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Prapremiera dreszczowcaPrapremiera dreszczowca STR. 12
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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

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

Musicalowe hity Musicalowe hity 

Fani musicali mogą już zacierać ręce. Wszystko z powodu dwóch wydarzeń, Fani musicali mogą już zacierać ręce. Wszystko z powodu dwóch wydarzeń, 
jakie w najbliższym czasie szykuje Teatr Muzyczny w Poznaniu. Na zdjęciu próba jakie w najbliższym czasie szykuje Teatr Muzyczny w Poznaniu. Na zdjęciu próba 
„Evity”. Mamy dla Was trzy podwójne zaproszenia! „Evity”. Mamy dla Was trzy podwójne zaproszenia! STR. 13STR. 13
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Dziękujemy byłym burmistrzom Pobiedzisk!

Kalendarium

25 września
PIĄTEK
• Któż z nas nie lubi starych 
dobrych przebojów Elvisa Pre-
sleya, Engelberta Humperdinka, 
Roya Orbisona, Cliffa Richarda 
czy Toma Jonesa. Te stare „Nie-
przemijające / Niezapomniane 
przeboje”,a także stare polskie 
piosenki będziemy mogli posłu-
chać na koncercie promującym 
płytę z dorobku artystycznego 
Macieja Piotra. Początek o godz. 
19 w Jeżyckim Centrum Kultury 
Ab Ovo przy ul. Jackowskiego 
5–7. Wstęp 10 zł.
• Festiwal Filmowy -18 od-
bywający się w Sali kinowej 
CK Zamek jest największym 
w Polsce przeglądem naj-
młodszego kina. W Konkursie 
Głównym -18 pokazywane są 
najlepsze produkcje autorów 
do 18 roku życia, natomiast 
w sekcji 18+VAT można zoba-
czyć produkcje twórców poniżej 
23 lat. W programie Festiwalu 
z znajdują się także otwarte 
warsztaty animacji, operator-
skie, aktorskie i scenografi czne 
dla studentów i młodzieży. 
Festiwal trwa do soboty.

3/4 października
SOBOTA / NIEDZIELA
• W Arenie odbędzie się 4 edycja 
Festiwalu Luxfest organizowa-
nego przez zespół Luxtorpeda. 
Szczegóły na www.naszglospo-
znanski.pl . 

8 października
CZWARTEK 
• O godz. 21 w poznańskim 
BaRock Clubie rozpocznie się 
pełen akcji i humoru występ 
zespołu Combo 90210. Usłyszeć 
będzie można największe 
muzyczne przeboje z seriali 
telewizyjnych lat 80. i 90., m.in.: 
„Drużyna A”, „Alf”, „Beverly 
Hills 90210”. Dla naszych Czy-
telników mamy dwa pojedyncze 
zaproszenia. Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl . 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Wreszcie rozpoczęła się budowa 
kolejnego odcinka drogi ekspre-
sowej S5 między Głuchowem A2 
a Wronczynem. Kiedy parę dni 
temu rozmawiałem o tej inwestycji 
z burmistrzem gminy Stęszew 
Włodzimierzem Pinczakiem, to 
zwrócił on uwagę, że od niedawna 
gminy nie muszą już utrzymywać 
kosztownych starych „krajówek”. 
A wszystko to dzięki determinacji 
byłych burmistrzów Pobiedzisk 
– Michała Podsady i Ireneusza 
Antkowiaka – co należy podkreślić!

To oni zwrócili uwagę na pro-
blem, który pojawił się już kilka lat 
temu, gdy rozpoczęto budowę dróg 
ekspresowych w całej Polsce. Nowe 
„eski” miały zastąpić stare krajów-
ki, które zgodnie z ustawą z auto-
matu, stały się drogami gminnymi. 
Tym samym na samorządy spadł 
ciężar ich utrzymania. O zmianę 
prawa nakazującego gminom przej-
mowanie starych dróg krajowych 
walczyli właśnie byli burmistrzowie 
Pobiedzisk. Przekonali oni do 
wspólnej walki samorządowców 

z innych gmin dotkniętych tym 
problemem, a także parlamen-
tarzystów. Tylko oni wiedzą ile 
wysiłku kosztowało doprowadze-
nie, że Sejm i Senat przegłosowały 
projekt zmiany ustawy o drogach 
publicznych. Półtora roku temu 
prezydent Komorowski skierował 
go do Trybunału Konstytucyjnego, 
który niedawno uznał postulaty 
gmin. Dzięki temu „stare eski” 
utrzymywać będą województwa. 
Panom Podsadzie i Antkowiakowi 
dziękujemy!

