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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!

GarouGarou 
zaśpiewa w Poznaniuzaśpiewa w Poznaniu

Garou – tego nazwiska nie trzeba nikomu przedstawiać! Rewelacyjny kanadyjski piosenkarz Garou – tego nazwiska nie trzeba nikomu przedstawiać! Rewelacyjny kanadyjski piosenkarz 
22 marca zaśpiewa w poznańskiej Arenie. Dla naszych Czytelników mamy zaproszenia! 22 marca zaśpiewa w poznańskiej Arenie. Dla naszych Czytelników mamy zaproszenia! 
W „Naszym Głosie Poznańskim” bilety także na inne koncerty i do teatrów.W „Naszym Głosie Poznańskim” bilety także na inne koncerty i do teatrów. STR 12—13STR 12—13
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2 Z DRUGIEJ STRONY

Poznań i okoliczne gminy wykorzystały szansę

Kalendarium

10 lutego
WTOREK
• W Galerii, w Rotundzie, 
w Tarnowie Podgórnym można 
oglądać fotografi e mieszkańca 
gminy, Witolda Horowskiego. 
Wystawa zatytułowana „Mo-
dlitwy osobiste” przedstawia 
refl eksyjne, pełne zadumy ale 
i odprężające zdjęcia wykonane 
głównie podczas podróży auto-
ra. Więcej na www.naszglospo-
znanski.pl. Wstęp jest wolny. 

14 lutego 
SOBOTA 
• 59. Akcja Honorowego 
Krwiodawstwa pod patronatem 
wójta gminy Tarnowo Podgórne, 
w godz. 8-16, Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 5. 
Zaprasza Stowarzyszenie „Dar 
Serc”. Terminy dalszych akcji: 23 
maja, 29 sierpnia i 21 listopada.

15 lutego
NIEDZIELA 
• Z okazji Święta Zakocha-
nych odbędzie się w Tarnowie 
Podgórnym specjalny koncert 
„O miłości prawie wszystko”. 
Szczegóły na str. 12. 

8 marca
NIEDZIELA
• O godz. 16 w Centrum Kultury 
Przeźmierowo zagra Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta Gminy 
Tarnowo Podgórne. Koncert 
zatytułowany jest „Everything 
I Do, I Do it For You”. 

13 marca
PIĄTEK
• Spektakl „Separacja” będzie 
można obejrzeć w Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym. 
Więcej na str. 13. 

21 marca 
SOBOTA
• Dziecięcy Zespół Pieśni 
i Tańca Ludowego „Modraki” 
wystąpi w Centrum Kultury 
w Przeźmierowie. Bezpłatne 
zaproszenia na to wydarzenie 
dostępne są w miejscu imprezy 
(w godz. 9–12 i 17–20), a także 
w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym (w godz. 15–20) 
i siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9–15). Liczba miejsc 
ograniczona!

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Trzeba przyjechać tu do Pozna-
nia, by nabrać optymizmu – mówił 
w minioną środę na MTP minister 
gospodarki i wicepremier Janusz 
Piechociński podczas gali świa-
towej prezentacji nowego Volks-
wagena Caddy czwartej generacji, 
o której piszemy na stronie 4. 
I dalej mówił: „Poznań i Polska to 
świetny wybór!” 

Słuchając tych słów czułem się 
dumny. Tym bardziej, że bardzo 
wiele pozytywnych słów o stolicy 
Wielkopolski powiedzieli prezesi 

Volkswagena, największego praco-
dawcy w naszym regionie. A słowa 
te usłyszane zostały w świecie, 
bowiem na to znaczące wydarzenie 
przyjechało kilkuset dziennikarzy 
z 30 krajów.

Nowy Caddy produkowany 
będzie w podpoznańskim Antonin-
ku, a we Wrześni powstaje nowy 
zakład, w którym od 2016 roku 
budowana będzie nowa generacja 
Craftera. Tu utworzonych zostanie 
nawet 3.000 miejsc pracy. Teren 
budowy ma 220 hektarów, co od-

powiada powierzchni mniej więcej 
300 boisk piłkarskich. Volkswagen 
daje tym samym sygnał światu, że 
nasz region nadal należy do czołów-
ki państw o najwyższej atrakcyjno-
ści inwestycyjnej.

A wszystko to w obliczu 25 
rocznicy pierwszych w powojennej 
Polsce wolnych wyborów samorzą-
dowych. 

Jestem przekonany, że Poznań 
i wiele okolicznych gmin dobrze 
wykorzystało ćwierć wieku samo-
rządności lokalnej. 

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

VW wybrał Pol-
skę, bo wie, że 
sukces to my

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

23 II
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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21 lutego
10.00-18.00

więcej na www.galeriadebiec.pl

ul. 28 czerwca nr 384

Zimowa
terapia

cenowa!

REKLAMA
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REKLAMA

W Poznaniu ostatnim tak znaczą-
cym wydarzeniem w branży moto-
ryzacyjnej była prezentacja… Tar-
pana w 1973 r. Prawie 25 lat temu 
fabrykę Tarpana rekomendowano 
potencjalnym inwestorom – Volks-
wagenowi i Toyocie. Blisko tamtych 
wydarzeń był Jacek Jaśkowiak, ów-
czesny dyrektor w Kulczyk Tradex, 
dziś prezydent Poznania. 

– To dla mnie symboliczny mo-
ment – powiedział „Naszemu Gło-
sowi Poznańskiemu” prezydent Ja-
cek Jaśkowiak. – Prawie 25 lat temu 
byłem w Wolsburgu na prezentacji 
VW Golfa 3 i nawet nie mogłem po-
myśleć, że w stolicy Wielkopolski 
ćwierć wieku później będzie świato-
wa premiera auta Volkswagena, a ja 
będę prezydentem Poznania. Inwe-
stycję w Antoninku rekomendował 
Volkswagenowi dr Jan Kulczyk. To 
pan Kulczyk był parterem dla za-
rządu Volkswagena. Ja byłem tylko 
dyrektorem ds. sprzedaży Kulczyk 
Tradex i obserwatorem działań Jana 
Kulczyka, uczestniczyłem czasami 
w spotkaniach z zarządem VW, ale 
tylko w spotkaniach dotyczących 
sprzedaży samochodów w Polsce.

Zrywny miejski samochód do-

stawczy, a równocześnie rodzinny 
kompaktowy van będzie jak jego 
poprzednik produkowany w zakła-
dzie w Poznaniu i wejdzie na ry-
nek w połowie roku. Dr. Eckhard 
Scholz, prezes zarządu marki Volks-

wagen Nutzfahrzeuge, w obecności 
polskiego ministra gospodarki i wi-
cepremiera Janusza Piechocińskie-
go, otworzył premierę modelu.

– Caddy to dobry wybór. Volkswa-
gen to dobry wybór. Poznań i Polska 

to świetny wybór – mówił Janusz 
Piechociński. – Trzeba przyjechać 
tu do Poznania, by nabrać optymi-
zmu. Cieszę się, że Volkswagen wy-
brał Polskę, bo wie, że sukces to my. 
Jestem przekonany, że Volkswagen 

nie powiedział ostatniego zdania 
i będą kolejne premiery w Polsce. 

W minionym roku dostarczo-
no klientom ok. 149.000 Caddy 
(+9.000). Ogółem sprzedano około 
1,5 miliona aut Caddy trzeciej ge-
neracji. W zakładzie w Poznaniu 
zatrudnionych jest około 6.800 pra-
cowników. Obok Caddy produkują 
także wersję modelu Transporter 
(27.400 samochodów w 2014 r.) 
oraz podzespoły (3,3 miliona odle-
wów w 2014 r.).

We Wrześni powstaje nowy za-
kład, w którym od 2016 r. budowa-
na będzie nowa generacja Craftera. 
Tu utworzonych zostanie nawet 
3.000 miejsc pracy. Teren budowy 
ma 220 hektarów, co odpowiada 
powierzchni mniej więcej 300 boisk 
piłkarskich.

– Volkswagen Poznań jest naj-
większym pracodawcą w regionie 
– powiedział Jens Ocksen, prezes 
zarządu Volkswagen Poznań. – 
Traktujemy to równocześnie jako 
wyzwanie, ponieważ chcemy być 
nie tylko największym pracodawcą 
– chcemy być też najlepszym pra-
codawcą. 
Sławomir Lechna 

Co wiemy o życiu Teofi li z Działyń-
skich Szołdrskiej Potulickiej? Kim 
była w rzeczywistości owiana dziś 
legendą postać Białej Damy? Trzy 
wieki od przyjścia na świat sławnej 
właścicielki Kórnika, to co wiemy 
o życiu pani Teofi li i to czego się tyl-
ko domyślamy, przybliżył wykład, na 
który 23 stycznia zaprosiła do Zamku 
Biblioteka Kórnicka PAN. Po wykła-
dzie można było zobaczyć oryginalne 
dokumenty z czasów bohaterki oraz 
nocną porą zwiedzić komnaty zamku.

Już na początku swojej niezwy-
kle ciekawej wypowiedzi dr Wan-
da Karkucińska zaskoczyła wielu 
słuchaczy stawiając tezę, że wbrew 

zapisowi na nagrobku Biała Dama 
nie urodziła się wcale 28 grudnia 
1714 roku, a dokładnie rok później. 
Jubileusz trzechsetnych urodzin 
świętować więc będziemy w 2015 
roku, a najlepiej świętujmy cały rok. 
Warto bowiem przypominać dzieje 
kobiety nietuzinkowej, wykształ-
conej, jak na swoje czasy bardzo 
nowoczesnej i gospodarnej. Dzięki 
jej kilkudziesięcioletnim mądrym 
rządom Kórnik, Bnin oraz okolicz-
ne wsie w trudnych realiach XVIII 
wieku rozkwitały, rozwijały się, a ich 
mieszkańcy bogacili się.

