnej w Żarnowcu, zagospodarowanie terenu przy
tej wiacie, modernizacja bazy rekreacyjnej nad Jeziorem Niepruszewskim – przy plażach w Zborowie
i Niepruszewie, zagospodarowanie
terenów nad Jeziorem Strykowskim
– w Słupi i Strykowie, budowa boisk
– w Buku, Stęszewie, Wronczynie
oraz budowa domków letniskowych
z terenem na rekreację.
Nazwę LGD „Źródło” zaczerpnęło z jedynego w Wielkopolsce naturalnego źródełka i uroczyska w Żarnowcu, znajdującego na pograniczu

FOT. ADAM MENDRALA

Po raz pierwszy w gminie Dopiewo odbyło się spotkanie
noworoczne Lokalnej Grupy Działania „Źródło”,
zrzeszającej samorządy i mieszkańców trzech sąsiadujących ze
sobą gmin: Buku, Dopiewa i Stęszewa

Gościem specjalnym był Dominik
Górny.

Waga, restauracji „Czerwone Sombrero” oraz Studia Graﬁcznego Elżbieta Krenz. Sponsorem wydarzenia
była ﬁrma Oriﬂame, która ufundowała upominki dla artystów. Zaproszeni
gości mogli spróbować kawy Astra.
W wydarzeniu wzięło udział wiele
opiniotwórczych środowisk, w tym:
radni, samorządowcy, członkowie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu, Polskiej Akademii Mody,
Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. W programie wieczoru znalazły się m.in.: szlagiery polskie, światowe, muzyka latynoamerykańska
w wykonaniu najbardziej utalentowanych młodych artystów poznańskich:
uczniów Szkoły Baletowej w Poznaniu, Klubu Tańca Sportowego „Słońce” z Poznania oraz uczniów z XX,
XII i VI LO w Poznaniu. Red

Aktualności z Twojej okolicy i konkursy
na » www.naszglospoznanski.pl
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Gazele biznesu

Muzyczna podróż
w Komornikach

NASZ PATRONAT
W tym roku ukazała się jubileuszowa, 15. edycja Gazel Biznesu – rankingu najbardziej dynamicznych
małych i średnich polskich ﬁrm,
które niezależnie od koniunktury
gospodarczej z roku na rok rosną
w siłę i stale odnotowują wzrost
sprzedaży. Dane ﬁnansowe oraz
uczciwość w prowadzeniu interesów, jak co roku, sprawdziła i potwierdziła współpracująca z redakcją Pulsu Biznesu wywiadownia
gospodarcza Coface Poland.
W każdej edycji rankingu badane
są wyniki ﬁrmy z trzech lat.
O tytuł Gazeli Biznesu 2014 mogła się zatem ubiegać ﬁrma, która
rozpoczęła działalność przed rokiem
2011 i prowadzi ją nieprzerwanie
do dziś, jej przychody ze sprzedaży
w 2011 r. mieściły się w przedziale
pomiędzy 3 a 200 mln złotych, w latach 2011-2013 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze

FOT. SŁAWOMIR LECHNA

Tradycyjnie już w Komornikach Nowy Rok rozpoczęto
Koncertem Noworocznym organizowanym w hali GOSiR

Była to pierwsza okazja, by w Komornikach spotkali się nowo wybrani włodarze okolicznych gmin.
Jan Broda w słowach podsumowania minionego roku, podziękował
gościom za współpracę i serdeczność oraz wyraził nadzieję na obﬁty
w zdrowie i sukcesy rok 2015. Wicestarosta Tomasz Łubiński pogratu-

lował wójtowi znakomitego wyniku
w listopadowych wyborach oraz
podkreślił rolę Komornik w dobrej
kondycji całego powiatu poznańskiego.
Zebrani spędzili wieczór w klasycznych klimatach operetkowych,
raczeni występem zespołu Artes
Ensemble, który porwał widzów

w podróż od Wiednia z walcami
Straussa, przez Węgry z popularnymi czardaszami po Hiszpanię z arią
Torreadora z opery Carmen.
Na koniec wójt Jan Broda oraz
przewodniczący Rady Gminy Marian Adamski złożyli zebranym
życzenia wszelkiej pomyślności
w 2015 roku. OK

sprzedaży i ani razu nie odnotowała
straty jak również umożliwiła analizę
swoich wyników ﬁnansowych przynajmniej od roku 2011. O miejscu
na liście zdecydował procentowy
przyrost obrotów osiągnięty w ciągu
trzech lat. Tegoroczne zestawienie
objęło 4304 ﬁrmy.
Uroczysta ceremonia wręczenia nagród Gazele Biznesu 2014
odbędzie się 11 lutego Sali Ziemi
MTP w Poznaniu. Gala rozpocznie
się o godz. 17.30. Podczas niej nagrodzone zostaną najszybciej rozwijające się ﬁrmy z województwa
wielkopolskiego oraz lubuskiego.
Galę uświetni występ artystyczny
Anny Filipowskiej, ﬁnalistki „Mam
talent”. Patronat nad wydarzeniem
objął „Nasz Głos Poznański”. Red

REKLAMA

BHP SZKOLENIA
OBSŁUGA DORADZTWO
TEL. 728919182

BIURO RACHUNKOWE
MARTA WŁUDARCZAK
PLEWISKA, CZARNA DROGA 80
TEL. 796-004-309
E-MAIL: BIURO@MWPODATKI.PL
WWW.MWPODATKI.PL
KSIĘGOWOŚĆ, KADRY, PŁACE,
PIT-Y, ANALIZY FINANSOWE,
POMOC W ZAŁOŻENIU FIRMY

REKLAMA
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NASZ PLEBISCYT

Wybieramy Sportowca Roku 2014
SPORTOWIEC
ROKU 2014

Aby zagłosować wystarczy wysłać SMS pod nr 71051. Całkowity koszt to jedyne 1,23 zł.
Najaktywniejszy Czytelnik wygra pobyt w Hotelu Remes Sport & Spa

Rozpoczynamy III Plebiscyt „Naszego Głosu Poznańskiego” – Najpopularniejszy Sportowiec Roku Poznania i 19 Okolicznych Gmin’2014.
Nasi Czytelnicy spośród sportowców
Poznania i 19 okolicznych gmin
wybrać mogą Najpopularniejszego
w 2014 roku. A kto odda najwięcej
głosów otrzyma w nagrodę pobyt
w Hotelu Remes Sport & Spa –

tym samym, który podczas Euro
2012 gościł reprezentację Portugalii
ze słynnym Ronaldo na czele.
Sportowiec, który otrzyma najwięcej głosów zdobędzie prestiżowy
tytuł Najpopularniejszego Sportowca Poznania i 19 Okolicznych
Gmin w 2014 roku. W nagrodę
otrzyma okolicznościowy dyplom
i kampanię promocyjną na łamach

„Naszego Głosu Poznańskiego”,
a nasz partner medialny Radio Zet
Gold wyemituje obszerny wywiad
z laureatem.
Przygotowaliśmy listę 81 kandydatów do tytułu Najpopularniejszego Sportowca Poznania i 19
Okolicznych Gmin w 2014 roku.
Stworzyli ją przedstawiciele poznańskich mediów, samorządów

i klubów. Stąd obok gwiazd zawodowego sportu znaleźli się amatorzy, często osoby bardzo młode – ale
z osiągnięć, których poszczególne
gminy są bardzo dumne, a ich popularność w regionie jest duża.
O sportowcach kandydujących
do miana Najpopularniejszego
można przeczytać na naszym portalu www.naszglospoznanski.pl . Tu

też śledzić można aktualne wyniki
plebiscytu.
Aby zagłosować należy na numer 71051 (koszt 1 SMS-a 1,23 zł
z VAT) wysłać SMS o treści NGP.X
(w miejsce X należy wpisać numer
przypisany kandydatowi). Głosować można od 26 stycznia do 6 lutego 2015, do godz. 22.00.
Sławomir Lechna

• Babica Radosław (Nosan, bilard)
SMS O TREŚCI NGP.1 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Borkowska Ariana (Tryton Poznań,
wioślarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.2 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Borkowska Dominika (KK Tarnovia
Tarnowo Podgórne, kolarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.3 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Busza Alicja (KU AZS UAM Poznań,
futsal)
SMS O TREŚCI NGP.4 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Ciepły Tomasz (AZS AWF Poznań,
szermierka)
SMS O TREŚCI NGP.5 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Czuryło Zuzanna (AZS Poznań,
windsurﬁng)
SMS O TREŚCI NGP.6 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Fiodorow Joanna (OŚ AZS Poznań,
lekkoatletyka – rzut młotem)
SMS O TREŚCI NGP.7 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Gamrot Mateusz (Ankos Zapasy
Poznań, MMA)
SMS O TREŚCI NGP.8 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Garniewicz Mateusz (Malta Ski
Poznań)
SMS O TREŚCI NGP.9 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Garstecki Maciek (Automobilklub
Wielkopolski, wyścigi samochodowe)
SMS O TREŚCI NGP.10 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Giermaziak Jakub (Verva Raisnig
Team, wyścigi samochodowe)
SMS O TREŚCI NGP.11 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Gluza Patryk (AZS AWF Poznań,
kajakarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.12 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Grabowska Wiktoria (UKS Dąbrówka
Synchro Poznań, pływanie synchroniczne)
SMS O TREŚCI NGP.13 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Grabowski Dawid (Posnania Poznań,
wioślarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.14 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Graczyk Dąbrówka (OŚ AZS Poznań,
taekwondo olimpijskie)
SMS O TREŚCI NGP.15 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Gralak Justyna (KK Samuraj Tarnowo
Podgórne, karate)
SMS O TREŚCI NGP.16 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Jagaciak Anna (MKS Juvenia Puszczykowo, lekkoatletyka)