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

Walczyli o zmia-
nę prawa z wiel-
ka determinacją 

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; os. J.III Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823-57-81, piatkowo@
skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo: „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia
Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo • Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania
i skracania. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. • Aktualności z powiatu i ogłoszenia w internecie na stronie: www.naszglospoznanski.pl

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

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

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

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

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

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

5 X
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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ZDROWA KUCHNIA

REKLAMA

GALERIA POLSKIE MEBLE 
kusi smakami i rabatami
Galeria POLSKIE MEBLE urzeka nie tylko nietuzinkowym stylem i jakością wykonania mebli, ale przede 
wszystkim wyjątkowymi wydarzeniami, które z myślą o stałych i nowych Klientach są tu regularnie organizowane

Do takich wyjątkowych atrakcji 
z pewnością należeć będzie druga 
edycja eventu kulinarnego ZDRO-
WA KUCHNIA, która odbędzie 
się w sobotę 26 września, w godzi-
nach 11:00–18:00.

Na Klientów Galerii POLSKIE 
MEBLE czekać będzie nie tylko 
ogrom niespodzianek, ale również 
ATRAKCYJNE RABATY DO 40% 
NA MEBLE.

Każdy więc, kto marzy o nowych 
meblach i innych artykułach wy-
posażenia wnętrz – nie tylko tych 
związanych z kuchnią – będzie mógł 
w ten dzień skorzystać z bogatej 
oferty Salonów, które przygotowały 
mnóstwo cenowych niespodzianek. 
Wyjątkowe rabaty zaproponowały 
m.in. salony KLER, HOME GAL-
LERY, MEBLE MATKOWSKI, 
RAD-POL i ALWES.

ZDROWA KUCHNIA to nie tyl-
ko możliwość zakupu mebli w świet-
nych cenach, ale przede wszystkim 
wyjątkowe, pełne zdrowych sma-
ków i aromatów wydarzenie.

Event ten podzielony zostanie 
na 3 główne strefy: ZDROWIA, 
FORMY i DZIECKA.

W strefi e ZDROWIA, zlokali-
zowanej w głównym holu, Goście 
Galerii będą mieli niepowtarzalną 
okazję wspólnie gotować z prawdzi-
wymi Mistrzami Kuchni i kosztować 
przeróżnych dań, opartych na natu-
ralnych składnikach. Zupa pomido-
rowa z pieczoną papryką, orzechem 
włoskim i Pesto, Wege burgery z ka-
lafi orem, cieciorką i komosą ryżo-
wą, czy Orkiszotto z dynią i jarmu-
żem oraz pieczonym rostbefem, to 

tylko niewielka część smakołyków, 
które będą na żywo przygotowywa-
ne i serwowane Klientom Galerii. 
Salon Meble MERDA, z okazji swo-
jego otwarcia, przygotowuje pokaz 
zdrowego gotowania i degustację 
win. Salony Mebel RUST i Meble 
Wrzosowa również zapowiedziały 
kulinarne atrakcje. 

Strefa ZDROWIA wzbogacona 
zostanie o kilkunastu wystawców, 
u których można będzie nabyć na-
turalne produkty, takie jak: artykuły 
vege, zioła, wędliny, sery, soki, mio-
dy, pieczywo pełnoziarniste i zdro-
we przekąski dla dzieci.

Nietuzinkową atrakcją dla ko-
rzystających ze Strefy ZDROWIA, 
będzie z pewnością pokaz parzenia 
kawy prowadzony przez profesjo-
nalnego baristę, połączony z degu-
stacją.

W strefi e DZIECKA, dzieci pod 
okiem animatorów będą miały moż-
liwość przygotowania prostych, 
zdrowych i pomysłowych dań. 
W programie dla dzieci m.in: regaty 
na liściach sałaty, wesoła myszka, 
wesołe kanapki, bananowa wyspa 
słodkości.

Wspaniałym uzupełnieniem ku-
linarnych warsztatów dla dzieci 
i dorosłych będzie strefa FORMY 
– ćwiczenia relaksacyjne i poka-
zy tańca prowadzone przez Szkołę 
Open Mind i UwolnjCiało.pl.