Dr Karkucińska barwnie opowie-
działa zarówno o przodkach Teofi li, 

o jej dzieciństwie, młodości, wy-
kształceniu, burzliwych związkach 
i pracowitej dorosłości. Z powodu 
ograniczeń czasowych bogata wie-
dza prelegentki została tylko stresz-
czona, ale nadzieją dla ciekawych 
tematu stała się sugestia, że być 
może uda się opracować i wydać 
książkę o Białej Damie. Oby rok 
jubileuszu urodzin Teofi li sprzyjał 
realizacji tego dzieła.

Światowa premiera Caddy
Na imponującej gali w hali MTP z 450 gośćmi z 30 krajów Volkswagen zaprezentował nowego Caddy
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Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Biała Dama znana i nieznana, czyli 300-tne urodziny
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Tegoroczne odbyło się 30 stycznia. 
Przybyli na nie lokalni przedsię-
biorcy, przedstawiciele lokalnych 
stowarzyszeń i organizacji, samo-
rządowcy i politycy. Nie zabrakło 
wśród nich posła Waldy Dzikow-
skiego, wojewody Piotra Florka, 
starosty Jana Grabkowskiego. Wie-
czór poprowadził Tadeusz Zwiefka, 
były prezenter telewizyjny, obecnie 
europoseł.

– W tym roku przypada ćwierć-
wiecze samorządu lokalnego – 
mówił wójt Tadeusz Czajka. – To 
ogromny czas, bardzo ważny dla 
nas. 

Wójt wspomniał dwie daty 
z 1990 roku: 8 marca, kiedy Senat 
RP uchwalił ustawę samorządową 
i 27 maja, gdy odbyły się pierwsze 
w powojennej Polsce wolne wybory 
samorządowe. 

– Był to czas, kiedy budziła się 
energia Polaków, zwykli ludzie 
wzięli odpowiedzialność za lokalne 
społeczności – kontynuował wójt. – 
To czas zwycięstwa zwykłych ludzi. 
Możemy być dumni z tego okresu. 
Kiedy patrzę na gminę Tarnowo 

Podgórne, to porównuję ją do abs-
trakcyjnej machiny, która wystarto-
wała, osiągnęła już niezwykle dużą 
szybkość, ma dobre smarowanie, 

duży zapas paliwa i ogromne moż-
liwości.

Głównym punktem uroczysto-
ści było wręczenie statuetek „Tar-
nowskich Lwów” – dedykowanych 
przedsiębiorcom, którzy są najbar-
dziej odpowiedzialni za – jak stwier-

dził wójt Czajka – moc machiny, 
jaką jest gmina Tarnowo Podgórna.

Tegoroczne „Tarnowskie Lwy” 
otrzymali: Mariola i Paweł Judkowia-
kowie – za prowadzenie z sukcesem 
fi rmy rodzinnej Budmar; Jacek Gu-
ner, wiceprezes zarządu Strauss Cafe 

Poland – polski manager zagranicz-
nej marki; Violetta Kowalczyk, pre-
zes fi rmy Metalmex – za umiejętne 
łączenie biznesu ze sztuką oraz fi rma 
Schattdecor – za innowacyjność na 
rzecz ochrony środowiska. 
Sławomir Lechna

Tarnowskie Lwy przyznane 
W herbie Tarnowa Podgórnego jest lew – stąd nazwa corocznych nagród przyznawanych przez wójta 
Tadeusza Czajkę podczas spotkania noworocznego
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 Galeria zdjęć i laudacje na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Pamiątkowe zdjęcie laureatów z wójtem Tadeuszem Czajką i przewodniczącym rady Grzegorzem Leonhardem. 
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Komorniki: dwa 
nowe przedszkola
Zbliża się termin rozpoczęcia rekru-
tacji do przedszkoli publicznych. 
Już w ubiegłym roku proces rekru-
tacji odbywał się na zmienionych 
przez ustawę o systemie oświaty za-
sadach. W tym roku w życie wcho-
dzą kolejne zmiany. 

W terminie od 1 do 25 marca bę-
dzie można zapisać dziecko do jed-
nego z 11 przedszkoli publicznych. 
Rekrutacja odbywać się będzie, po-
dobnie jak w roku ubiegłym, drogą 
elektroniczną. Podobnie też stoso-
wana będzie zasada dwóch etapów 
rekrutacji. W pierwszym brane 
pod uwagę będą kryteria wskazane 
przez ustawę. Jeżeli po tym etapie 
przedszkole nadal będzie dyspono-
wać wolnymi miejscami, w drugim 
etapie brane będą pod uwagę kryte-
ria dodatkowe. Ustawodawca zmie-
nił natomiast podmiot określający 
tę grupę kryteriów. Już nie dyrektor 
przedszkola, jak poprzednio, a rada 
gminy ustala kryteria, przypisuje im 
wartość wyrażoną w punktach oraz 
wymienia dokumenty, jakimi należy 
potwierdzić ich spełnianie.

Podczas lutowego posiedzenia 
sesji rady komorniccy radni pra-
cujący w Komisji Oświaty, Spraw 
Społecznych i Porządku Publicz-
nego zdecydowali, jakie warun-
ki powinny zaistnieć, by dziecko 
znalazło miejsce w przedszkolu. 
Oprócz obowiązujących już w ze-
szłym roku kryteriów (oboje rodzi-
ców pracujących, studiujących lub 
prowadzących działalność rolniczą, 
rodzeństwo uczęszczające do tej 
samej placówki, zadeklarowany po-
byt w przedszkolu co najmniej 8  h 
dziennie i trudna sytuacja rodzin-
na lub materialna), pojawił się fakt 
odprowadzania podatku do gminy 
Komorniki. Radni uznali, że w ra-
mach prowadzonej akcji zachęca-
jącej mieszkańców do wskazywania 
w urzędzie skarbowym gminy jako 
miejsca zamieszkania zastosowanie 
tego kryterium będzie dodatkową 
motywacją dla rodziców. 

Tegoroczna rekrutacja będzie 
przeprowadzana do istniejących 
przedszkoli publicznych na tere-
nie gminy, w tym do Przedszkola 

Z innej bajki (Komorniki, ul. Pocz-
towa), które w styczniu tego roku 
przekształciło się w placówkę pu-
bliczną prowadzoną przez operato-
ra prywatnego. Oznacza to, że choć 

organem prowadzącym jest w tym 
przypadku właściciel, a nie wójt, 
to dziecko korzysta w nim z usług 
przedszkolnych na zasadach panu-
jących w przedszkolach samorzą-

dowych (m.in. jeśli chodzi o opłaty 
i bezpłatne zajęcia dodatkowe).

Uwaga są dodatkowe miejsca 
w przedszkolach! Dzieci można 
zapisywać także do dwóch powsta-
jących przedszkoli publiczno-pry-
watnych. Już w sierpniu planowane 
jest otwarcie przedszkola „Niebieski 
Balonik” w Plewiskach, na ul. Pa-
sterskiej, które będzie mogło przyjąć 
125 dzieci. Także w Komornikach 
przy ul. Młyńskiej trwają prace przy 
budowie przedszkola „Raz, Dwa, 
Trzy”, które w nowym roku szkol-
nym otworzy podwoje dla 100 dzieci. 

Kolejne zmiany w rekrutacji przedszkolaków

REKLAMA

PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

Przedszkole „Niebieski Balonik” otwarte zostanie w Plewiskach. 

Przedszkole „Raz, Dwa, Trzy” powstanie w Komornikach.

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego Głosu Poznańskiego, 

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

Radni zdecydowali, 
jakie warunki powin-
ny zaistnieć, by dziec-
ko znalazło miejsce 
w przedszkolu

BURMISTRZ STĘSZEWA 

 informuje, że 19 marca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 

Miejskiego Gminy Stęszew w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie 

się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 

57,70 m2, położonego w Strykowie przy ul. Parkowej 7, działka ewidencyjna 

nr 47/27. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 85.000,– zł.

Wadium w kwocie 8.500,– należy wpłacić na konto urzędu do 16 marca 

2015 r.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie 

internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy 

Stęszew, pokój nr 15, tel. 61 8197 149.
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AKTUALNOŚCI

Stęszewskie 
inwestycje

Rada Miejska Gminy Stęszew pod-
czas sesji, która odbyła się 5 lutego 
wyraziła się zgodę na nabycie przez 
gminę – w drodze nieodpłatnego 
przekazania – nieruchomości we 
wsi Jeziorki, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa – Agencji Nieru-
chomości Rolnych. 

– Nabycie przedmiotowego 
terenu jest niezbędne w związ-
ku z realizacją celów związanych 
z inwestycjami infrastrukturalnymi 
gminy służącymi wykonaniu zadań 
własnych w zakresie edukacji pu-

blicznej, kultury i kultury fi zycznej 
– czytamy w uzasadnieniu uchwały. 

Na wspomnianej działce wybu-
dowana zostanie szkoła podstawo-
wa dla miejscowych dzieci. Obec-
nie uczą się one w podstawówce, 
która zlokalizowana jest w dawnym 
pałacu.

– W momencie, kiedy Agencja 
Nieruchomości Rolnych notarial-
nie przekaże nam grunt, zaczniemy 
przygotowywać niezbędną doku-
mentację do budowy szkoły. Chce-
my, by dzieci uczyły się w budynku 

szkolnym z prawdziwego zdarzenia 
– mówi burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak.

Budowa szkoły to duże wyzwa-
nie, ale nie jedyne w gminie. Trwają 
bowiem przygotowania do budowy 
hali widowiskowo-sportowej. Od 
lat zaś konsekwentnie gmina in-
westuje w kanalizację. W tym roku 
prace prowadzone są w Będlewie 
i Jeziorkach. Kontynuowane będą 
także inwestycje drogowe. Nową 
nawierzchnię zyska m.in. ulica Trze-
bawska w Stęszewie. Lech

W gminie Stęszew planują halę sportową i szkołę w Jeziorkach

Dzieci z Jeziorek uczą się w budynku dawnego pałacu.