SMS O TREŚCI NGP.17 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Jagodzińska Julita (KK Tarnovia
Tarnowo Podgórne, kolarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.18 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Jóźwiak Bogna (OŚ AZS Poznań,
szermierka)
SMS O TREŚCI NGP.19 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Kaczor Tomasz (Warta Poznań,
kajakarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.20 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Kerber Angelique (AT Angie Puszczykowo, tenis)
SMS O TREŚCI NGP.21 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Kędziora Tomasz (Lech Poznań, piłka
nożna)
SMS O TREŚCI NGP.22 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Kołecki Bartosz (ASZ OŚ, taekwondo
olimpijskie)
SMS O TREŚCI NGP.23 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Korczyński Borys (kolarstwo, KK
Tarnovia Tarnowo Podgórne)
SMS O TREŚCI NGP.24 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Kotorowski Krzysztof (Lech Poznań,
piłka nożna)
SMS O TREŚCI NGP.25 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Kozłowski Szymon (AZS AWF Poznań, szermierka)
SMS O TREŚCI NGP.26 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Kudła Michał (Posnania Poznań,
kajakarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.27 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Kurkowiak Kinga (UKS Grunwald
Plewiska, zapasy)
SMS O TREŚCI NGP.28 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Kuśnierczak Jacek (jeździec-amator,
skoki przez przeszkody)
SMS O TREŚCI NGP.29 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Leopold Małgorzata (Alfa Vector
Tarnowo Podgórne, kręglarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.30 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Linetty Karol (Lech Poznań, piłka nożna)
SMS O TREŚCI NGP.31 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Lis Katarzyna, (AZS AWF Poznań,
taekwondo)
SMS O TREŚCI NGP.32 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Madaj Natalia (Posnania, wioślarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.33 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Majchrzak Kacper (Warta Poznań,
pływanie)

SMS O TREŚCI NGP.34 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Mańkowski Borys (Ankos Zapasy
Poznań, MMA)
SMS O TREŚCI NGP.35 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Marciniak Daria (Poznań City Center
AZS, koszykówka)
SMS O TREŚCI NGP.36 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Matkowska Iwona (Grunwald Poznań,
zapasy)
SMS O TREŚCI NGP.37 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Michalik Monika (Grunwald Poznań,
zapasy)
SMS O TREŚCI NGP.38 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Michalik Tadeusz (KS Sobieski
Poznań, zapasy)
SMS O TREŚCI NGP.39 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Migała Dawid (Grunwald Poznań,
strzelectwo)
SMS O TREŚCI NGP.40 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)

• Pawłowski Szymon (Lech Poznań,
piłka nożna)
SMS O TREŚCI NGP.49 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Piochacz Łukasz (Warta Poznań,
kajakarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.50 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Piter Katarzyna (Grunwald Poznań,
tenis)
SMS O TREŚCI NGP.51 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Pluciński Radosław (KB Maniac
Poznań, biegi)
SMS O TREŚCI NGP.52 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Płosaj Nikol (UKS Jedynka Limaro
Kórnik, kolarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.53 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Radzicka Natalia (UKS Jedynka
Limaro Kórnik, kolarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.54 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Rajkowski Patryk (UKS Jedynka
Limaro Kórnik, kolarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.55 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Robak Karol (OŚ AZS Poznań,
taekwondo olimpijskie)
SMS O TREŚCI NGP.56 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Różycki Tomasz (DSW Waterpolo
Poznań)
SMS O TREŚCI NGP.57 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Rybakowski Łukasz (Warta Poznań,
kajakarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.58 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Sałata Sandra (KU AZS UAM Poznań,
futsal)
SMS O TREŚCI NGP.59 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Słomiński Vincent (Stomil Poznań,
kajakarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.60 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Stabno Bartosz (Posnania Poznań,
kajakarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.61 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Synoracki Henryk (PKM LOK Poznań,
sporty motorowodne)
SMS O TREŚCI NGP.62 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Synoradzka Martyna (AZS AWF
Poznań, szermierka)
SMS O TREŚCI NGP.63 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Szaferski Mikołaj (OŚ AZS Poznań,
taekwondo olimpijskie)
SMS O TREŚCI NGP.64 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Szeląg Gracjan (KK Tarnovia Tarnowo
Podgórne, kolarstwo)

SMS O TREŚCI NGP.65 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Szymański Jan (AZS AWF Poznań,
łyżwiarstwo szybkie)
SMS O TREŚCI NGP.66 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Tokaj Maciej (MKS Poznań, piłka
ręczna)
SMS O TREŚCI NGP.67 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Tracz Martyna (KS Murowana Goślina, siatkówka)
SMS O TREŚCI NGP.68 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Walasek Oriana (AZS Poznań, hokej
na trawie)
SMS O TREŚCI NGP.69 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Wicenciak Adam (KW-04 Poznań,
wioślarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.70 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Wicherska Ewelina (Poznański Klub
Bokserski, boks)
SMS O TREŚCI NGP.71 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Wielińska Kamila (reprezentacja
gminy Dopiewo, piłka nożna)
SMS O TREŚCI NGP.72 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Wielogórski Paweł (DSW Waterpolo
Poznań, piłka wodna)
SMS O TREŚCI NGP.73 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Wilczyński Mateusz (UKS Sprint
Przeźmierowo, lekka atletyka)
SMS O TREŚCI NGP.74 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Wojnarowska Ewelina (Warta Poznań, kajakarstwo)
SMS O TREŚCI NGP.75 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Wojtkowiak Małgorzata (AZS AWF
Poznań, szermierka)
SMS O TREŚCI NGP.76 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Woźniak Kinga (Poznań City Center
AZS, koszykówka)
SMS O TREŚCI NGP.77 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Wyciszkiewicz Patrycja (Olimpia
Poznań, lekka atletyka)
SMS O TREŚCI NGP.78 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Yazersky Mikhail (DSW Waterpolo
Poznań, piłka wodna)
SMS O TREŚCI NGP.79 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Zakrzewski Artur (AZS-AWF Poznań,
skoki na trampolinie)
SMS O TREŚCI NGP.80 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Ziółkowski Szymon (AZS Poznań,
lekka atletyka – rzut młotem)
SMS O TREŚCI NGP.81 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)

• Millert Albert (OŚ AZS Poznań,
taekwondo olimpijskie)
SMS O TREŚCI NGP.41 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Molewski Mateusz (Unia Swarzędz,
piłka nożna)
SMS O TREŚCI NGP.42 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Mucha Marcin (Posnania, sport
motorowodny)
SMS O TREŚCI NGP.43 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Mydlak Piotr (Chaos Poznań, rugby)
SMS O TREŚCI NGP.44 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Ngamayama Alain (Warta Poznań,
piłka nożna)
SMS O TREŚCI NGP.45 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Nowak Łukasz (AZS Poznań, lekkoatletyka)
SMS O TREŚCI NGP.46 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Nowak Mateusz (UKS TKD-Taekwondo Kórnik, taekwondo)
SMS O TREŚCI NGP.47 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
• Paterek Maciej (Tarnovia Tarnowo
Podgórne, piłka nożna)
SMS O TREŚCI NGP.48 NA NUMER
71051 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS)
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NASZ PLEBISCYT / WOŚP
Zobacz jak głosowali dziennikarze sportowi
Tomasz Sikorski
„Głos Wielkopolski”

1. Jan Szymański, łyżwiarstwo
szybkie
2. Joanna Fiodorow, lekka atletyka
3. Patryk Rajkowski, kolarstwo
torowe
4. Iwona Matkowska, zapasy
5. Szymon Pawłowski, piłka nożna
6. Ewelina Wojnarowska,
kajakarstwo
7. Marcin Mucha, sport
motorowodny
8. Magdalena Linette, tenis
9. Nikol Płosaj, kolarstwo torowe
10. Ewelina Wicherska, boks
Piotr Leśniowski
Gazeta Wyborcza
Poznań
1. Jan Szymański, łyżwiarstwo
szybkie
2. Ewelina Wojnarowska,
kajakarstwo
3. Iwona Matkowska, zapasy
w stylu wolnym
4. Ewelina Wicherska, boks
5. Joanna Fiodorow,
lekkoatletyka
6. Jakub Giermaziak, sporty
samochodowe
7. Tomasz Kaczor / Vincent
Słomiński, kajakarstwo
8. Katarzyna Piter, tenis ziemny
9. Tadeusz Michalik, zapasy
w stylu klasycznym
10. Karol Linetty, piłka nożna
Maciej Henszel
Przegląd Sportowy