Zbliżający się event ZDROWA 
KUCHNIA to niepowtarzalna oka-
zja do skorzystania z bogatej oferty 
smaków, aromatów i… wyjątko-
wych rabatów na meble. Serdecznie 
zapraszamy. Red

TEKST SPONSOROWANY
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Takie założenia przedstawili 15 
września na konferencji prasowej 
w hali starego dworca prezydent 
Poznania Jacek Jaśkowiak oraz 
członek zarządu PKP S.A. Jarosław 
Bator. W spotkaniu uczestniczyli 
także: poseł Rafał Grupiński, za-
stępca prezydenta Maciej Wudar-
ski oraz dyrektor Biura Miejskiego 
Konserwatora Zabytków Joanna 
Bielawska-Pałczyńska. 

Po wielu miesiącach oczekiwań 
miasto Poznań i PKP S.A. w końcu 
wypracowały wspólną koncepcję 
właściwego zagospodarowania te-
renu dworca kolejowego i przyległe-
go placu, które ponownie mają być 
wizytówką miasta. Strony podpisały 
list intencyjny, w którym ustalono 
zasady współpracy przy realizacji 
inwestycji. Miasto – jak zaznaczo-
no w dokumencie – zobowiązało się 
m.in. do uregulowania stanu praw-
nego działek ewidencyjnych nie-
zbędnych do realizacji tego ważne-
go dla Poznania komunikacyjnego 
i usługowego przedsięwzięcia.

Nowe w starym dworcu
Projekt zagospodarowania sta-

rego dworca uwzględnił jego cen-
tralne położenie w strukturze ko-
munikacyjnej Poznania. Lepsza 
będzie funkcjonalność budynku: 
powierzchnia usługowa – w porów-
naniu z poprzednim obiektem – bę-
dzie dwa razy większa (około 3 tys. 
mkw.). Ważne jest to, że dostrzeżono 
też walory miejsca pod względem hi-
storycznym i kulturowym – dworca, 
który tam funkcjonuje od 1879 roku! 
Potrzeba było więc tysięcy głosów 
niezadowolonych pasażerów, po-
stulatów społeczników oraz reakcji 
nowej ekipy władz Poznania, by PKP 
zauważyła w czym tkwi problem. 

Jeszcze ponad rok temu funkcjo-
nowały kasy w starym dworcu głów-
nym. Jednak po zamknięciu obiektu 
całą funkcję obsługi pasażerskiej 
przeniesiono do nowego obiektu 
(tzw. „chlebaka”), który przez fi rmę 
Trigranit zbudowany na Euro 2012, 
a po tej imprezie rozbudowany zo-
stał znacznie o część handlową, 
usługową i piętrowe parkingi. Nowy 
dworzec – „przyklejony” do mo-
stu Dworcowego – stał się szybko 
„dodatkiem” do galerii handlowej, 
mało wygodnym dla pasażerów, 
bo usytuowanym po wschodniej 
stronie stacji. Do peronów 4, 5 i 6 
podróżni mieli więc dłuższą drogę. 
Sprawy nie uzupełniał też mały 
budynek stacyjny Dworca Zachod-
niego, z i do którego jest bliżej do 
wspomnianych peronów i stacji Po-
znańskiego Szybkiego Tramwaju.

Decyzja o przywróceniu do życia 
starego Dworca Głównego jest więc 
dobrą wiadomością dla poznaniaków.

Przebudowa budynku Dworca 
Głównego, z udziałem Trigranitu, 
odbywać się będzie w kilku etapach. 
Do 2017 roku będą zmodernizowa-
ne perony po jej stronie zachodniej, 
czyli wspomniane: 4, 5 i 6. Do III 
kwartału 2018 roku ma być przeka-

zana po przebudowie hala starego 
Dworca Głównego, a około 2020 r. 
zbudowane zostaną w sąsiedztwie 
trzy o różnych wysokościach budyn-

ki biurowe i hotelowe. Przywrócona 
zostanie pierwotna elewacja ściany 
czołowej Dworca Głównego, czyli 
taka, jaka była na początku XX wie-

ku. Wszystkie perony wraz z nowym 
i przebudowanym starym dworcem 
połączone będą przeszkloną kładką 
(prowadzącą aż do ulicy Głogow-
skiej). Do każdego peronu prowa-
dzić będą schody ruchome. 

Priorytetem – komunikacja
Nowy wystrój otrzyma plac przy-

dworcowy. Przed samym budynkiem 
powstanie zielone miejsce do odpo-
czynku. Założeniem jest też, by do 
dworca przyjeżdżało się szybko i wy-
godnie, by priorytetem była komuni-
kacja miejska i taksówki. Namiastką 
taką już jest stacja szybkiego tram-
waju, ale oddalony jest on od nowe-
go budynku Dworca Głównego. 