GRUNT ROLNY 
KUPIĘ 

Telefon: 731-286-045

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

Wapniarnia 3, koło Trzcianki; 

NA SPRZEDAŻ 
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha; 

tel. 697 702 624, tel. 698 656 107

REKLAMA

25 stycznia przypadała 70. rocznica 
wyzwolenia Stęszewa spod okupa-
cji niemieckiej. By uczcić okrągłą 
rocznicę wydarzeń, władze gminy 
Stęszew w towarzystwie dyrektorów 
muzeum i biblioteki złożyły kwiaty 
pod pomnikiem na stęszewskim 
Rynku. WB

Pamiętali 
o rocznicy 
wyzwolenia 
Stęszewa
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23 maja w Buku odbędzie się kon-
cert pod hasłem „Tobie zaufałem 
Panie”. Patronat medialny objął 
„Nasz Głos Poznański”.

– Jesteśmy z parafi i pw. św. Sta-
nisława Biskupa i Męczennika 
w Buku, gdzie od kilkuset lat czczo-
na jest Matka Boska Bukowska 
Literacka – mówią organizatorzy. 
– Aby rozszerzyć Jej kult i szerzyć 
miłosierdzie Boże, postanowiliśmy 
zorganizować w naszej małej miej-
scowości wielki koncert uwielbie-
nia pod hasłem „Tobie Zaufałem 
Panie”. Na wydarzeniu będziemy 
mieć okazję gościć ojca Antonello 
i Enrique z Brazylii, a punktem kul-
minacyjnym spotkania będzie msza 
święta pod przewodnictwem bisku-
pa Damiana Bryla. Naszym pra-
gnieniem jest zaprosić szczególnie 

chorych, cierpiących i samotnych. 
Koncert będzie darmowy dla uczest-
ników, organizatorzy proszą jednak 
o wcześniejszą rejestrację na stronie 
www.tobiezaufalempanie.pl . Licz-
ba miejsc jest ograniczona, a zare-
jestrowanie się gwarantuje miejsce 
siedzące! 

W ramach dzieła „Tobie Zaufa-
łem Panie” organizowane są rów-
nież rekolekcje przygotowujące od 
18 do 20 lutego, na których Słowo 
Boże wygłosi ks. Piotr Chmielecki. 
Lech

Gmina Dopiewo sprzedaje 20 dzia-
łek pod zabudowę mieszkaniową 
w Zakrzewie, Konarzewie i Dąbro-
wie. Nieruchomości są atrakcyjnie 
położone ze względu na obecność 
w pobliżu dróg gwarantujących 
szybką komunikację, dobry dojazd 
do Poznania i sąsiedztwo lasu (Za-
krzewo – na części działek rosną 
samosiejki drzew). Ceny za 1 m² wy-
nosi od 95 do 200 zł. Sprzedaż odbę-
dzie 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 dzia-
łek w Zakrzewie przy ul. Gajo-
wej o powierzchni od 650 i 1100 
m² , w cenie 200 zł za 1 m²;

•  o godz.11:00 – dotyczy 11 dzia-
łek w Zakrzewie przy ul. Gajo-
wej o powierzchni 900 – 1495 
m² , w cenie 165 zł za 1 m²;

•  o godz.13:00 – dotyczy 5 działek 

w Konarzewie przy ul. Ogrodo-
wej o powierzchni od 682 do 
805 m², w cenie 95 zł za 1 m²; 

•  o godz. 14:00 – dotyczący 2 dzia-
łek w Dąbrowie przy ul. Oliwko-
wa 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 za-
znaczeniem 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 ogło-
szeń dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Do-
piewo – na stronie: dopiewo.nowo-
czesnagmina.pl . AM

Wielki koncert 
w Buku

Atrakcyjne działki 
pod dom są blisko

 NASZ PATRONAT

Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 

na » www.naszglospoznanski.pl
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Z Plewisk do Amazonii
– To była ciężka ulewna noc – wspomina Emil Witt. – Nigdy wcześniej nie sądziłem, że nauczę się spać w… kałuży
Emil Witt, 19-letni mieszkaniec 
Plewisk (gm. Komorniki) pasjo-
nuje się poznawaniem nieznanych 
cywilizacji i nieodkrytych zakątków 
świata. Upodobał sobie Amerykę 
Południową, piękną, dziewiczą, ale 
i niebezpieczną, zamieszkiwaną 
przez nieliczne już plemiona Indian.

10 sierpnia wyruszył do Ama-
zonii, a do wyprawy, która nie była 
jego pierwszą, przygotowywał się 
ponad rok. Gmina Komorniki chęt-
nie wsparła starania młodego po-
dróżnika, by dotarł do Peru. 

– Podróżnik utrwali wiedzę o Ko-
mornikach w tak odległym zakątku 
świata – powiedział nam wójt Jan 
Broda. – Wspieramy takie pozytyw-
ne osoby z naszej gminy, bo bez po-
mocy nie dałyby sobie rady.

Emil Witt wrócił niedawno i Czy-
telnikom „Naszego Głosu Poznań-
skiego” odsłonił nieco świat Indian 
Machiguenga żyjących w lasach 
deszczowych nad rzeką Urubama 
w Peru, na których terytoriach po-
czątkowo z dwoma przyjaciółmi, 
następnie samotnie, odkrywał ta-
jemnice górzystej puszczy amazoń-
skiej. Podróżnik opowiedział, jak 
zachowała się kultura indiańska 
wobec wszechobecnych zmian śro-
dowiska, a także o miejscach, któ-
rych nigdy wcześniej, oprócz kilku 
Indian, świat nie widział!

– Były to dla mnie takie studia 
w terenie – zdradza Emil, który 
w ubiegłym roku zdał maturę. – 
Chciałem się nauczyć tego, czego 
cywilizacja mnie nie nauczyła. 

Efektem podróży będą wykłady, 
publikacje, książka, fi lm i materiały 
do kilku uczelni. 

– Wydarzenia, które miały tam 
miejsce wydają mi się tak niepraw-
dopodobne, że patrząc na zdjęcia 
mam wrażenie, jakby to się działo na 
zupełnie innej planecie – opowiada 
„Naszemu Głosowi Poznańskiemu” 
Emil Witt. – Amazonia to rzeczy-
wiście inny świat. Żeby zobrazować 
to czytelnikowi troszkę dokładniej: 
proszę sobie wyobrazić ludzi miesz-
kających w oddalonych od cywiliza-

cji wioskach, którzy są zauroczeni 
kolorowymi rzeczami przypływają-
cymi do nich z miast, a to wszystko 
w scenerii niezmierzonego tętnią-
cego życiem, fascynującego swoim 
ogromem, różnorodnością, najwięk-
szego ekosystemu świata – puszczy 

amazońskiej. Jest to miejsce, gdzie 
najstarsze indiańskie tradycje toczą 
walkę o byt z industrialnym napły-
wem śmieci oraz wartości wyznawa-
nych w owym industrialnym świe-
cie. Większość z nielicznych relacji 
podróżniczych z Amazonii zaczyna 

się od właśnie takiego wstępu, lecz 
tego nie mogę pominąć mimo, że 
część wyprawowej akcji odbywała 
się w miejscach, których cywilizacja 
nigdy wcześniej nie widziała…

– …To była ciężka ulewna noc – 
wspomina Emil. – Nigdy wcześniej 

nie sądziłem, że nauczę się spać 
w… kałuży. Dwóch indiańskich 
przewodników z plemienia Machi-
guenga leżało kilka metrów dalej na 
cienkiej folii ułożonej na nierównym 
kamienistym gruncie, a dach zrobili 
sobie z mojej plandeki obciągając ją 
na powalonym drzewie. Nie chcia-
łem im wyrzucać, że przywłaszczyli 
sobie ten kawał folii, bo to tylko oni 
znali ten teren i głównie od nich za-
leżało powodzenie akcji, a przede 
wszystkim byli to moi przyjaciele. 
Ja zaś leżałem zupełnie zamoknięty 
w samonośnej moskitierze nakrytej 
żółtym roboczym ponczem Carlo-
sa, które sprawiało, że tylko poło-
wa mnie leżała w wodzie. Nagle od 
strony kordyliery Vilcabamba za-
częły dobiegać pierwsze stłumione 
grzmoty nadciągającej burzy. Chwi-
lę później rozpętała się potężna wi-

chura z błyskami i niezwykle impo-
nującą oprawą dźwiękową. 

– Dopiero co tu przybyliśmy… 
jest to pierwszy dzień poszukiwań 
ukrytych w dżungli malowideł – 
pomyślałem… – kontynuuje Emil. 
– Czy jest to możliwe, że jakiś duch 
lasu deszczowego chroni te malowi-
dła przed obcymi? Jeszcze 500 lat 
temu żyli tutaj Inkowie, którzy po-
rywali Indian Machiguenga na nie-
wolników... Naglę potężny grzmot 
przerwał mi moje myśli i przypo-
mniałem sobie o nagłej potrzebie 
schowania zapasowej koszuli i ryżu 
do wodoszczelnej torby, żeby nie 
zamokły. A na drugi dzień i tak za-
mokły. (…)

Czytelników zainteresowanych 
wyprawą zapraszamy na stronę 
emil-witt.com . Lech 

Emil Witt, prowadzący wyprawę, podczas nawigacji w drodze do Camana. Ze względu na gęsto zarośniętą 
drogę oraz rzeki szybko zmieniające swój bieg, orientacja w amazońskim terenie jest bardzo trudna.

Wójt gminy Komorniki Jan Broda objął honorowym 
patronatem wyprawę „Spirit of the selva”. – Bar-
dzo się cieszę się, że fl aga gminy Komorniki mogła 
dotrzeć nawet na koniec świata – mówi Emil Witt. – Amazonia to rzeczywiście inny świat – mówi Emil.