1. Jan Szymański, łyżwiarstwo
szybkie
2. Joanna Fiodorow, lekka atletyka
3. Iwona Matkowska, zapasy
4. Ewelina Wojnarowska,
kajakarstwo
5. Magdalena Linette, tenis
6. Artur Zakrzewski, gimnastyka
akrobatyczna
7. Tomasz Kaczor / Vincent
Słomiński, kajakarstwo
8. Henryk Synoracki, sporty
motorowodne
9. Patryk Rajkowski, kolarstwo
10. Szymon Pawłowski, piłka
nożna)

Marcin Pawlicki
Polska Agencja
Prasowa
1. Jan Szymański, łyżwiarstwo
szybkie
2. Iwona Matkowska, zapasy
3. Joanna Fiodorow, lekka
atletyka
4. Ewelina Wicherska, boks
5. Tomasz Kędziora, piłka nożna
6. Henryk Synoracki, sporty
motorowodne
7. Patryk Rajkowski, kolarstwo
8. Tomasz Kaczor, Vincent
Słomiński, kajakarstwo
9. Bogna Jóźwiak, szermierka
10. Marcin Mucha, sporty
motorowodne
Beata Oryl-Stroińska
TVP Poznań

1. Jan Szymański, łyżwiarstwo
szybkie
2. Ewelina Wojnarowska,
kajakarstwo
3. Iwona Matkowska, zapasy
4. Joanna Fiodorow, lekka
atletyka
5. Tomasz Kaczor / Vincent
Słomiński, kajakarstwo
6. Angelique Kerber, tenis
7. Ewelina Wicherska, boks
8. Karol Robak, taekwondo
olimpijskie
9. Patryk Rajkowski, kolarstwo
10. Nikol Płosaj, kolarstwo
Krzysztof Ratajczak
Radio „Merkury”

1. Jan Szymański, łyżwiarstwo
szybkie
2. Iwona Matkowska, zapasy
3. Joanna Fiodorow, lekka atletyka
4. Magdalena Linette, tenis
5. Ewelina Wojnarowska,
kajakarstwo
6. Patryk Rajkowski, kolarstwo
7. Katarzyna Piter, tenis
8. Artur Zakrzewski, gimnastyka
akrobatyczna)
9. Marcin Mucha, sporty
motorowodne
10. Szymon Pawłowski, piłka nożna

Aktualności z Twojej
okolicy i konkursy
na » www.naszglospoznanski.pl

WOŚP zagrała
11 stycznia, już po raz 23., zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Tegoroczny ﬁnał przebiegał pod hasłem
podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach
pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki seniorów
W gminie Tarnowo Podgórne
kwestowało 200 wolontariuszy.
O 14.00 na stadionie rozpoczął się
Bieg dla Orkiestry. Na starcie stanęło 104 biegaczy – najmłodszy miał
3 lata. Bohaterkami dnia zostały
siedmioletnie Julka i Oliwka, które
wspierając się nawzajem przebiegły po 20 okrążeń (8 km). Najwytrwalszy uczestnik pokonał 73 kółka
stadionu. Pies – celebryta ponad 50
kółek w międzyczasie uzupełniając
płyny i pozując do zdjęć. W sumie
przebiegnięto 1.650 okrążeń stadionu, czyli 660 kilometrów, w dwie
godziny.
Na strzelnicy Kurkowe Bractwo
Strzeleckie zachęcało do strzelania
za datek dla WOŚP. Datek do kolorowej puszki był również „biletem
wstępu” na Turniej Kopa. Ciekawy
program był na Kręgielni Vector.
Najważniejsze wydarzenia przygotowane przez tarnowski sztab odbywały się na sali OSiR. Na scenie
wystąpili: Mażoretki, uczestniczki
kursów Zumba4You i Teatr Tańca
Sortownia. Można było także obejrzeć pokazy akrobatyczne „Z głową
w chmurach”. Gwiazdą wieczoru
była Kasia K8 Rościńska z zespołem. Najwięcej emocji wzbudziły licytacje, a zwłaszcza hity. Kolacja na
Tarnowskich Termach wraz z noclegiem w Hotelu 500 został sprzedany za 600 zł, roczne bilety TPBUS
za 750, 500, 740, 450 zł, a autobus
TPBUS za 13.000 zł. Zebrano ponad 70.000 zł.
W Kórniku orkiestrowe granie
rozpoczęło się o godz.12 w KCRiS
„OAZA” od pozdrowień dla mieszkańców Kórnika od Jurka Owsiaka.
Otwarcie ﬁnału poprzedził start
biegu „Policz się z cukrzycą”, który już po raz 9-ty zorganizowany
został w wielu miastach w Polsce.
Oﬁcjalnego otwarcia ﬁnału dokonali burmistrz Jerzy Lechnerowski
i przedstawiciele kórnickiego sztabu WOŚP Krystyna Janicka i Robert Jankowski. Przez cały dzień nie
brakowało atrakcji, a na scenie odbywały się koncerty. „Kórnickie złote serduszko” zostało wylicytowane
za 6.000 zł przez Andrzeja Tylendę
z ﬁrmy TFP z Dziećmierowa. W sumie Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zebrała w Kórniku ponad
54.000 zł.
40.700 zł zebrano natomiast
w gminie Dopiewo. Sztab gminny
po raz 17. utworzyły ZHP Szczep
Dopiewo oraz Gminna Biblioteka
Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie. Kwestowało 100 wolontariuszy. Na scenie w Domu Strażaka
w Dopiewie prezentowały się dzieci
i młodzież, tancerze Activus Fitness, Mażoretki Gimnazjum w Dopiewie i Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo. Gwiazdą wieczoru była Aga

W Tarnowie Podgórnym przebiegnięto 1.650 okrążeń stadionu.

Finał WOŚP w Kórniku.

W Stęszewie można było podziwiać strażaków.

W Dopiewie zaśpiewała Aga Czyż.
Czyż, po której koncercie rozbłysło
„Światełko do Nieba”.
– Dziękujemy szczególnie wolontariuszom i oﬁarodawcom – za to,
że po raz kolejny zaangażowaniem
udowodnili, jak wielu jest wśród nas
tych, w których ta zapoczątkowana
przez Jerzego Owsiaka akcja, mimo
upływu czasu i przeszkód, wyzwala
poczucie wspólnoty i siły. Będziemy
gra – powiedziała Barbara Kruszona, przewodnicząca Sztabu WOŚP
w Dopiewie.
W Stęszewie Sztab Orkiestry jak
zwykle mieścił się w Domu Kultury,
a jego szefem był Dariusz Mikołajczak.

Dzień rozpoczął się o godz. 10.30 na
Rynku, wielkim orkiestrowym gotowaniem. Wszyscy chętni mogli skosztować harcerskiej grochówki, przygotowanej przez Katarzynę Mikołajczak.
Tam też Ochotnicza Straż Pożarna ze
Strykowa i Stęszewa dała pokaz ratownictwa drogowego i medycznego.
Dalsza cześć imprezy odbyła się w sali
gimnastycznej stęszewskiego gimnazjum. Na orkiestrowej scenie wystąpiły: dzieci ze stęszewskiego przedszkola, „Wesoła Gromada”, uczniowie
z zespołu szkolno – przedszkolnego
w Modrzu, Jeziorkach oraz dzieci ze
szkoły podstawowej w Stęszewie. Nie
mogło zabraknąć młodzieży z gimnazjum w Strykowie i Stęszewie, grupy
tanecznej „Lirykal”, a także stęszewskich zuchów. Cała część niedzielnego
koncertu przeplatana była tzw. „nielicytacjami”, które poprowadził szef
sztabu Dariusz Mikołajczak. W gminie Stęszew udało się łącznie zebrać
39.227,00 zł. Na koniec zagrał zespół
„Rocktopus”.
ARz, MM-B, WB, AM
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Nagrody starosty
Laureatami zostali Ryszard Lubka, Solaris Bus & Coach S.A.
i Stowarzyszenie Miłośników Mieczewa „Mieczewo – nasze
miejsce”

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

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

FOT. ROMUALD ŚWIĄTKOWSKI

Najlepsze w Polsce

wiatowej oraz rozwiązywanie problemów lokalnych.
– Nagrodzony współorganizuje liczne wydarzenia integrujące
mieszkańców. Swoją pracą rozwija
kulturalny i sportowy dorobek północnej części powiatu poznańskiego, szczególnie gminy Rokietnica
– czytamy w uzasadnieniu nagrody.
W kategorii przedsiębiorczość
nagrodę otrzymała ﬁrma Solaris
Bus & Coach S.A.