Od 19 września rozpoczęła się 
budowa przejścia dla pieszych od 
przystanków tramwajowych przy ul. 
Matyi w stronę wejścia do budynku 
nowego Dworca Głównego. Dzięki 
temu skróci się czas przejścia z tram-
wajów do kas dworcowych i odwrot-
nie. Nie trzeba będzie przechodzić 
niewygodnymi i oddalonymi od 
dworca przejściami podziemnymi.

Wszystkie te działania nabiera-
ją nowego wyrazu, zaczynają być 
wreszcie przyjazne mieszkańcom 
Poznania i przyjezdnym. To wła-
śnie centralnie położony budynek 
Dworca Głównego jak i przy nim 
plac wymagają szczególnej uwagi, 
a są przecież wizytówką Poznania. 
Wizytówką poznańskiego węzła ko-
lejowego, który po Warszawie, jest 
największym pod względem obsługi 
pasażerskiej w kraju.

Stary Dworzec Główny w Poznaniu 
powróci do świetności
Budynek starego poznańskiego dworca po przebudowie i nadaniu mu nowego wyglądu przywrócony 
zostanie do swej podstawowej funkcji – obsługi pasażerskiej. Podróżni za trzy lata ponownie kupować będą 
bilety i oczekiwać pociągu w nowej hali, do której – tak jak poprzednio – wchodzić się będzie wprost z placu

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

REKLAMA

• W Urzędzie Miasta Poznania 
wystawione są projekty przebu-
dowy starego Dworca Głównego. 
Zaprezentowane są dwie wersje 
wyglądu jego elewacji czołowej: 
obudowanej szklaną ścianą i bez 
niej. Mieszkańcy wypowiedzieć się 
więc mogą o przyszłym budynku 
i jego otoczeniu. Ich głosy – do 
końca października – zadecydują 
o wyborze projektu.
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Śladami Arkadego Fiedlera 
Okazją do wyprawy jest 120-ta 
rocznica urodzin pisarza oraz kilka 
innych jubileuszy: 80 lat minęło od 
pierwszego wydania książki „Ryby 
śpiewają w Ukajali”, w tym roku 
obchodzone jest czterdziestolecie 
powstania Muzeum–Pracowni Li-
terackiej w Puszczykowie, minęło 
także 30 lat od śmierci podróżnika. 

W ekipie nie mogło zabraknąć 
syna słynnego podróżnika posła 
Arkadego Radosława Fiedlera. Do 
serca Amazonii wybiorą się tak-
że: Paweł Klepka (prezydent Unii 
Wielkopolan, były wiceprezydent 
Poznania), Rafał Konieczny (arty-
sta – plastyk, projektant), Mileniusz 
Spanowicz (zoolog, fotograf) oraz 
Tomasz Siuda (absolwent fotografi i 
poznańskiej ASP). 

Ekspedycja wyrusza w drugiej po-
łowie października. Właśnie trwają 
skrupulatne przygotowania i działa-
nia logistyczne przed podróżą. 

– Rozpoczęcie wyprawy odbędzie 
się w Puszczykowie, stąd uczestnicy 
wyruszą na kontynent południowo-
amerykański do Boliwii i Peru – czy-
tamy na www.ekspedycje.amazon-
skie.pl . – Czeka nas lądowanie na 
jednym z najwyżej położonych lot-

nisk na świecie w El Alto na wyso-
kości 4100 m nad poziomem morza, 
z lotniska jedziemy do najwyżej po-
łożonej stolicy – La Paz. Dwa, może 
trzy dni zajmą nam przygotowania, 
ostatnie zakupy wyposażenia i pro-
wiantu na wyjazd. Część wyposa-
żenia, które będzie nam potrzebne 
dopiero później, wyślemy do Peru. 
Z La Paz pojedziemy samochoda-

mi najbardziej niebezpieczną drogą 
świata „camino de la muerte’’ do 
Rurrenabaque, to już w tropikach. 
Następny etap podróży to Ixiamas, 
z tego miejsca opuszczamy cywili-
zację, 24 kilometry przez dżunglę do 
Alto Madidi, z tego 12 km qadami, 
a drugie 12 pieszo. Będziemy mie-
li ze sobą minimalną ilość bagażu 
i żywności – zapas tylko na kilka dni. 