PROMOCJA 

Reklamuj się na naszych łamach!

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń  
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 • os. Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823 57 81, 
w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 602 150 364,
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296

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

www.naszglospoznanski.pl
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– Były to dla mnie 
takie studia w te-
renie – mówi Emil, 
ubiegłoroczny matu-
rzysta 
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Zmiany w gminie Dopiewo
Pracę w Urzędzie Gminy Dopiewo 
rozpoczęli 2 lutego 2015 roku  bez-
pośredni współpracownicy wójta – 
Adriana Napierały. Zastępcą wójta 
został Paweł Przepióra, mieszkaniec 
Dopiewca, dr nauk ekonomicznych, 
związany z  Politechniką Poznań-
ską. Zastąpił na tym stanowisku 
Tadeusza Zimnego, który pełnił tę 
funkcję przez poprzednią kadencję 
i do końca stycznia tego roku. Se-
kretarzem gminy Dopiewo został 
Maciej Kaczmarek, prawnik z  Po-
znania, przez ostatnich 7 lat będący 
sekretarzem w  gminie Murowana 
Goślina. Jego poprzednik – Tomasz 
Zwoliński zmienił urząd – został 
II zastępcą burmistrza Swarzędza. 

Mieszkańcy sołectw gminy Do-
piewo wybierają sołtysów i rady 
sołeckie. W dwóch z jedenastu so-
łectw tej gminy odbyły się zebrania 
sprawozdawczo-wyborcze. 4 lute-
go sołtysem Więckowic została po-
nownie Anna Kwaśnik, która pod-
czas jesiennych wyborów do Rady 
Gminy otrzymała ponadto mandat 
radnej gminnej. Dzień później no-
wym sołtysem wsi Gołuski został 

Tadeusz Plenzler, którego kandy-
daturę zgłosił dotychczasowy soł-
tys tej miejscowości – Andrzej Po-
trawiak. Obydwa sołectwa mają od 
ubiegłego tygodnia również nowe 
Rady Sołeckie, w obu przypadkach 
składające się z pięciu członków – 
razem z sołtysem. 

Podczas zebrań wójt Adrian Na-
pierała przedstawił najważniejsze 
założenia na ten rok, omówił zmiany 
budżetowe, zadaniowe i organizacyj-
ne, jakie wprowadził w krótkim okre-
sie po listopadowym zwycięstwie 
wyborczym. Odpowiedział również 
na pytania mieszkańców. 

Terminarz zebrań wiejskich, pod-
czas których mieszkańcy kolejnych 
sołectw wybiorą sołtysów i rady so-
łeckiej i będą mieli sposobność za-
dać pytanie wójtowi, znajduje się na 
stronie gminnej: dopiewo.pl . AM 

Nowy zastępca wójta, nowy sekretarz, nowi sołtysi

Podczas zebrań wójt Adrian 
Napierała przedstawił m.in. 
najważniejsze założenia na 
ten rok.

Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania w Gołuskach. 

Zastępcą wójta został Paweł 
Przepióra.

Maciej Kaczmarek, nowy sekre-
tarz gminy Dopiewo. 

Mieszkańcy 
sołectw wybierają 
sołtysów

Spotkanie z autorem książki „Gmi-
na Dopiewo – miejsce z  historią” 
– Piotrem Dziembowskim odbędzie 
się 11 lutego o  godz. 18w  Szkole 
Podstawowej w  Dąbrowie. Mono-
grafi a „Gmina Dopiewo – miejsce 
z historią” liczy 167 stron. Jest bo-
gato ilustrowanym przewodnikiem 
historycznym. Opisane i  pokazane 

12 lutego o godzinie 8 przy ul. Wej-
herowskiej 4 na poznańskich Smo-
chowicach otwarty zostanie nowy 
sklep Lidl. Będzie to już 15 placów-
ka w stolicy Wielkopolski. Z tej oka-
zji zaplanowano festyn oraz promo-
cyjne ceny.

Z tej okazji też razem z fi rmą Lidl 
ogłaszamy konkurs, w którym do 
wygrania jest pięć koszy z artyku-
łami spożywczymi. Co zrobić, aby 
wygrać jeden z nich? Odpowiedzi 
szukajcie na www.naszglospoznan-
ski.pl . Lech

zostały w  niej miejscowości współ-
cześnie istniejące, ich krótkie rysy 
historyczne, a także miejsca, któ-
rych już dziś nie ma. 

Piotr Maciej Dziembowski jest dr. 
nauk historycznych, mieszkańcem 
Skórzewa i  radnym Gminy Dopie-
wo. Wstęp wolny. Zapraszamy. 
AM

Spotkanie z historią 
gminy Dopiewo

Wygraj kosz od Lidla

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296
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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 
1232 osób fi zycznych oraz 127 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

Trwa XXIII edycja Konsumenckie-
go Konkursu Jakości „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland” 
pod patronatem „Naszego Głosu Po-
znańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą 
głosować na najlepszych usługodaw-
ców wykonujących usługi na terenie 
Polski i producentów z krajów Unii 
Europejskiej. Organizatorem kon-
kursu jest Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu. W celu 

zgłoszenia najlepszej usługi lub pro-
duktu, należy wypełnić jeden z kupo-
nów, które będziemy zamieszczać na 
łamach „Naszego Głosu Poznańskie-
go” i wysyłać na adres: Towarzystwo 
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Garn-
carska 8, 61-817 Poznań. Kandyda-
tów można też zgłaszać za pomocą 
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi wiosną 2015 
roku. Wśród wysyłających kupony 
rozlosowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 

na » www.naszglospoznanski.pl

Czym do pracy ma 
jeździć prezydent?

Tradycyjnie już też pozwoliliśmy po-
dzielić się respondentom przemy-
śleniami na tzw. „wolnym ringu”. 

W naszym pytaniu (przypomnij-
my: „Jakim środkiem transportu, 
Twoim zdaniem, Prezydent Miasta 
powinien docierać do pracy?”) aż 
67% odpowiedzi wskazywało na ro-
wer – ten środek transportu najczę-
ściej pojawiał się w głosach czytelni-
czych. Aż 60% głosów wskazywało na 
komunikację miejską, niewiele mniej 
– 52% – na prezydenckie nogi. Na 
„atrybut władzy”, jakim jest służbowy 
samochód (zapewne nawet z szofe-
rem) oddano tylko 15% głosów.

Spośród opinii czytelniczych 
przekazanych nam poprzez tzw. 
„wolny ring” wyłowić można za-
równo głosy podkreślające rangę 
prezydenta miasta – te wskazywa-
ły na konieczność wykorzystania 
samochodu służbowego. Według 
Czytelników muszą to być jednak 
uzasadnione przypadki. Kolejna 
grupa odpowiedzi wskazywała na 
pełną dowolność wyboru środka 
transportu – w imię zasad demokra-
cji. Aktywną była też grupa miłośni-
ków rowerów – te głosy akceptacji 
były najliczniejsze. Z wypowiedzi da 
się wysnuć jeszcze jeden wniosek – 
Prezydent winien być bliżej proble-
mów i  codzienności mieszkańców. 
I niewątpliwie wykorzystanie ko-
munikacji miejskiej i rowerów daje 
taką możliwość. Przyjrzyjmy się też 
bliżej wypowiedziom naszych re-
spondentów. W każdym przypadku 
zachowaliśmy oryginalną pisownię.

Czytelnik „BogdanSan” twierdzi, 
że ”Z urzędem tego typu, wiążą się 
określone godności. Prezydent jest 
w końcu reprezentantem miasta 
i jego pierwszym obywatelem. Krót-
kie spodenki i przepocony t-shirt 
nie licują z charakterem obowiąz-
ków głowy miasta. Co nie oznacza, 
że ostentacyjnie powinien ignoro-
wać zasady zdrowego stylu życia. 
Niech to czyni, lecz poza godzinami 
urzędowania w Magistracie.” W po-
dobnym „anty-rowerowym” tonie 
jest wypowiedź „Lucy Fair”: „Prezy-
dent z racji pełnionej funkcji powi-
nien przemieszczać się służbową li-
muzyną z szoferem. Nikt nie będzie 
szanował prezydenta-rowerzysty.” 

O zdrowy rozsądek przy wykorzy-
staniu środków lokomocji apeluje 
„MARCO”: „(…) Trudno dojeżdżać 
na rowerze w zimie. Natomiast zde-
cydowanie nie w lektyce, czy będą-
cym jej odpowiednikiem w naszych 
warunkach – luksusowym samo-
chodem” oraz „pjs” („Prezydent to 
ważna osoba publiczna, która do 
efektywnej realizacji swoich zadań 
powinna mieć zapewnione jak naj-
większe bezpieczeństwo i swobodę 
szybkiego przemieszczania się roz-
sądnym kosztem”).

Co na to wszystko Prezydent?
Należy również podkreślić, iż 

ankietą NGP zainteresował się 
również Prezydent Miasta Słupska 
– pan Robert Biedroń. Widać, że 
„prezydencki rower” bywa również 
gorącym tematem poza obszarem 
naszego miasta. Nasze cotygodnio-
we wyróżnienie trafi a jednak w inne 
ręce. W tym numerze Naszego Gło-
su Poznańskiego „TriC Tygodnia” 
przypadł w udziale Czytelnikowi 
o pseudonimie „Jankes” – za wy-
powiedź „Ponieważ, sposób w jaki 
dociera nie powinien być rozgłasza-
ny wszem i wobec, to indywidualna 
sprawa każdego z nas. Niech konno 
dojeżdża, nie jest to ważne”. I na 
tym zakończmy rozważania na te-
mat prezydenckich rowerów.
Marcin Cybulski, Paweł Chmielowski

W kolejnej sondzie NGP i Instytutu Badań Rynkowych 
i Społecznych TriC zapytaliśmy 81 naszych Czytelników 
o opinie na temat środków transportu dla włodarzy miast

Jakim środkiem transportu, Twoim 
zdaniem, prezydent miasta powinien 
docierać do pracy?