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu 16 stycznia odbyło się Spotkanie Noworoczne. Wzięli w nim
udział m.in. parlamentarzyści, wojewoda Piotr Florek, marszałek Marek Woźniak i prezydent Poznania
Jacek Jaśkowiak oraz samorządowcy, przedstawiciele świata polityki,
nauki, duchowieństwa, kultury,
dyplomacji oraz świata ﬁnansów
i biznesu.
– Praca w samorządzie daje szansę bycia blisko ludzi i ich problemów, ale oznacza też nieustającą
gotowość do poddania się surowej
ocenie. Wyborcy pokazali, że doceniają naszą dotychczasową pracę
i powierzyli nam zarządzanie powiatem w kolejnej kadencji. To nas
cieszy i motywuje do dalszego działania, by sprostać ich oczekiwaniom
– mówił Jan Grabkowski, starosta
poznański.
W trakcie spotkania wręczono
także Nagrody Starostwa Poznańskiego. W kategorii inicjatywy
obywatelskie otrzymał ją Ryszard
Lubka. Za zaangażowanie w aktywizację społeczności gminnej i po-

Starosta Poznański
Jan Grabkowski
przyznał nagrody
w trzech kategoriach
– Nagrodzony podmiot wspiera
organizacyjnie i ﬁnansowo kształcenie zawodowe uczniów w szkole
w Bolechowie, prowadzonej przez
powiat poznański. Dzięki tej współpracy samorząd powiatowy może
lepiej reagować na zmieniające się

Galeria zdjęć z koncertu na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

zapotrzebowanie na rynku pracy. Ponadto Solaris dba o bezpieczeństwo
lokalnej wspólnoty, m.in. organizując cykl szkoleń i prezentacji dla kierowców oraz uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z powiatu – to
tylko niektóre argumenty, które zadecydowały o tym, że nagroda traﬁła
do ﬁrmy Solaris Bus & Coach S.A.
W kategorii organizacje pozarządowe wyróżnione zostało natomiast
Stowarzyszenia Miłośników Mieczewa „Mieczewo – nasze miejsce”.
Za działania na rzecz propagowania
zdrowego trybu życia, aktywizacji
społeczności lokalnej, a także ochrony środowiska. Warto też dodać, że
jest to jedna z najprężniej działających
organizacji tego typu w południowej
części powiatu poznańskiego.

Tomasz
Sikorski
redakcja@naszglospoznanski.pl

TEKST SPONSOROWANY

Zostań fundatorem pomnika Ignacego Paderewskiego
Każdy z nas może przyczynić się do realizacji tego
szczytnego zamierzenia, także poprzez wpłatę na rachunek bankowy BZ WBK S.A.
nr 57 1090 1447 0000 0001
0702 1746. W tytule przelewu należy wpisać słowo
„pomnik” i dodać swoje
imię, nazwisko i zawód.
Aktualnie dokonało wpłat ponad
1232 osób ﬁzycznych oraz 127 ﬁrm
i organizacji. Składamy serdeczne
podziękowania wszystkim dotychczasowym fundatorom i sponsorom.
W szczególności fundatorom
głównym oraz fundatorom wiodącym.
Więcej na stronie internetowej
www.pomnik-paderewskiego.pl.

F UNDAT ORZY G ŁÓWNI

F UNDAT ORZY WIODĄCY
FOT. PAŃSTWOWE ARCHIWUM CYFROWE

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu zaprasza do Komitetu Budowy Pomnika Ignacego
Jana Paderewskiego – wielkiego Polaka, patrioty, polityka, dyplomaty,
pianisty i kompozytora.
To jeden z tych naszych Rodaków,
którym Polska zawdzięcza swe odrodzenie w 1918 roku i którzy dobro
ojczyzny przedłożyli nad osobiste
szczęście i karierę.
Poznań, Wielkopolska i Polacy
mają szansę upamiętnienia tej wspaniałej godnej naśladowania postaci
poprzez pomnik, który w 2015 roku
stanie w samym sercu Poznania,
w bezpośrednim sąsiedztwie Akademii Muzycznej noszącej imię Ignacego Jana Paderewskiego. Jest to jednocześnie miejsce na trasie triumfalnego
przejazdu polityka przez centrum Poznania w czasie słynnej wizyty w grudniu 1918 roku, która dała początek
Powstaniu Wielkopolskiemu.
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W minionych dniach odbyły się zebrania wyborczosprawozdawcze w pięciu miejscowościach gminy Komorniki:
w Głuchowie, Rosnówku, Łęczycy, Chomęcicach i Plewiskach
Nie było niespodzianki podczas zebrania wyborczego w Głuchowie,
gdzie sołtysem wybrano ponownie
Krystynę Kroll-Chilomer, która
już po raz trzeci pełnić tę funkcję.
Natomiast po raz pierwszy będzie
ją łączyć z funkcją radnej. Zebrani
licznie mieszkańcy Głuchowa wysłuchali informacji wójta Jana Brody na temat sytuacji gminy, podsumowania ubiegłego roku i planów
na rok 2015. Wójt przedstawił
także przyjęty już przez nową radę
budżet na rok bieżący. Przewodniczący Rady Gminy Marian Adamski
podsumował prace rady VI kadencji oraz omówił organizację nowej,
21-osobowej rady, a także zapoznał
zebranych z tematem podatków.
Decyzją mieszkańców Rosnówka
sołtysem na nową kadencję został
wybrany Krzysztof Ratajczak, który
wygrał rywalizację z dwoma kontrkandydatami. Tym samym zastąpił
na tym stanowisku Tadeusza Jurdzińskiego, który sołtysował przez
dwie poprzednie kadencje.
Również nowego sołtysa ma Łęczyca. Po 15 latach dotychczasowa

sołtys Daniela Werblińska podziękowała mieszkańcom i władzom
gminy za współpracę i poinformowała o zakończeniu pełnionej przez
siebie służby. Gromkimi oklaskami
podziękowano jej za długie lata pracy na rzecz Łęczycy, zaangażowanie
w pracę społeczną i indywidualne
podejście do spraw mieszkańców.
Nowym sołtysem wybrano Mateusza Werblińskiego, który jest wnukiem pani Danieli.

Odbędą się jeszcze
zebrania w trzech
wsiach
Bez niespodzianek przebiegły
wybory sołtysa w Chomęcicach. Tu
z jednym kontrkandydatem wygrała Dorota Trocha, dotychczasowa
sołtys.
W Plewiskach ponad stu mieszkańców przyszło do DK „Remiza”,
żeby wybrać sołtysa i radę sołecką.
Dotychczasowy sołtys Wojciech
Pietrzak
złożył
sprawozdanie

z ostatnich czterech lat, po czym
poinformował zebranych o zakończeniu pełnienia przez siebie obowiązków sołtysa. Wojciech Pietrzak
był nim od 1999 roku. Do wyborów
na nowego sołtysa stanęło dwóch
kandydatów: Małgorzata Zgoła
oraz Daniel Wojna, którzy w krótkich wystąpieniach przedstawili zebranym swoje osoby oraz wizje działań dla Plewisk. Nowym sołtysem
została wybrana Małgorzata Zgoła,
uzyskując zdecydowaną większość
głosów. Małgorzata Zgoła jest z wykształcenia ekonomistką, mieszkającą w Plewiskach od 30 lat.
Kolejne zebrania odbędą się
w Komornikach (27 stycznia, g.
18, sala „Piwnica”, ul. Stawna
7/11), w Szreniawie (28 stycznia,
g. 18, świetlica wiejska, ul. Nowa
9) i w Wirach (3 lutego, g. 18, Dom
Kultury, ul. Łęczycka 103).

Olga Karłowska
sekretarz gminy
Komorniki

Małżeństwa na
medal w Kórniku

FOT. ARCHIWUM

Wybierają sołtysów

Medale za długoletnie pożycie
małżeńskie, przyznawane przez
Prezydenta RP tym małżonkom,
którzy pozostają w związku przez
minimum 50 lat, wręczono 21
stycznia parom złotych jubilatów
z gminy Kórnik. Odznaczenia wręczył burmistrz Jerzy Lechnerowski
w asyście kierującej Urzędem Stanu Cywilnego w Kórniku Katarzyny
Obiegałki i przewodniczącego Rady
Miejskiej w Kórniku Przemysława
Pacholskiego. Uroczystość odbyła
się w Zamku Kórnickim.
W minionym roku Złoty Jubileusz
świętowali: Zdzisława i Daniel Błaszkowiakowie, Maria i Jan Bulińscy,
Jadwiga i Zygmunt Błaszykowie, Eugenia i Marian Dyczakowie, Jadwiga
i Tadeusz Holka, Maria i Stefan

Jackowscy, Maria i Jan Kaliszowie,
Regina i Albin Kaźmierczakowie,
Janina i Marian Kubiakowie, Maria
i Stanisław Kowalscy, Wanda i Stanisław Mikołajczakowie, Helena i Czesław Niemierowie, Stanisława i Jan
Nowakowie, Teresa i Marian Pelczykowie, Wanda i Mieczysław Rajkowscy, Monika i Stanisław Rozmiarkowie, Barbara i Zdzisław Sarnowscy,
Stanisława i Marian Szatkowscy,
Czesława i Sylwester Szczepaniakowie, Aleksandra i Józef Wawrzyniakowie, Henryka i Mieczysław Majsnerowie, Genowefa i Stanisław
Boińscy, Leonia i Zygmunt Hojna,
Gabriela i Wojciech Kuźniakowie,
Jadwiga i Seweryn Skrzypczakowie,
Janina i Bronisław Strońscy, Czesława i Aleksander Zaganiacz. ŁG