Większość ekwipunku wysłanego 
do Peru płynie na nasze spotkanie, 
ma na nas czekać nad Rio Heath. 
Z Alto Madidi spłyniemy łodziami 
rzeką Madidi do miejsca, z które-
go będzie najbliżej przejść przez 
dżunglę do rzeki Heath. To będzie 
najtrudniejszy etap wyprawy, który 
musimy pokonać pieszo, niosąc cały 
bagaż i zapas wody, to tylko 16 km, 

przedzierając się przez dziewiczą 
dżunglę musimy wyciąć sobie ścież-
kę, zajmie to nam w sprzyjających 
warunkach 2–3 dni. Po dotarciu 
w umówione miejsce nad brzegiem 
rzeki, spodziewamy się zastać łodzie 
z prowiantem wysłanym wcześniej. 
Następnego dnia pakujemy łodzie 
i płyniemy w dół rzeki. Spływ rze-
ką potrwa około 4 do 5 tygodni. To 
pierwotne, dzikie niezamieszkałe 
tereny, to też najważniejsza część 
wyprawy z powodu naszego udziału 
w poszerzaniu wiedzy przyrodniczej 
o miejscach nieznanych jeszcze na-
uce. Na noclegi będziemy zatrzymy-
wać się i zakładać obozy w lesie lub 
na piaszczystych brzegach rzeki. 
Z rzeką żegnamy się po dotarciu do 
osady Puerto Heath, stąd jedziemy 
do miejscowości Cobija i następnie 
samolotem wracamy do La Paz. Po 
spakowaniu i zabezpieczeniu sprzę-
tu wyprawowego powrót do Polski.

Czteroosobowa drużyna podróżników wyrusza do Amazonii

Uczestniczy wyprawy podczas narady w Puszczykowie. 
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Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl



NR 84 / 21 WRZEŚNIA 2015

6 AKTUALNOŚCI

Wykonawcą zadania będzie fi rma 
Budimex SA, która we wrześniu 
tego roku wygrała przetarg. Szkoła 
powstanie przy ul. Strażewicza, na 
działce stanowiącej własność gmi-
ny, w okolicy licznie zasiedlanej 
przez nowych mieszkańców. 

Zgodnie z umową, nowy kompleks 
szkolny będzie powstawał w czterech 
etapach, z czego pierwszy – wyko-
nanie segmentu A i B z ociepleniem 
i uzyskaniem pozwolenia na użytko-
wanie dla parteru oraz dróg i chodni-
ków od ul. Strażnicza ma zakończyć 
się do września 2016 r. Do stycznia 
2017 r. planuje się oddać do użytku 
wyższe kondygnacje, a do lipca za-
kończyć budowę sali gimnastycznej. 
Ostatni etap to oddanie gotowej 
szkoły we wrześniu 2017 r. 

Nowa szkoła to trzy kondy-
gnacje, o powierzchni użytkowej 
6 295,18 m2. W budynku znajdą się 
23 sale, szatnie, pomieszczenia biu-
rowe oraz techniczne. Szkoła będzie 
wyposażona w salę gimnastyczną 

o wymiarach: 18x36m. Budynek za-
projektowano bez barier architek-
tonicznych, a wszystkie pomiesz-
czenia zostały przystosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Część prac, szczególnie budowa 
sali gimnastycznej, realizowanych 
będzie w trakcie trwającego roku 
szkolnego, w którym prowadzo-
ne będą już zajęcia edukacyjne dla 
najmłodszych. Prace nie będą jed-
nak zakłócać działania obiektu ani 

zagrażać bezpieczeństwu dzieci. 
Zależy nam, by w nowej szkole jak 
najszybciej rozpoczęły naukę dzieci 
w klasach 1–3. W istniejącej szkole 
im. J. i T. Działyńskich we wrześniu 
rozpoczęło naukę 805 dzieci, z tego 
238 w samych klasach pierwszych. 
Nowa szkoła będzie przygotowana 
na przyjęcie ponad 600 uczniów. 
Plewiska są największą wsią gminy 
Komorniki. Zameldowanych jest 
tam ponad 9 tysięcy mieszkańców. 

Koszt budowy nowego kompleksu 
szkolnego wyniesie 21 693 316,51 zł 
i zostanie poniesiony z budżetu gmi-
ny. Inwestycja w Plewiskach będzie 
pierwszą od 2012 r. budową „szkoły 
od podstaw”, wtedy do użytku odda-
no nowy budynek szkoły w Chomęci-
cach. 