52%

67%

60%

36%
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rowerem

prywatnym samochodem

służbowym samochodem
15%

komunikacją miejską
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Wybrali sołtysów

Do wyborów stanął jeden kandy-
dat, dotychczasowy sołtys Dominik 
Występski, na którego zagłosowali 
wszyscy obecni mieszkańcy. Do-
minik Występski, który w listopa-
dowych wyborach uzyskał mandat 
radnego rozpocznie drugą kadencję 
sołtysowania. Zmiany natomiast 
nastąpiły w radzie sołeckiej, do któ-
rej wybrano trzech nowych człon-
ków – młodych wirowian. W skład 
rady weszli: Adam Sikorski, Prze-
mysław Nowacki, Mariusz Szajbe, 
Błażej Sówka, Damian Cykowiak 
i Tomasz Tylin-Tyliński. 

– Brak kontrkandydata oraz 
wszystkie głosy za, to wielka nagro-
da za moją dotychczasową pracę 
oraz niesamowity zastrzyk ener-
gii i motywacji do dalszej pracy 
– powiedział Domink Występski. 
– Dziękuję również za oddane głosy 
na kolegów do Rady Sołeckiej. To 
wspaniali ludzie, którzy maja wie-
le pozytywnych pomysłów i chcą 

razem ze mną pracować dla naszej 
pięknej miejscowości.

W ostatnim tygodniu stycznia 
wybory sołtysa w Szreniawie tak-
że odbyły się bez niespodzianek. 
Czwarty raz funkcję tę będzie pełnił 
Władysław Kwaśniewski, który od 
listopada zasiada również w komor-
nickiej radzie gminy. 

Podsumowując, w trzech sołec-
twach (Plewiska, Rosnówko i Łę-
czyca) mieszkańcy wybrali nowych 
sołtysów, w pięciu rządzić będą do-
tychczasowi (Głuchowo, Chomęci-
ce, Komorniki, Szreniawa i Wiry). 
Co interesujące, w środowisku 
sołtysów i rad sołeckich pojawiły 
się młode osoby. Zainteresowa-
nie młodego pokolenia sprawami 
lokalnymi cieszy i pozwala mieć 
nadzieję, że młodzi będą aktyw-
nie uczestniczyć w decydowaniu 
o swoich wsiach. 

Czterech z sołtysów pełni jedno-
cześnie funkcję radnego. 

Zebranie w Wirach, 3 lutego, zakończyło serię spotkań 
sprawozdawczo-wyborczych w sołectwach gminy Komorniki

W tym roku ukazała się jubileuszo-
wa, 15. edycja Gazel Biznesu – ran-
kingu najbardziej dynamicznych 
małych i średnich polskich fi rm, 
które niezależnie od koniunktury 
gospodarczej z roku na rok rosną 
w siłę i stale odnotowują wzrost 
sprzedaży. Dane fi nansowe oraz 
uczciwość w prowadzeniu intere-
sów, jak co roku, sprawdziła i po-
twierdziła współpracująca z redak-
cją Pulsu Biznesu wywiadownia 
gospodarcza Coface Poland.

W każdej edycji rankingu badane 
są wyniki fi rmy z trzech lat. 

O tytuł Gazeli Biznesu 2014 mo-
gła się zatem ubiegać fi rma, 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 la-
tach 2011–2013 z roku na rok od-
notowywała wzrost przychodów ze 

sprzedaży i ani razu nie odnotowała 
straty jak również umożliwiła analizę 
swoich wyników fi nansowych przy-
najmniej od roku 2011. O miejscu 
na liście zdecydował procentowy 
przyrost obrotów osiągnięty w ciągu 
trzech lat. Tegoroczne zestawienie 
objęło 4304 fi rmy.

Uroczysta ceremonia wręcze-
nia nagród Gazele Biznesu 2014 
odbędzie się 11 lutego Sali Ziemi 
MTP w Poznaniu. Gala rozpocznie 
się o godz. 17.30. Podczas niej na-
grodzone zostaną najszybciej roz-
wijające się fi rmy z województwa 
wielkopolskiego oraz lubuskiego. 
Galę uświetni występ artystyczny 
Anny Filipowskiej, fi nalistki „Mam 
talent”. Patronat nad wydarzeniem 
objął „Nasz Głos Poznański”. Red

Na terenie siedmiu gmin (Brodni-
ca, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, 
Mosina, Puszczykowo i Stęszew) 
należących do stowarzyszenia Mi-
kroregion Wielkopolskiego Parku 
Narodowego – realizowany jest pro-
jekt mający wzmocnić współpracę 
w celu kształtowania przestrzeni 
publicznej służącej wzmocnieniu 
lokalnych więzi społecznych. 

Celem projektu jest promowanie 
terytorialno-funkcjonalnego podej-
ścia do polityki regionalnej. Dzięki 
przeprowadzonym badaniom i ana-
lizom sformułuje kierunki rozwoju 
Obszaru Funkcjonalnego Mikro-
regionu WPN (OF) do 2025  r. 
w postaci programów sektorowych: 
Strategii Zrównoważonego Roz-
woju Turystyki i Rekreacji Mikro-
regionu WPN, Koncepcji Zrówno-
ważonego Transportu na terenie 
Mikroregionu WPN oraz Koncep-
cja Produktów Turystycznych na 
terenie Mikroregionu WPN.

Celem szczegółowym jest 
przeciwdziałanie społecznym 
i przestrzennym problemom rozwo-
jowym OF: niewykorzystany poten-

cjał turystyczny, zagrożenia środo-
wiskowe, problemy transportowe. 
Działania te mają w efekcie zapew-
nić kompleksowy rozwój obszaru, 
wspierać jakość kapitału ludzkiego 
i sprzyjać rozwojowi jego funkcji 
gospodarczych (głównie turystycz-
nych), kompleksowo chroniąc przy 
tym środowisko naturalne.

Zostanie opracowana dokumen-
tacja techniczna dla najważniej-
szych zadań, które zwiększą poten-
cjał turystyczny wspólnego obszaru. 
Ministerstwo Infrastruktury i Roz-
woju przyznało dotację w wysokości 
2 327 200 PLN na realizację projek-
tu, co stanowi 90% jego kosztów, 
pozostałe 10% zostanie wydane 
równomiernie z budżetów gmin na-
leżących do stowarzyszenia. ŁD

W Mościenicy (gm. Kórnik) otwarto 
wiatę ogniskową. Przecięcia wstęgi 
dokonała sołtys Emilia Weinert, bur-
mistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski, wi-
ceburmistrz Antoni Kalisz, radne Anna 
Andrzejewska i Beata Bruczyńska, 
Anna Biernacka kierująca Wydziałem 
Pozyskiwania Środków Pozabudżeto-
wych oraz przedstawiciel najmłodszych 
mieszkańców Mościenicy.

Projekt „Budowa placu festyno-
wego z częściowym zadaszeniem 
– wiatą ogniskową w miejscowości 
Mościenica” – dofi nansowany zo-

stał z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, który realizowany jest 
w ramach działania „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju” w zakre-
sie operacji odpowiadających warun-
kom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego PROW na lata 2007–2014.

Całkowity koszt zadania wynosił 
210.576 zł, z czego koszty kwalifi ko-
wane to 171.200,00 zł, a dofi nanso-
wanie 124.805,00 zł. Projekt przygo-
towany został przez fi rmę „GOYA” 

Sławomir Gierliński. Wykonawcą 
była fi rma LANGRAS s.c.

Wyposażenie do wiaty zakupiono 
w ramach projektu: „Zakup niezbęd-
nego wyposażenia do wiaty ogni-
skowo-festynowej w Mościenicy” 
realizowanego w ramach konkursu 
„Odnowa wsi szansą dla aktywnych 
sołectw”. Zakupiono: ławo-stoły 
z oparciami i bez oparć oraz pro-
mienniki ciepła podczerwieni (koszt 
5.404,69 zł, dotacja z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego 2.600,00 zł. ŁG

Gazele biznesu

Wzmacniają 
makroregion WPN

Wiata w Mościenicy
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

1. Chomęcice – Dorota Trocha
2.  Głuchowo – Krystyna Kroll-

Chilomer
3.  Komorniki – Henryk Szku-

dlarek
4.  Łęczyca – Mateusz Werbliński
5. Plewiska – Małgorzata Zgoła
6.  Rosnówko – Krzysztof 

Ratajczak 
7.  Szreniawa – Władysław 

Kwaśniewski
8. Wiry – Dominik Występski

Sołtysi gminy 
Komorniki, kadencja 
2015–2018

Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 

na » www.naszglospoznanski.pl
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Jego mocny i pełen emocji głos znany 
jest z musicalu Notre Dame de Paris, 
gdzie wcielił się w postać szpetnego 
dzwonnika oraz ze słynnego duetu 
z Celine Dion, którego efekty można 
podziwiać na jego debiutanckim krąż-
ku z 2000 roku. Jego płyty zarówno 
francusko, jak i angielskojęzyczne zdo-
bywają statusy złotych, platynowych 
oraz diamentowych. Ostatni koncert 
Garou w Polsce zgromadził prawdziwe 
tłumy jego wiernych fanów. 

W marcu 2015 roku Garou po-
wraca do Polski! Piosenkarz odwie-
dzi aż sześć miast, w tym Poznań, 
dając występy, które na długi czas 
zapadną w pamięć publiczności. 
Garou zaprezentuje swoje najwięk-
sze hity, takie jak „Gitan”, „Seul”, 
„Revien”, a także piosenki ze swojej 
najnowszej płyty!