Dlaczego potrzebujemy planu
gospodarki emisyjnej?
W ostatnich latach skutki globalnego ocieplenia
stały się wyczuwalne dla każdego człowieka –
przesuwają się strefy opadów, co powoduje powodzie w rejonach, gdzie one nie występowały; duże
rejony Ziemi stepowieją, co negatywnie wpływa
na produkcję rolną. Makroekonomiczne 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 działania człowieka są
odpowiedzialne za wzrost emisji. Dlatego rządy
większości państw zdecydowały się na działania
w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
do atmosfery.
Droga do gospodarki niskoemisyjnej w Polsce
Polskie miasta i gminy przystąpiły do walki
z globalnym ociepleniem na początku 2014 roku.
Z pomocą środków pochodzących z dotacji Unii
Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostaną stworzone plany gospodarki niskoemisyjnej, których celem
jest m.in. oszacowanie ilości emitowanych na terenie gminy gazów cieplarnianych oraz zaplanowanie
możliwych działań, 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 klimatyczne. Gdy
zużywamy energię elektryczną, do atmosfery traﬁa dwutlenek węgla, uwolniony podczas spalania
węgla w elektrowni. Warto więc zastosować się do
porad specjalistów, aby zmniejszyć zużycie energii i w ten sposób przyczynić się – choć odrobinę
– do poprawy jakości środowiska. Dla przykładu

TEKST SPONSOROWANY

– gotowanie w jak najmniejszej ilości wody i korzystanie z przykrywek może obniżyć zużycie prądu,
potrzebnego na gotowanie, nawet o 15%. Regularne usuwanie kamienia z czajnika elektrycznego to
mniejsze o 10% zużycie prądu. Z kolei szron o grubości 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. Zmiany te uczynią gminę czystszą, piękniejszą i tańszą
w utrzymaniu. Zakończenie prac nad przygotowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej zaplanowano na kwiecień 2015 roku.

Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
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„Hello, Dolly!” – uczta dla oka i ucha
W piątek, w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, odbyła się premiera wielkiego przeboju musicalowego „Hello,
Dolly!”. To klasyka w najlepszym wydaniu

FOT. RADOSŁAW LAK

Było mnóstwo wpadających w ucho
piosenek, pięknych strojów i efektownych układów choreograﬁcznych. W postać Dolly wcieliła się
Grażyna Brodzińska, która potwierdziła swoją wielką klasę.
Historia Dolly Levi, obrotnej
swatki, która postanawia wydać
za mąż samą siebie, znana jest nie
tylko miłośnikom teatru. W 1969
roku Gene Kelly przeniósł ją na duży
ekran i zaangażował do pracy wielkie gwiazdy. Wśród nich warto wymienić Barbrę Streisand, Waltera
Matthau oraz Louisa Armstronga.
Film zdobył trzy Oscary i miał pięć
nominacji do Złotych Globów.
Poznańska publiczność również
otrzymała produkt najwyższej jakości. Reżyserka Maria Sartova
świetnie poprowadziła artystów.

Swoim głosem zachwycała nie tylko
Grażyna Brodzińska, ale również
Anna Lasota i Joanna Olek. Solistki, wspólnie z Maciejem Ogórkiewiczem i Janem Galasińskim, czarująco wykonały utwór „Eleganci”,
który otworzył drugi akt przedstawienia. Oczywiście największy entuzjazm publiczności wzbudził jednak utwór tytułowy „Hello, Dolly!”.
Z prawdziwym podziwem patrzyło się na układy choreograﬁczne
autorstwa Jacka Badurka. Świetne
zbiorowe sceny doskonale wypełniały poszczególne sceny, wykorzystując ciekawą, wielopoziomową
scenograﬁę stworzoną przez Yves
Colleta i Federicę Mugnai. Nie można było oderwać wzroku także od
barwnych kostiumów, które przygotowała Barbara Ptak. Realizatorzy

postanowili nieco unowocześnić
musical, co nadało mu niezwykłą
lekkość.
„Hello, Dolly!” to prawdziwa
uczta dla ucha i oka. Wszyscy soliści, chór, balet i orkiestra pod batutą
Adama Banaszaka spisali się na medal. Takie musicale po prostu trzeba
grać. Realizacja Teatru Muzycznego
to klasyka w najlepszym wydaniu.
Sławomir Lechna

Zdobądź bilet
• Dla naszych Czytelników
mamy jedno podwójne zaproszenie na przedstawienie 31
stycznia. Jak je zdobyć piszemy
na www.naszglospoznanski.pl .

18 stycznia, już po raz dziewiętnasty, w Modrzu odbył się „Przegląd
Kolęd” pod patronatem burmistrza
gminy Stęszew. Do niedzielnego kolędowania przyłączyło się 11 zespołów, jedna solistka oraz jeden duet.
Wszystkich zgromadzonych powitał proboszcz paraﬁi Modrze Romuald Turbański oraz burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak.
Zaprosili oni do wysłuchania kolęd
w wykonaniu młodych artystów.
Zanim jednak na scenie pojawili
się pierwsi wykonawcy, minutą ciszy uczczono śp. Zenona Adamka –
jednego z organizatorów Przeglądu
Kolęd.
Na moderskiej scenie zaprezentowali się: Lena Domagalska,
duet Maja Grzelewska z kuzynem
Mateuszem, chórek „Armia Pana”
z paraﬁi św. Maksymiliana ze Strykowa, Chór Mieszany z Domu Kultury w Stęszewie, schola z paraﬁi św.

28 stycznia w poznańskim klubie
Blue Note zagra Combo 90210. Będzie to pełen akcji i humoru występ
zespołu, w skład którego wchodzą
największe muzyczne przeboje
z seriali telewizyjnych lat 80. i 90.
ubiegłego wieku. Utwory z wielkich
produkcji telewizyjnych przygotowane w nowych, odświeżonych
aranżacjach nie pozwolą usiedzieć
na miejscu nikomu.
W czasie koncertu usłyszymy przeboje z takich seriali jak:
„Drużyna A”, „Alf”, „Beverly Hills
90210”. Doskonali muzycy, którzy
połowę życia spędzili przed instrumentem, a drugą połowę przed
telewizorem przeniosą każdego
w światy pościgów („Miami Vice”),
drogich samochodów („Knight
Rider”) czy skomplikowanych relacji małżeńskich („Al Bundy”),
ale przede wszystkim pozwolą się
świetnie bawić. Kuba Klawitter

Trójcy w Stęszewie, chórek dziecięcy
„Faustynki” z Paraﬁi św. Faustyny
z Grodziska Wlkp., zespół dziecięcy
ze Szkoły Podstawowej w Stęszewie, Kapela Dudziarska „Koźlary”
z Domu Kultury w Stęszewie, chórek z paraﬁi św. Idziego w Modrzu,
zespół z Gimnazjum w Strykowie,
zespół z Gimnazjum w Stęszewie,
zespół chłopięcy z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Modrzu oraz

sekcja perkusyjna – „Grupa Szopena” z Granowa.
Licznie przybyła publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.
Na zakończenie 19. Przeglądu Kolęd – Modrze 2015”, wszyscy wspólnie
odśpiewali kolędę „W żłobie leży”. Organizatorzy natomiast wręczyli uczestnikom pamiątkowe dyplomu, dziękując za radosne kolędowanie. WB

FOT. ARCHIWUM

Przeboje z seriali
FOT. WERONIKA BLEJWAS

Przegląd Kolęd – Modrze 2015

Zdobądź bilet
• Dla naszych Czytelników
mamy jedno podwójne zaproszenie. Jak je zdobyć? Szukajcie
na www.naszglospoznanski.pl .

Dwa oblicza jazzu w Tarnowie Podgórnym
NASZ PATRONAT
Jazzowa Scena Sezamu regularnie
gości najlepszych polskich artystów.
Ostatnio w Tarnowie Podgórnym
grali m. in. kwartet Wojciecha Karolaka, grupa Eljazz Quintet, Maciej Strzelczyk Trio, Maciej Sikała
Trio, czy Janusz Szrom i Zbigniew
Wrombel. Tym razem będziemy
mieli okazję usłyszeć muzyków
mniej utytułowanych, ale już świet-

nych i kipiących młodzieńcza energią – studentów Zakładu Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej poznańskiej
Akademii Muzycznej.
Podczas koncertu, który odbędzie
się w piątek, 6 lutego o godz. 19
usłyszeć będzie można dwa zespoły.
Pierwszy wykonuje utwory z szeroko pojętej stylistyki współczesnego
jazzu akustycznego. Ich występy
wypełniają zarówno opracowania
standardów jazzowych, jak i własne

kompozycje. Grupę tworzą: Krzysztof Lityński (trąbka), Kacper Krupa
(saksofon tenorowy), Filip Chojnacki (fortepian), i Dawid Wirmański
(perkusja).
Zupełnie inną odmianę jazzu
zaprezentują kolejni wykonawcy –
„Global Schwung Quintet”. Grupa
specjalizuje się w stylistyce jazz fusion i wykonuje autorski materiał
o dynamicznym brzmieniu. Zespół
tworzą: Dawid Kostka (gitara), Se-

weryn Graniasty (saksofon), Adam
Bieranowski (fortepian), Damian
Kostka (bas) i Maciej Burzyński
(perkusja).
Warto pojawić się w piątkowy
wieczór w Domu Kultury w Tarno-

Jazzowa Scena Sezamu gości najlepszych artystów

wie Podgórnym i przekonać się, jak
wysoki poziom wykonawczy prezentuje jazzowa młodzież. Bilety w cenie 20 zł można kupować w miejscu
imprezy (ul. Ogrodowa 14, w godz.
15–20), siedzibie GOK „SEZAM”
(Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska
96, w godz. 9-15) i Centrum Kultury Przeźmierowo (ul. Ogrodowa
13a, w godz. 9–12 i 17–20). Bilety
internetowe dostępne są w serwisie
Biletomat.pl. Jarek Krawczyk

ZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMI
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Sukces akordeonisty

Grzegorz Turnau
w Przeźmierowie
NASZ PATRONAT Niedawno otwarta scena Centrum
Kultury Przeźmierowo gościła już wielu wspaniałych artystów,
m. in. Stanisława Soykę i Hannę Banaszak. Tym razem
w Przeźmierowie zaśpiewa Grzegorz Turnau

Koncert Ceti
NASZ PATRONAT

FOT. MATERIAŁ PRASOWY

muzykę do ﬁlmów i przedstawień
teatralnych. Na koncie ma także
wydawnictwa poświęcone pamięci Marka Grechuty i duetu Jeremi
Przybora – Grzegorz Wasowski.
Pod koniec listopada ukazał się
trzynasty album artysty „7 widoków w drodze do Krakowa”. Płyta
inspirowana freskami Józefa Peszki
nagrana została z udziałem znakomitych instrumentalistów, Śląskiej
Orkiestry Kameralnej i z gościnnym
udziałem Doroty Miśkiewicz. Pro-

mowały ją piosenki „Ledwie chwila” i „Do Leukonoe”, które zapewne usłyszymy 8 lutego o godz. 18
w Centrum Kultury Przeźmierowo.
Koncertu wysłucha komplet publiczności – wszystkie bilety zostały
już sprzedane.

Ceti słynna i jedna z najwyżej obecnie notowanych grup rockowych
w Polsce, obchodząca również jubileusz swojego istnienia, rozpoczyna
trasę promującą najnowszy, znakomicie przyjmowany i bardzo wysoko
oceniany album ,,Brutus Syndrome” zrealizowany dla Metal Mind
Productions. Dla naszych Czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia na koncert, nad którym patronat
objął „Nasz Głos Poznański”.
Trasa koncertowa zatytułowana
„Sons Of Brutus Tour” rozpocznie się
bardzo mocnym akcentem. Ceti zagra
koncert w Sali Wielkiej poznańskiego
Zamku i wydarzenie to będzie również częścią obchodów 25-lecia istnienia formacji, która nieprzerwanie
pod wodzą wielkiej polskiej legendy

wokalnej Grzegorza Kupczyka odnosi
od lat niemałe sukcesy. Ceti przygotowało na ten koncert zupełnie wyjątkowe show, które fani będą mogli zobaczyć 30 stycznia o godz. 20. Podczas
koncertów również tego poznańskiego będzie można oczywiście zdobyć
nowy album i zrealizowane od niego
dwa single „CETI A.D. 2012” oraz
„Killing Time” oraz specjalna koszulkę i inne płyty oraz gadżety związane
z zespołem. SL

Zdobądź bilet
• Dla naszych Czytelników
mamy dwa podwójne zaproszenia na koncert w Poznaniu.
Szczegóły na www.naszglospoznanski.pl

Jarek
Krawczyk
redakcja@naszglospoznanski.pl

FOT. JUSTYNA SZADKOWSKA

Grzegorz Turnau to znakomity poeta i kompozytor, który choć nie
kłania się gustom masowej publiczności, jest autorem wielu prawdziwych przebojów. Aż siedem jego
albumów doczekało statusu „Złotej
płyty”, a dwa pokryły się platyną.
Patronat nad wydarzeniem sprawuje „Nasz Głos Poznański”.
Artysta debiutował jeszcze w liceum, podczas Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Występ
zakończył się pełnym sukcesem
– główną nagrodą i zaproszeniem
do Piwnicy pod Baranami. Tam
spotkał poetę Michała Zabłockiego,
a ich współpraca zaowocowała powstaniem takich utworów jak m. in.
„Cichosza”, „Między ciszą a ciszą”,
„To tu, to tam”, czy „Bracka”. Przykładający wielką uwagę do słowa G.
Turnau często sięga także do utworów największych polskich poetów
XX wieku (m. in. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego, Jana Brzechwy, Bolesława Leśmiana, Zbigniewa Herberta, czy Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego). W repertuarze G.
Turnaua znajdują się także piosenki
do tekstów Leszka Aleksandra Moczulskiego, Ewy Lipskiej, Jarosława
Kiliana, Michała Rusinka, a także
sporo kompozycji do własnych tekstów. Prócz działalności studyjnej
i koncertowej, artysta komponuje

FOT. ARCHIWUM

Samorządowa Szkoła Muzyczna
I stopnia w Tarnowie Podgórnym
może się pochwalić kolejnym sukcesem. Młody akordeonista Piotr
Kortus, uczeń klasy Wojciecha Michalika, brał udział w 23. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu. Wzorowo
się tam zaprezentował i udało mu
się wywalczyć wyróżnienie w I kategorii wiekowej (najmłodsi muzycy).
Jest to duże osiągnięcie dla młodego akordeonisty – w festiwalu brało udział wielu muzyków z różnych
krajów, a jury oceniające wszystkie
wykonania było międzynarodowe.
Magdalena Moruś

FINK w Poznaniu
KONKURS
REKLAMA

Kulturalne
ferie z GOK
FOT. ARCHIWUM

Od lat na scenie nie było tak charyzmatycznej postaci i tak charyzmatycznej muzyki. Po wyprzedanych
koncertach w Polsce w 2011 i 2012
oraz tegorocznym w warszawskiej
Stodole, który odbył się w ramach
trasy HardBeliever, artysta ponownie zawita w naszym kraju na czterech występach, w tym 22 lutego
w poznańskim Eskalupie.
FINK to Fin Greenall, czyli brytyjski autor tekstów, gitarzysta,
producent oraz DJ z Brighton,
Guy Whittaker (bas) i Tim Thornton (perkusja). Hard Believer to
nowy studyjny album Fink. Jest
to pierwsze wydanie Fink z Ninja
Tune Records imprint R’COUP’D,
wytwórni nowoutworzonej przez
Greenalla. Podobnie jak inne albumy Fink, „Hard Believer” obejmuje
szeroki zakres muzycznych gatunków. Na albumie znajdziemy folk,
electro, blues i trochę rocka, ale to
dzięki tekstom piosenek Fink został

uznany za jednego z wielkich brytyjskich współczesnych kompozytorów. Określenie Hard Believer oznacza kogoś, kogo trudno przekonać,
kto wymaga dowodu.
Już w lutym 2015 roku otrzymamy
dowód w postaci fantastycznej kolekcji piosenek na żywo. Niezapomniane wieczory pełen żywej bluesowej
muzyki, inspirowanej codziennością
i słodko-gorzkimi doświadczeniami. Będą to mistrzowskie występy

artysty u szczytu swojej twórczosci.
Bilety dostępne na www.stodola.pl
i www.LiveNation.pl . Ceny biletów:
55 i 66 zł. Red
• Dla naszych Czytelników
mamy dwa podwójne zaproszenia na koncert w Poznaniu.
Jak je zdobyć szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl .

Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” zaprasza najmłodszych
mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne na ferie stacjonarne. Cykl zajęć pod hasłem „Kulturalna zamieć”
odbywać się będzie od poniedziałku
do piątku w godz. 10-14 w Domu
Kultury w Tarnowie Podgórnym
i Centrum Kultury Przeźmierowo.
W programie znajdą się m. in. Zajęcia plastyczne, kulinarne, projekcje ﬁlmowe, czy wizyta na basenie.
Koszt udziału w tygodniowym cyklu
to 50 zł, a zapisy przyjmowane są
w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (w godz. 15-20) i Centrum
Kultury Przeźmierowo (w godz.
9-12 i 17-20). JK

Wapniarnia 3, koło Trzcianki;