Koncert w Poznaniu odbędzie się 
22 marca o godz. 18 w poznańskiej 
Arenie. Lech

Garou w Poznaniu
Garou – tego nazwiska nie trzeba nikomu przedstawiać! 
Rewelacyjny kanadyjski piosenkarz i multiinstrumentalista 
22 marca zaśpiewa w poznańskiej Arenie. Dla naszych 
Czytelników mamy bilety! 
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• Dla naszych Czytelników 
mamy 6 pojedynczych biletów. 
Będziemy je rozdawać co dwa 
tygodnie – wraz z kolejnym 
wydaniem Naszego Głosu 
Poznańskiego. Jak je zdobyć? 
Szukajcie na naszej strone
www.naszglospoznanski.pl . 

Mamy bilety

Od lat na scenie nie było tak chary-
zmatycznej postaci i tak charyzma-
tycznej muzyki. Po wyprzedanych 
koncertach w Polsce w 2011 i 2012 
oraz tegorocznym w warszawskiej 
Stodole, który odbył się w ramach 
trasy HardBeliever, artysta ponow-
nie zawita w Polsce na czterech wy-
stępach, w tym 22 lutego w poznań-
skim Eskalupie. 

FINK to Fin Greenall, czyli bry-
tyjski autor tekstów, gitarzysta, 
producent oraz DJ z Brighton, 
Guy Whittaker (bas) i Tim Thorn-
ton (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 albu-
my Fink, „Hard Believer” obejmuje 
szeroki zakres muzycznych gatun-
ków. Na albumie znajdziemy folk, 
electro, blues i trochę rocka, ale to 
dzięki tekstom piosenek Fink został 
uznany za jednego z wielkich brytyj-

skich współczesnych kompozyto-
rów. Określenie Hard Believer ozna-
cza kogoś, kogo trudno przekonać, 
kto wymaga dowodu.

Już w lutym 2015 roku otrzyma-
my dowód w postaci fantastycznej 
kolekcji piosenek na żywo. Nieza-
pomniane wieczory pełen żywej 

bluesowej muzyki, inspirowanej 
codziennością i słodko-gorzkimi 
doświadczeniami. Będą to mi-
strzowskie występy artysty u szczy-
tu swojej twórczosci.

Bilety dostępne na www.stodola.
pl i www.LiveNation.pl . Ceny bile-
tów: 55 i 66 zł. Red

Fink wystąpi w Eskulapie

O miłości prawie 
wszystko

Z okazji Święta Zakochanych od-
będzie się w Tarnowie Podgórnym 
specjalny koncert „O miłości prawie 
wszystko”. Usłyszymy największe 
miłosne przeboje operetkowe i mu-
sicalowe w mistrzowskim wykona-
niu. Koncerty wysłucha pełna sala 
Domu Kultury – wszystkie bilety 
zostały już sprzedane. Dla naszych 
Czytelników mamy jedno podwójne 
zaproszenie. 

Podczas koncertu, który odbędzie 
się w niedzielę 15 lutego o godz. 18, 
wystąpią artyści poznańskiego Te-
atru Muzycznego: Karolina Garliń-
ska-Ferenc, Jarosław Patycki i Wło-
dzimierz Kalemba. Wśród utworów, 
jakie usłyszymy będą takie szlagiery 
jak „Przetańczyć całą noc”, „Usta 

milczą, dusza śpiewa”, „Gdzie 
mieszka miłość” i „W tę noc”. To 
będzie niezapomniany wieczór, nie 
tylko dla zakochanych. 

• Dla Czytelników mamy jedno 
podwójne zaproszenie na kon-
cert. Jak je zdobyć szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź zaproszenie

Od 10 lutego w poznańskim Te-
atrze Nowym można oglądać spek-
takl Federico Garcia Lorki „Dom 
Bernardy Alba”. Dla naszych Czy-
telników mamy jedno podwójne 
zaproszenie. 

Ból Bernardy po śmierci męża 
ukoić może jedynie  ośmioletnia 
i rygorystyczna żałoba. W matriar-
chalnym więzieniu tkwi pięć córek, 
szalona babka, dwie służące  i ol-
brzymi ładunek namiętności, które 
– nie znajdując  naturalnego ujścia 
– z czasem eksplodują z gwałtowno-
ścią wulkanu… Czy jednak zamknię-
ta szczelnie brama domostwa  wy-
starczy, by odgrodzić się od świata 

pełnego niebezpieczeństw,  pokus 
i… mężczyzn? 

Spektakle w Teatrze Nowym: 10, 
11, 12, 13 lutego, godz. 19.30, Sce-
na Nowa.

Spektakl trwa  120 minut. Red 

Dom Bernardy Alba

• Dla naszych Czytelników 
mamy jedno podwójne zapro-
szenie na Dom Bernardy
Alba, na 10 lutego godz. 19.30. 
Jak je zdobywać? Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilet

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

KONKURS

KONKURS
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Nie zabraknie wiecznie żywych 
przebojów w specjalnych aran-
żacjach, które opracują Michał 
Łaszewicz, Zbigniew Małkowicz 
i Maciej Szymański. Kierowni-
kiem muzycznym jest Agnieszka 
Nagórka. Wśród tytułów nie za-
braknie takich hitów jak „Umó-
wiłem się z nią na dziewiątą”, 
„Ta ostatnia niedziela”, „Jesienne 
róże”, „Miłość ci wszystko wyba-
czy” czy „Ach, te baby”. 

Całość musicalu została osnuta 
wokół wątku kręcenia filmu przez 
dwóch hochsztaplerów, którzy 
organizują casting do swojej pro-
dukcji. W tych rolach zobaczymy 
Arnolda Pujszę (Producent) i Wie-
sława Paprzyckiego (Reżyser). Na 
scenie usłyszymy również Włodzi-
mierza Kalembę, Macieja Ogór-
kiewicza, Annę Lasotę, Joannę 
Horodko, Jarosława Patyckiego, 
Lucynę Winkel i Łukasza Brzeziń-
skiego. Oczywiście nie zabraknie 
także chóru, baletu i orkiestry Te-
atru Muzycznego.

 Scenariusz spektaklu opra-
cował Ryszard Marek Groński, 

scenarzysta słynnego przeboju 
filmowego „Lata 20., lata 30.” 
z 1983 roku, w którym główne role 
zagrali Piotr Fronczewski, Dorota 
Stalińska i Grażyna Szapołowska. 
Reżyser musicalu, Artur Hofman, 
znany jest publiczności między 
innymi z realizacji cieszącego 

się niesłabnącym powodzeniem 
„Skrzypka na dachu”. Tym razem 
przeniesie publiczność w świat 
kina międzywojennego, ukazując 
klimat, jaki towarzyszył kultowym 
scenom odgrywanym przez Eu-
geniusza Bodo, Lodę Halamę czy 
Hankę Ordonównę. Zaskakującą 

choreografię przygotowuje Pauli-
na Andrzejewska, a za koncepcję 
scenografii odpowiedzialny jest 
Mariusz Napierała.

Ostatnie premiery Teatru Mu-
zycznego spotkały się z entuzja-
stycznym przyjęciem zarówno 
ze strony widzów, jak i krytyków. 
Niecały miesiąc temu premierę 
miał musical wszechczasów „Hel-
lo, Dolly!” z niezapomnianą rolą 
Grażyny Brodzińskiej. W paździer-
niku 2014 roku po raz pierwszy 
w Poznaniu można było obejrzeć 
hit z Broadwayu „Jekyll&Hyde” 
w doborowej obsadzie, z aktorami 
Teatru Muzycznego Roma. Teatr 
Muzyczny szykuje się do kolejnych 
premier musicalowych.

Premiera musicalu odbędzie się 
27 lutego o godzinie 19. Kolejne 
spektakle: 28.02 godz. 19, 1.03 
godz. 12 i 17, 6.03 godz. 19, 7.03 
godz. 18, 8.03 godz. 16 i 19, 10.04 
godz. 19, 11 i 12.04 godz. 18. Bi-
lety w cenie 30–90 zł do nabycia 
w Kasie Teatru oraz on-line na 
www.bilety24.pl i www.teatr-mu-
zyczny.poznan.pl. Lech

Nie ma jak lata 20., lata 30.
Teatr Muzyczny w Poznaniu szykuje się do kolejnej premiery. Tym razem będzie to spektakl musicalowy 
„Nie ma jak lata 20., lata 30.”, który przeniesie widzów w niepowtarzalny klimat przedwojennej Polski
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Swą premierę spektakl ten miał 
w Krakowie. „Separacja” Mariusza 
Marczyka opowiada o skłóconym 
małżeństwie nauczycieli, którzy 
podejmują decyzję o separacji. 
Mieszkają w osobnych pokojach, 
ale ze wspólną kuchnią. Nietrudno 
się domyśleć, że powoduje to serię 
zabawnych nieporozumień i intryg.

Bohaterowie knują swoje spiski, 
lecz żaden z małżonków nie może 
wyjść z tej „wojny” zwycięsko. Walka 
między nimi niespodziewanie ujaw-
nia uczucia, które mimo wszystko 
wciąż mocno wiążą ich ze sobą. Test 
na samotność nie wypada więc po-
myślnie i – jak to w komedii bywa – 
wszystko kończy się happy endem. 
Małżeńskie perypetie Joanny i Patry-
ka jak w soczewce skupiają problemy, 
z którymi boryka się wiele par. Spo-

tkanie z bohaterami sztuki pozwala 
spojrzeć na niej z dużym dystansem.

Odtwórczynią roli Joanny jest 
Anna Lenczewska – krakowska ak-
torka teatralna, a Patryka Mariusz 
Marczyk – aktor i zarazem założy-
ciel Sceny „Rode”. 