NA SPRZEDAŻ
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha;
tel. 697 702 624, tel. 698 656 107
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Wielkopolscy dżentelmeni boisk
A w zasadzie również i damy! Rugby w odmianach 7- i 15-osobowych, zarówno kobiece, jak i męskie,
mimo rosnącej popularności, wciąż jest dyscypliną niszową, żeby nie rzec – elitarną
Wciąż też spora część z nas nie odróżnia najpopularniejszego rugby
union (potocznie zwanego po prostu
rugby) od rugby league, futbolu australijskiego i amerykańskiego. Rugby uznawane jest na świecie za sport
uprawiany przez dżentelmenów –
w odróżnieniu od „chuligańskiej”
piłki nożnej. Niezależnie od popularnych stwierdzeń trzeba przyznać,
że dyscyplinie nie brakuje widowiskowości. Jak na tym polu wypadają
Polacy i Wielkopolanie? Niewielu
z nas wie, że minęła właśnie 90 rocznica pierwszego meczu reprezentacji narodowej w rugby. W 1924 roku
przegraliśmy ten mecz z Rumunią.
I wciąż w Polsce, w rugby gramy
– obecnie w dywizji IB Pucharu
Narodów Europy. A nasza reprezentacja narodowa sklasyﬁkowana
jest w czwartej dziesiątce zespołów
na świecie (aktualnie 40 miejsce).
Otóż mało kto również wie, że w regionie mamy kilka drużyn o różnym
poziomie organizacji. Mało kto też
wie, że z Poznania wywodzi się jeden
z najbardziej utytułowanych klubów
polskich – Polonia Poznań. W czasach swej świetności, do początku
lat 80-tych ubiegłego wieku Polonia była 5-krotnym mistrzem Polski
w rugby i triumfowała również, czterokrotnie, w Pucharze Polski. Statystyk tych nie pobiła nawet starsza
Posnania, na której sukcesy składają
się „tylko” tytuły wice i II wicemistrza kraju i jeden zdobyty Puchar
Polski. Bieżąca sytuacja wielkopolskiego rugby union jest, najdelikatniej rzecz ujmując, dość zmienna
i dynamiczna. Owa „dynamika” pozwala na próbę opisania aktualnego
stanu rzeczy – z góry przepraszamy

pominiętych! Kilkudziesięcioletnia
historia poznańskiego rugby, obok
Polonii i Posnanii, pisania jest również przez zespół AZS WSWF, który
w przestrzeni ostatnich lat pojawia
się na boiskach jako AZS AWF. Aktualnie w II lidze rugby gra również
drużyna NKR Chaos Poznań, okre-

Bieżąca sytuacja
wielkopolskiego rugby jest, najdelikatniej rzecz ujmując,
dość zmienna
sowo też grywały na tym poziomie
rozgrywek rezerwy Posnanii. Nie
możemy również zapomnieć o formacji kobiecej Posnanii – drużynie
Black Roses Posnania, która mimo
krótkiego stażu boiskowego ma za
sobą pierwsze sukcesy turniejowe.
Nie sposób również pominąć „balianowców” – słynnej wielkopolskiej
drużynie rugby na wózkach, której
zespół Luxtorpeda zadedykował
jeden ze swoich utworów. Drużyna
Balian I Wielkopolska w 2012 roku
zdobyła mistrzostwo kraju w odmianie rugby na wózkach.
A w regionie? W rugby gra (lub
w niedawnej przeszłości grywało!) się zarówno w powiecie poznańskim (Dragonia Mosina), jak
i w Śremie (RGB Śrem), Kaliszu
(Husaria Kalisz), Jarocinie (Sparta
Jarocin). Aktywnością też wykazują się drużyny z Leszna (Owal
Leszno), Gniezna (Tytan Gniezno),
czy też Wolsztyna (Lokomotywa

TEKST SPONSOROWANY

Atrakcyjne działki
pod dom są blisko
Gmina Dopiewo sprzedaje 20 działek pod zabudowę mieszkaniową
w Zakrzewie i Konarzewie i Dąbrowie. Nieruchomości są atrakcyjnie
położone ze względu na obecność
w pobliżu dróg gwarantujących
szybką komunikację, dobry dojazd
do Poznania i sąsiedztwo lasu (Zakrzewo – na części działek rosną
samosiejki drzew). Ceny za 1 m² wynosi od 95 do 200 zł. Sprzedaż odbędzie się w trybie przetargów ustnych
nieograniczonych. Zapraszamy.
Przetargi odbędą się 27 lutego
2015 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo,
sala 103:
• o godz. 10:00 – dotyczy 2 działek w Zakrzewie przy ul. Gajowej
o powierzchni od 650 i 1100 m² ,
w cenie 200 zł za 1 m²,
• o godz.11:00 – dotyczy 11 działek w Zakrzewie przy ul. Gajowej
o powierzchni 900 – 1495 m² ,
w cenie 165 zł za 1 m²,
• o godz.13:00 – dotyczy 5 działek

w Konarzewie przy ul. Ogrodowej o powierzchni od 682 do 805
m², w cenie 95 zł za 1 m²,
• o godz. 14:00 – dotyczący 2 działek w Dąbrowie przy ul. Oliwkowa o powierzchni od 1328 i 1682
m² , w cenie 170 zł za 1 m².
Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium na
określoną działkę w wysokości 10%
jej wartości na konto Urzędu Gminy
Dopiewo: SBL w Poznaniu Oddział
w Dopiewie – nr konta: 11 9043
1012 3012 0025 9105 0102 (z zaznaczeniem na przekazie nr działki,
którego przelew dotyczy) – do 24 lutego 2015 r.
Szczegóły na temat przetargów
można uzyskać w Urzędzie Gminy
Dopiewo – pokój nr 15 lub pod nr
tel.61 890 63 94. Pełna treść ogłoszeń dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dopiewo
– na stronie: dopiewo.nowoczesna-gmina.pl . AM

Wolsztyn). Okazjonalnie powstają
również międzyklubowe efemerydy – jak np. drużyna Barbarians
Wielkopolska. Aktywni są również
poznańscy weterani – widujemy
ich zarówno na widowni stadionu
na Słowiańskiej, jak i na murawie
– jako drużynę old boy’ów.
Jeśli pominęliśmy Twoją drużynę, aktualnie działającą lub historyczną – poinformuj nas o tym!
Ucieszy nas niezmiernie fakt, że
REKLAMA

o kimś jeszcze nie wiemy. I sprostujemy sprawę niezwłocznie! Bo
wiemy, że warto!
Historyczne i aktualnie działające wielkopolskie zespoły rugby:
Polonia Poznań, Posnania Poznań,

Black Roses Posnania Poznań,
NKR Chaos Poznań, AZS AWF
(WSWF) Poznań, Sparta Jarocin,
Lokomotywa Wolsztyn, RGB Śrem,
Husaria Kalisz, Tytan Gniezno,
Owal Leszno, Dragonia Mosina.

Marcin
Cybulski

Paweł
Chmielowski

kontakt@naszglospoznanski.pl

kontakt@naszglospoznanski.pl
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Moc i siła
NASZ PATRONAT

NASZ PATRONAT 10 drużyn Ultimate
Frisbee zagra w GOSiR Cup w Dopiewie
Czym jest Ultimate Frisbee? To
gra zespołowa z użyciem frisbee, łącząca w sobie elementy koszykówki,
piłki ręcznej, piłki nożnej i rugby. Jest
bardzo dynamiczna i widowiskowa.
W rozgrywce uczestniczą dwie siedmioosobowe drużyny. Boisko do gry
ma wymiary 100 x 37 metrów na
dworze oraz 40 x 20 metrów na hali,
lecz wymiary mogą ulec nieznacznej
zmianie, w zależności od warunków
i możliwości organizatorów meczu.
Na obu końcach boiska znajdują się
strefy punktowe (zwane „zonami”)
Drużyna atakująca zdobywa punkty
łapiąc frisbee w streﬁe punktowej
(zonie) przeciwnika, zaś drużyna
broniąca stara się jej przeszkodzić
i przejąć frisbee. Zawodnicy nie
mogą biegać z frisbee, po złapaniu
dysku należy się zatrzymać i nie
odrywając jednej nogi od podłoża,

rzucić go do następnego zawodnika. Jeżeli dysk upadnie na ziemię,
zostanie złapany poza boiskiem,
zostanie przechwycony lub strącony
na ziemię przez zawodnika drużyny broniącej inicjatywę przejmuje
drużyna, która wcześniej broniła,
a drużyna atakująca przechodzi do
obrony. W przypadku rozgrywek na
piasku lub hali wielkość boiska ulega
zmniejszeniu. Najczęściej w takich
warunkach na boisku gra pięciu zawodników. W Ultimate Frisbee nie
uczestniczą arbitrzy. Wszystkie kwestie sporne rozwiązują sami zawodnicy w myśl zasady fair play. W wypadku różnicy zdań sporne zagranie
jest powtarzane.
Serdecznie zapraszamy widzów
do zagrzewania do gry wszystkich
drużyn! Do zobaczenia na trybunach 14 i 15 lutego! Jakub Grzybek

PROMOCJA/REKLAMA
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Nasz Głos Poznański to największy
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

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

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

Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!
691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń w Poznaniu:

º ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 º os. Sobieskiego paw. 52,
tel. 61 823 57 81, w Buku: º ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.: º Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a,
tel. 61 8164 376, 602 150 364.

W W W . N A S Z G L O S P O Z N A N S K I . P L

Zapraszamy na VI edycję poznańskich, towarzyskich zawodów wspinaczkowych „Moc i siła”. Będzie
miała ona niestandardową formułę,
od wspinaczy wymagać będzie nie
tylko mocy i siły, ale również oryginalnego… karnawałowego przebrania. W zawodach można wystąpić
jako Sponczbob, Batman, czy znana
gwiazda. Za atrakcyjne przebranie
zawodnicy uzyskać mogą dodatko-

we punkty, a najwyżej punktowane
będą kreacje z lat 60-tych, 70-tych
i 80-tych!
Poprzednia edycja odnotowała
ponad 100 zawodników. Liczymy, że
i tym razem pobijemy rekord frekwencji. W przebraniach zapraszamy również publiczność. Zawody rozpoczną
się w sobotę, 7 lutego o godz.16. Po zawodach przewidziane jest after party.
Zapraszamy na Blok Haus, Św.
Michała 100 w Poznaniu.
Katarzyna Snuszka

FOT. ARCHIWUM

Dwa teamy
Brave Beavers
Już po raz trzeci w Dopiewie odbędzie się GOSiR Cup – turniej drużyn Ultimate Frisbee. 14 i 15 lutego
w hali do walki stanie dziesięć ekip
z całego kraju. Patronat nad wydarzeniem objął „Nasz Głos Poznański”.
Na mecze w sobotę zapraszamy
od godz. 9 do 19, z kolei w niedzielę początek od 9, kończąc ﬁnałem
o godzinie 15. W trzeciej edycji
wystąpią zeszłoroczni zwycięzcy
– Albatros Szczecin, czy obronią
tytuł? Przekonamy się 15 lutego.
Gminę Dopiewo reprezentować będzie drużyna Brave Beavers, która
w ubiegłym roku debiutowała właśnie na GOSiR Cup’e, a tym razem
wystawi aż dwa składy. Po raz trzeci
wystąpi również zespół z Kamieńca
Wrocławskiego KWR Knury, który
w 2013 roku zajął drugie miejsce.
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Czy potrzebujemy motoareny?
Przycichły dyskusje na temat likwidacji toru „Poznań”. Postanowiliśmy wybiec w bliżej nieokreśloną
przyszłość. Czy Poznań może być polską stolicą sportów motorowych? Czy potrzebujemy motoareny?
W kolejnej sondzie „Naszego Głosu
Poznańskiego” i Instytutu Badań
Rynkowych i Społecznych TriC zapytaliśmy 183 naszych Czytelników
o opinie na temat rozwoju obiektów
powiązanych ze sportami motorowymi. Tradycyjnie już też pozwoliliśmy podzielić się respondentom
przemyśleniami na tzw. „wolnym
ringu”.
Zastanawiając się nad propozycją budowy kompleksu obiektów do
sportów motorowych, powiązania
w jednej lokalizacji moto-crossu,
off-roadu, żużla, a także wyścigów
motocyklowych i samochodowych
zadaliśmy Czytelnikom jedno pytanie: „Czy, Twoim zdaniem, w rejoREKLAMA

nie Poznania powinna powstać motoarena?” Skrycie w redakcji nasze
marzenia biegły również w kierunku
toru spełniającego wymogi F1. Jakie
były odpowiedzi – przewidywalne
i zaskakujące zarazem.
Na nasze pytanie 82% respondentów odpowiedziało „Tak – oprócz
istniejącego już toru „Poznań”. Tor
„Poznań”, jak widać, wrósł w świadomość respondentów, największa
część odpowiadających jest jednak
przekonana o słuszności budowy
drugiego dodatkowego obiektu.
Jedynie 5% Czytelników uznało, że
motoarena powinna zastąpić istniejący obiekt, przy czym w pytaniu
sugerowaliśmy, czy chodzi o „za-

stępstwo” w miejscu istniejącego
toru, czy też o jego „wyprowadzkę”.
O potrzebie budowy motoareny negatywnie wypowiedziało się 13%
respondentów.
Przyjrzyjmy się też bliżej wypowiedziom naszych Czytelników. Co
myślą oni o szansach na obecność
wyścigów F1 w Poznaniu? Jak oceniają aktualną sytuację w sportach
motorowych? Ze względu na obszerność zebranego materiału zmuszeni byliśmy zaprezentować tylko
część Waszych wypowiedzi. Przedstawiamy więc jedynie wybrane opinie i wyniki analiz. Zachowana za to
została oryginalna pisownia.
Poniżej prezentujemy 4 przy-

Czy, Twoim zdaniem, w rejonie
Poznania powinna powstać motoarena?

5%

82%

Tak – zamiast
istniejącego
toru

Tak – oprócz
istniejącego
już toru

13%
Nie

kładowe grupy wypowiedzi – dla
każdego z zajmowanych przez Czytelników stanowisk. W otwartych
wnioskach przewaga zwolenników
budowy drugiego obiektu nie była
już tak wyraźna.
We wszystkich wypowiedziach
Czytelników zauważalny jest mówiący o konieczności wspierania
rozwoju kultury motoryzacyjnej,
również poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej, niemniej jednak nawet zwolennicy budowy nowego obiektu krytycznie podchodzą
do spełniania kryteriów dla organizacji wyścigów F1 za wszelką cenę.
Według Czytelnika o pseudonimie
„Cortinas” „warto się zastanowić
nad tego typu obiektami w Polsce,
może nie musi to być rangi F1, ale
tory spełniające inne zadania były
by potrzebne”. Zdroworozsądkowo
do budowy obiektu spełniającego
wymogi FIA (Fédération Internationale de l’Automobile – Międzynarodowej Federacji Samochodowej)
podchodzą również m.in. „Al.ks”,
„gkeb”, czy też „Bartosz Cz”.
Autor ukrywający się pod pseudonimem „MW” napisał: „Wspierać tor „Poznań” to jest priorytet!
Trzeba dbać o to co już mamy, a nie
snuć plany za miliardy złotych na
jakieś nierealne inwestycje. Budowa motoareny uda się w Emiratach,
Niemczech, Stanach Zjednoczonych, a nie w Polsce... Bądźmy realistami. Skoro mamy obiekt, w który
angażuje się tak liczne grono osób
związanych z nim pośrednio i bezpośrednio, to zacznijmy o niego
dbać! Nie zapominajmy o ludziach,
którzy dzięki niemu żyją, rozwijają
pasję i zarabiają!”. W podobnym
krytycznym tonie wypowiedzieli
się m.in. „Zakk Wylde” i „Marcin”
i „Marian”.
Czytelnik
„Granadziarz_3M”
snuje plany o szerokim zakresie:
„Tor Poznań” powinien pozostać
dla niskobudżetowych imprez,
amatorów, miłośników motoryzacji
w niehomologowanych samochodach. Nowy profesjonalny obiekt
– dla wysokobudżetowych imprez
pod auspicjami FIA i PZMot.”
Wątek wykorzystania istniejącej
infrastruktury sportowej do szkolenia amatorów i miłośników (albo

ogólnie – kierowców) pojawia się
w wielu wypowiedziach. Równie
często autorzy wypowiedzi podkreślali dodatnią korelację pomiędzy
istnieniem obiektów sportowych,
a wzrostem świadomości drogowych zagrożeń wśród kierowców.
Hipotezy tej jednak redakcja nie
zweryﬁkowała. Póki co.
Według „Bartosza Kuczyńskiego” „Zdecydowanie lepiej stawiać
na mniejsze przedsięwzięcia, np.
tory dla motocrossu i quadów oraz
inne mniejsze tory wyścigowe, np.
dla miniżużla. W dodatku raczej
w powiecie niż w mieście.” Jest to
jedna z wypowiedzi z grupy „decentralizacyjnej” – propagującej rozwój kilku pomniejszych obiektów
– w miejsce jednej motoareny.
W wypowiedziach silnie zarysowała się również grupa obrońców
toru „Poznań” – jako obiektu już legendarnego, wciąż działającego, lubianego i wciąż dającego sportową
satysfakcję. I taka postawa połączyła większość respondentów. Wypowiedzi w tym tonie przekazali nam
m.in. „Kropla”, „krauzi”, „Chuder”, ‘Sztaba z 5 sposobów na”,
„hemicuda”, „Rychu”, „Krzysztof
Wojdyła” i wielu, wielu innych.
Przy okazji zauważyliśmy, że na
forach internetowych i w mediach
społecznościowych rozgorzała dyskusja na temat kondycji sportu motorowego i obiektów im przeznaczonym. Nie bez wpływu pozostały też
medialne informacje o problemach
z torem w Lublinie i kartodromem
w Gostyniu. Do dyskusji włączyli się
i zawodnicy i sędziowie z Automobilklubu Wielkopolski, miłośnicy
youngtimerów, Członkowie Stowarzyszania Capri.pl, a także miłośnicy motoryzacji, sportu i… Poznania.
Nie spodziewaliśmy się aż takiego
zainteresowania tematyką. Dziękujemy!
W tym numerze „Naszego Głosu
Poznańskiego” TriC Tygodnia przypadł w udziale Czytelnikowi wspomnianemu już powyżej – „Bartosz
Kuczyński” wypowiedzią „Aglomeracja poznańska nie potrzebuje
żadnych kolosów łączących mydło
i powidło w jednym miejscu” zdobył
nasze trofeum. Mydłem i powidłem
ubawiona redakcja gratuluje Czytelnikowi wyróżnienia! Natomiast
Specjalny TriC Tygodnia został
przez nas przyznany Czytelnikowi
„kubica” za wypowiedź… „Tak”.
Czegokolwiek ona dotyczyła – my
też jednoznacznie byliśmy na „tak”
przyznając Specjalnego TriCa Tygodnia.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat wyników sondy NGP
po prostu wyślij do nas zapytanie –
pod adres tric@tric.pl .
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