Pełen humoru spektakl zobaczy-
my 13 marca o godz. 18 w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym. 
Bilety w cenie 15 zł dostępne są 
w miejscu występu (w godz. 15–20), 
w siedzibie GOK „SEZAM” (w godz. 
8–15) oraz w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (w godz. 9–12 i 17–20). 
Sprzedaż internetową prowadzi ser-
wis Biletomat.pl. 

Już od 10 lat Kabaret Młodych Pa-
nów bawi Polaków. O ich popular-
ności świadczą liczby: ponad 1200 
występów na żywo, 50 nagród, m. in. 
na przeglądzie PAKA i 100 audycji 
telewizyjnych i 3 wydane płyty DVD. 
W piątek 20 marca o godz. 18 pano-
wie rozbawią Przeźmierowo wystę-
pem w Centrum Kultury. 

Bilety na występ Kabaretu Mło-
dych Panów dostępne są w cenie 
35  zł w miejscu imprezy (w godz. 
9–12 i 17–20), a także w Tarnowie 

Podgórnym: w siedzibie GOK „SE-
ZAM” (w godz. 9–15) i Domu Kultu-
ry (15–20). Sprzedaż biletów online 
prowadzi serwis Biletomat.pl. JK

15 kwietnia w poznańskim Kino Apol-
lo Teatrze odbędzie się recital Edyty 
Geppert z udziałem Piotra Matuszczy-
ka (fortepian) i Jerzego Szareckiego 
(trąbka), według scenariusza i w reży-
serii Piotra Loretza. Dla naszych Czy-
telników będziemy mieli bilety.

Edyta Geppert znana jest z tego, że 
z wielką starannością buduje swój re-
pertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowa-
ne recitale są rzadką okazją usłyszenia 
prawdziwych perełek polskiej piosenki 
literackiej. Wśród autorów tekstów 
odnajdujemy: Magdę Czapińską, 
Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, 
Marka Dagnana, Jerzego Ficowskie-
go, Jonasza Koftę, Wojciecha Mły-
narskiego, Andrzeja Poniedzielskie-

go, Jana Kazimierza Siwka, a wśród 
kompozytorów: Henryka Albera, 
Włodzimierza Korcza, Seweryna Kra-
jewskiego, Andrzeja Rybińskiego. Bar-
dzo wiele piosenek z repertuaru Edyty 
Geppert wytrzymało próbę czasu i sta-
ło się evergreenami. Bilety do nabycia: 
kasa Kino Apollo Teatr, ul. Ratajcza-
ka 18, Poznań. Bilety grupowe: tel. 
732 675  746. Sprzedaż internetowa: 
www.kupbilecik.pl , www.ebilet.pl . Red

„Separacja” – farsa w Tarnowie

Kabaret Młodych Panów

Zaśpiewa E. Geppert

• Dla naszych Czytelników bę-
dziemy mieli bilety. Szczegóły 
wkrótce. Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl 

Konkurs

• Dla naszych Czytelników 
będziemy mieli 4 podwójne 
zaproszenia. Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl . 

Mamy bilety

• Dla naszych Czytelników 
mamy podwójne zaproszenie. 
Szczegóły wkrótce na 
www.naszglospoznanski.pl 

Mamy zaproszenie

• Mamy jedno podwójne 
zaproszenie na ten spektakl. 
Szczegóły wkrótce na 
www.naszglospoznanski.pl 

Mamy zaproszenie

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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W sobotę 24 stycznia w Kórnickim 
Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” 
odbyła się już XII edycja Marato-
nu Aerobikowego, prowadzonego 
przez instruktorów Oazy. 

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom dobrej formy. Czterogodzin-
ny fi tness to nie lada wyzwanie. 
Harmonogram obejmował między 
innymi zajęcia Lesmills: Bodycom-
bat i Bodypump, Fat Burning, ABT, 
Zumbę, Pilates czy Jogę.

Ze sportowym pozdrowieniem 
wszystkim klientom, życzymy ak-
tywnego udziału w cotygodniowych 
zajęciach fi tness w Centrum Oaza. 
Dbajcie o formę i do następnego 
maratonu!

Dziękujemy sponsorom za przy-
gotowanie nagród losowanych pod-
czas loterii. Sponsorzy w kolejności 
alfabetycznej: ACTIVE Wojciech 
Gorzelanny, Alter grawerstwo lase-
rowe, Dietostyl Monika Majchrzyc-
ka – Poradnia Dietetyczna OAZA, 
GD Dorota Gabryś, Hurtownia 
kosmetyków POWĄSKA, Inter-
marche, LesMills, OAZA LOOK 
(fryzjerstwo), Paralotnie Poznań 
Szymon Domagała, Hotel Rodan, 
Ventus Restaurant. Red

XII Maraton Aerobikowy

 Galeria zdjęć na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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24 lutego rozpoczynają się zapisy 
do IV Biegu Lwa. Już dziś wiado-
mo, że impreza została wybrana 
przez znaną w całej Polsce Drużynę 
Szpiku i jedną z największych grup 
biegowych w naszym kraju – Night 
Runners na organizację swoich mi-
strzostw na dystansie półmaratoń-
skim. Zapowiadamy także konkurs 
dla dzieci na projekt medalu Biegu 
Lwiątek. Patronat nad Biegiem Lwa 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”. 

Drużyna Szpiku to grupa wolonta-
riuszy działających bezinteresownie, 
z potrzeby serca na rzecz osób cho-
rych na nowotwory krwi w szczegól-
ności na białaczki. W jej szeregach są 
sportowcy, gwiazdy znane ze szklane-
go ekranu i pierwszych stron gazet, 
politycy, dziennikarze, a wśród nich: 
Julia Michalska, Anita Włodarczyk, 
Szymon Ziółkowski, Monika Drybul-
ska, sprinter Marcin Urbaś, Katarzy-
na Bujakiewicz, Magda Stużyńska, 
Magda Steczkowska, Olga Bończyk, 
Sylwia Grzeszczak, Mezo, zespół 
Arka Noego. Obok znanych nazwisk 
ten zespół tworzy cały szereg anoni-
mowych ludzi. Szefową drużyny jest 
Dorota Raczkiewicz – biegaczka. Nie 
jest jedyną amatorką tej aktywności 
fi zycznej – stąd pomysł na Mistrzo-
stwa Drużyny w półmaratonie.

Grupa Night Runners to jak sama 
nazwa wskazuje biegacze preferujący 
wieczorne treningi. By dołączyć do 
„Night Runners-ów” nie trzeba speł-
niać żadnych kryteriów, wystarczą 

chęci, by zacząć biegać. – Trudno to 
dokładnie oszacować, ale myślę że 
będzie to kilka tysięcy osób – mówi 
o liczbie członków NR Tomasz Ma-
kowski – pomysłodawca grupy. O fre-
kwencję na Mistrzostwach nie ma się 
zatem co martwić. Tym bardziej, że to 
już trzecie Mistrzostwa Night Run-
ners w półmaratonie. – Co ciekawe, 
pierwsza edycja odbyła się również 
przy okazji Biegu Lwa. Drugie były 

w Płocku przy Półmaratonie Dwóch 
Mostów. Teraz z przyjemnością 
wracamy do Tarnowa Podgórnego. 
Wiemy, czego możemy się spodzie-
wać – bardzo dobrze zorganizowa-
nej imprezy, ze świetnym zespołem 
organizacyjnym – podkreśla Tomasz 
Makowski.

Bieg Lwa to również zawody dla 
dzieci i młodzieży – Bieg Lwiątek. 
Tym razem organizatorzy postanowili 

oddać w ręce samych uczestników 
możliwość zaprojektowania meda-
lu, jaki każdy z małych sportowców 
otrzyma na mecie. Zdjęcia prac po-
winni nadsyłać rodzice bądź opie-
kunowie na adres: bieglwa@gmail.
com do 15.02.2015, wpisując w tytuł 
maila: „Konkurs na medal”. Technika 
wykonania pracy – dowolna. Wybra-
ny projekt zostanie wykonany, a jego 
autor nagrodzony. 

Szczegółowe informacje o Biegu 
Lwa oraz wszelkich dodatkowych 
aktywnościach związanych z imprezą 
znajdują się na stronie www.bieglwa.
pl oraz profi lu imprezy na Facebooku. 

Rozpoczynają się zapisy 
Bieg Lwa będzie mistrzostwami Drużyny Szpiku i Night Runners!
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 NASZ PATRONAT

 Justyna 
Grzywaczewska 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie informuje, że istnieje 
możliwość ubiegania się o stypen-
dium sportowe dla młodych spor-
towców, którzy osiągnęli w 2014roku 
wysoki poziom sportowy. 

Stypendium może otrzymać 
zawodnik lub zawodniczka upra-
wiający dyscyplinę olimpijską bę-
dący w kategorii wiekowej juniora 
młodszego, juniora i młodzieżowca 
oraz nie ukończył/-ła 21 roku życia 
w 2014 roku.

Wniosek może złożyć klub spor-
towy, związek sportowy lub stowa-
rzyszenie sportowe. Wszelkie druki 
dostępne na www.gosir.dopiewo.pl 
oraz na www.dopiewo.pl. W wersji 
papierowej do pobrania w GOSiR, 

ul. Polna 1a, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.00 – 15.00. 
Wypełnione wnioski wraz z załącz-
nikami należy składać w biurze 
podawczym Urzędu Gminy Dopie-
wo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo. 
Dopuszcza się składanie wniosków 
drogą pocztową (decyduje data 
stempla pocztowego). Termin skła-
dania wniosków upływa 13 lutego 
2015 roku. 

W minionym roku stypendia 
otrzymywało 14 młodych sportow-
ców. Kapituła w zależności od osią-
gniętych wyników przyznała kwoty 
od 150 do 250 złotych miesięcznie. 
Informacji można uzyskać pod nr. 
tel. 61  814 82 62 lub pisząc e-mail 
na adres gosir@dopiewo.pl . MN

Wielkopolska Akademia Piłkarska 
mająca wsparcie byłej gwiazdy Le-
cha Poznań, napastnika Artjomsa 
Rudnevsa, we współpracy z Polish 
Soccer Skills organizuje treningi 
dla młodych piłkarzy, którzy chcą 
poprawić swoje indywidualne umie-
jętności. 

Treningi metodologią Polish 
Soccer Skills przeznaczone są dla 
wszystkich młodych piłkarzy i pił-
karek w wieku od 6 do 12 lat nie-
zależnie od poziomu umiejętności. 
Aktualnie Wielkopolska Akademia 
Piłkarska prowadzi treningi w go-
dzinach popołudniowych w trzech 

lokalizacjach w Poznaniu: Świer-
czewo – SP 79, Rataje – SP 59 
i Arenie. W zajęciach mogą również 
uczestniczyć dzieci, które trenują 
na co dzień w klubach w Poznaniu 
i okolicach. WAP organizuje dla 
nich specjalne treningi indywidu-
alne, jako uzupełnienie treningu 
klubowego. Wszyscy uczestnicy za-
jęć mogą się spotkać z Artjomsem 
Rudnevsem, który znany jest z gry 
w Lechu Poznań i HSV Hamburg.

– Od początku działalności Wiel-
kopolskiej Akademii Piłkarskiej, Ar-
tjoms służył nam wsparciem i radą, 
a także bacznie przygląda się pracy 

młodych zawodników. Kilka razy 
w roku odwiedza zawodników pod-
czas treningów i obserwuje ich roz-
wój – mówi Bożena Kunik-Szym-
czak, prezes WAP.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce naborów do grup WAP i terminy 
treningów na stronie www.wap.org.
pl lub pod tel. 534 709 709.

Warta Poznań zaprasza wszyst-
kich zdolnych i wysportowanych 
chłopców chcących rozpocząć lub 
kontynuować swoją przygodę z pił-
ką nożną do udziału w naborze do 
wszystkich roczników. Klub na-
dal prowadzi również nabór grup 
z rocznika 2006, 2007, 2008 oraz 
młodszych.

Wszelkie pytania dotyczące naboru 
prosimy kierować do Arkadiusza Mi-
klosika, koordynatora ds. grup mło-
dzieżowych pod nr. tel. 512 299 502.

Rocznik 2006 (trener Bartosz 

Tomaszewski, tel. 660 714 337) – 
zajęcia odbywają się w każdy wtorek 
o 17 oraz w czwartek o 16 w hali na 
terenie klubu.

Rocznik 2007 (trener Mirosław 
Marciniak, tel. 798 497 371) – za-
jęcia odbywają się we wtorki o 16.30 
w SP nr 18 na os. Armii Krajowej 
100 oraz soboty o 9.30 w klubowej 
hali.

Rocznik 2008 (trener Paweł 
Krupa tel. 793 663 697) – wtorki 
o godz. 16 oraz w piątki o 19 w hali 
na terenie klubu. SO

Trzecioligowa Warta Poznań wy-
grała w minioną sobotę na sztucz-
nym boisku przy INEA Stadionie 
mecz kontrolny z Polonią Środa 
Wlkp. 2:0 (1:0). Bramki dla Zielo-
nych zdobyli Wojtek Onsorge (37., 
rzut karny) oraz Michał Ciarkowski 
(77). Był to trzeci wygrany sparing 
Warty z pięciu już rozegranych.

– Z perspektywy Warty spotkanie 
z Polonią Środa oceniam bardzo 
dobrze – mówił po spotkaniu tre-
ner Warty Poznań, Tomasz Bekas. 
– Był to bardzo pożyteczny i udany 
w naszym wykonaniu sparing. Cie-
szy nasze zwycięstwo, ale to na co 
najbardziej dziś zwracałem uwagę, 
to zachowanie poszczególnych za-
wodników i formacji. To wszystko 
dziś wyglądało bardzo przyzwoicie. 
Tomasz Woźniak

Stypendia sportowe 
gminy Dopiewo 

Rudnevs zaprasza do 
Wielkopolskiej Akademii 
Piłkarskiej

Zostań piłkarzem 
Warty Poznań

Zwycięska 
Warta 

W mistrzostwach wystartować mogą 
pracownicy samorządowi, radni, pra-
cownicy gminnych jednostek organi-
zacyjnych, zakładów budżetowych. 

Turniej jest rekreacyjny więc nie 
ma podziału na kategorie wiekowe, 
niemniej osobna klasyfi kacja jest 
dla mężczyzn i osobna dla kobiet – 
mówi Marcin Napierała, dyrektor 
GOSiR Dopiewo. 

Zawody, oprócz kolejnej formy 
aktywności ruchowej stają się oka-
zją do rozmów, wymiany doświad-
czeń, a w tym roku, na początku VII 
kadencji samorządowej również do 
poznania się. 

W pierwszych edycjach silne 
składy zgłaszało Starostwo Powia-
towe w Poznaniu, Kostrzyn, Kórnik, 
PODGiK i oczywiście gospodarz za-
wodów – gmina Dopiewo. 

– W tym roku liczymy na aktyw-

ność kolejnych samorządów – za-
chęca Marcin Napierała. – Turniej 
nie ma limitu uczestników, a system 
rozgrywek dopasujemy do liczby 
startujących. Chcemy aby Ci, którzy 
zdecydują się na przyjazd do nas po-
czuli atmosferę rekreacji na sporto-
wo oraz nutkę rywalizacji. 

Zawody odbędą się 7 marca od 
godziny 9.45 w hali GOSiR Dopie-
wo – równolegle na czterech bo-
iskach.

Zgłoszenia zawodników należy 
przesłać w terminie do 27 lutego 
do GOSiR Dopiewo na formularzu 
zgłoszeniowym mailem na adres 
gosir@dopiewo.pl lub faksem na 
numer 61 8148 262. 

Informacje o mistrzostwach moż-
na uzyskać pod numerem telefonu 
604 263 631 oraz na stronie interne-
towej www.gosir.dopiewo.pl . Patro-
nat nad zawodami objął „Nasz Głos 
Poznański”. Red

Mistrzostwa samorządowców 
w badmintona
Już po raz trzeci gmina Dopiewo – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie 
organizują mistrzostwa samorządowców w popularną kometkę

 NASZ PATRONAT

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl
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W piątek o godz. 22 zakończyło się 
głosowanie w III Plebiscycie „Nasze-
go Głosu Poznańskiego” Najpopu-
larniejszy Sportowiec Roku Pozna-
nia i 19 Okolicznych Gmin’2014. 

Przypomnijmy, przygotowaliśmy 
listę 81 kandydatów do tytułu Naj-
popularniejszego Sportowca w 2014 
roku. Stworzyli ją przedstawiciele 
poznańskich mediów, samorządów 
i klubów. Stąd obok gwiazd zawodo-
wego sportu znaleźli się amatorzy, 
często osoby bardzo młode – ale 
z osiągnięć, których poszczególne 
gminy są bardzo dumne, a ich popu-
larność w regionie jest duża.

Najwięcej głosów uzyskała 
Wiktoria Grabowska, 17-letnia 
zawodniczka UKS Dąbrówka Syn-
chro Poznań, reprezentantka Pol-
ski w pływaniu synchronicznym, 
uczennica ZSMS w Poznaniu. I to 

ona została laureatką III Plebiscy-
tu „Naszego Głosu Poznańskiego” 
Sportowiec Roku’2014. Gratuluje-
my!!! Tym bardziej, że zdobyła ona 
aż 924 głosy (24,4 proc.). Drugą 
pozycję zajął utalentowany kolarz 
Patryk Rajkowski z UKS Jedyn-
ka Limaro Kórnik – 835 głosów 
(22,1  proc.), a kolejne dwa miej-
sca koszykarki Poznań City Center 
AZS: Daria Marciniak – 819 (21,7) 
i Kinga Woźniak – 759 (20,1). Na 
wysokiej piątej lokacie znalazła się 
Kamila Wielińska (reprezentacja 
gminy Dopiewo, piłka nożna) – 
237 (6,3). 

Wiktora Grabowska w nagrodę 
otrzyma okolicznościowy dyplom, 
a rozmowę z nią opublikujemy w na-
stępnym wydaniu „Naszego Głosu 
Poznańskiego”. Również nasz part-
ner medialny Radio Zet Gold wy-
emituje z nią obszerny wywiad.

Czytelnik, który oddał najwięcej 
głosów otrzyma w nagrodę pobyt 
w Hotelu Remes Sport & Spa. 
Sławomir Lechna

Victoria Wiktorii!
Wiktoria Grabowska zwyciężczynią III Plebiscytu „Naszego 
Głosu Poznańskiego” Najpopularniejszy Sportowiec Roku 
Poznania i 19 Okolicznych Gmin’2014

SPORTOWIEC
ROKU 2014
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Wiktoria Grabowska jest repre-
zentantką Polski w pływaniu 
synchronicznym.

Miniony rok był bardzo udany dla 
sportowców z powiatu poznańskiego. 
Zwłaszcza dla kolarzy, którzy zdo-
byli sporo medali nie tylko w kraju, 
ale także na międzynarodowej are-
nie. Spore sukcesy odnosili również 
zawodnicy uprawiający jeździec-
two oraz strzelectwo sportowe. I to 

właśnie przedstawiciele tych trzech 
dyscyplin sportu otrzymali Nagrody 
Sportowe Starosty Poznańskiego. 
Wręczyli je starosta Jan Grabkowski 
i przewodniczący Rady Powiatu Po-
znańskiego Piotr Burdajewicz. Listę 
wyróżnionych opublikowaliśmy na 
www.naszglospoznanski.pl . Lech

Nagrody sportowe 
starosty poznańskiego
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 691-895-296 Informacje o naborze 
www.wap.org.pl