Podpisano umowę 
na nową szkołę 
Data 15 września 2015 r. przejdzie do historii gminy 
Komorniki – w siedzibie urzędu wójt Jan Broda podpisał umowę 
na budowę nowej szkoły podstawowej w Plewiskach

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 
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Promenada w Kórniku

Oddano do użytku nowy odcinek promenady nad Jeziorem Kórnickim. 
Przy głównym molo tryska już fontanna. Prace trwają jedynie na kładce 
przy zamku, która będzie ukończona do 30 października.
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Ponad 100 osób uczestniczyło w co-
rocznym spotkaniu integracyjnym 
dla osób niepełnosprawnych, ich 
rodzin i przyjaciół z gminy Stęszew. 
Tym razem uczestnicy spotkali się 
12 września w parku rekreacyjnym 
Nenufar Club w Kościanie. 

Na miejscu wszystkich zebra-
nych powitał burmistrz gminy Stę-
szew Włodzimierz Pinczak oraz 
animatorzy. Przygotowanych zo-
stało wiele atrakcji: spacer tratwą, 
zagadki i niespodzianki w plenerze, 
dyplomy dla wszystkich uczestni-

ków, a także poczęstunek i wspólne 
ognisko. 

Urozmaicony program, słonecz-
na pogoda i atrakcyjność miejsca 
spowodowały, że wszyscy w dobrych 
nastrojach rozjechali się do domów, 
obiecując sobie za rok spotkać się 
ponownie.

Z końcem lipca – o czym już informo-
waliśmy – ofi cjalnie potwierdzone zo-
stało podpisanie umowy na budowę 
kolejnego odcinka drogi ekspresowej 
S5 Poznań–Wrocław między auto-
stradą A2 a Wronczynem. Umowę 
podpisała Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad z wykonawcą 
– konsorcjum włoskich fi rm. W ciągu 
22 miesięcy (nie licząc okresów zi-
mowych) ma powstać odcinek o dłu-
gości ok. 16 km, trzy węzły drogowe, 
17 obiektów inżynierskich i miejsca 
obsługi podróżnych. Wykonawca 
wykona też przepusty, przejścia dla 
zwierząt, ekrany akustyczne, a także 
oświetlenie i kanalizację.

W gminie Stęszew roboty drogo-
we już się rozpoczęły. W pierwszej 
kolejności będą one trwały na od-
cinku drogi wojewódzkiej nr 431 do 
drogi krajowej nr 32, od Wronczyna 
do torów kolejowych w Zamysłowie 
(ul. Moderska). 

W związku z tym mieszkańcy 
mogą doświadczać różnorodnych 
niedogodności w postaci zwiększo-
nego natężenia ruchu samochodów, 

hałasu i kurzu pojawiającego się 
podczas robót drogowych i pracy 
maszyn. Możliwe będą także uszko-
dzenia i odkształcenia nawierzchni 
dróg, a wyjazdy z budowy mogą 
spowodować utratę płynności ruchu 
i utrudnienia przejazdu. 

Uciążliwości można się będzie 
spodziewać również na odcinkach: 
Twardowo–Srocko, Srocko–Wron-
czyn, Stęszew–Modrze (na odcinku 
ul. Moderskiej w Zamysłowie), ul. Sa-
dowa w Zamysłowie, droga Sapowi-
ce–Stęszew, Krąplewo–Wielkawieś, 
droga wojewódzka Buk–Stęszew, 
droga powiatowa Stęszew–Dopiewo, 
ul. Trzcielińska w Dębnie. Red

Ten jubileusz był szczególny nie tyl-
ko dlatego, że Pani Stanisława Le-
śniewicz z gminy Dopiewo skończy-
ła 100 lat, ale także dlatego, że przez 
cały ten czas mieszkała w Więcko-
wicach i na własne oczy widziała 
zmiany, jakie zachodziły w Jej so-
łectwie i całej gminie na przestrzeni 
wieku.

11 września życzeń, jakie Sza-
nowna Jubilatka otrzymywała, nie 
było końca! Po uroczystej mszy św., 
odprawionej w kościele parafi al-
nym w Niepruszewie, do której to 
parafi i przynależą Więckowice, ks. 

proboszcz Roman Janecki odczytał 
list gratulacyjny od ks. abp. Stani-
sława Gądeckiego. Z kolei podczas 
przyjęcia urodzinowego, które od-
było się w Sierosławiu, wójt gminy 
Dopiewo – Adrian Napierała od-
czytał list gratulacyjny, który przy-
słała dla Pani Stanisławy – premier 
Ewa Kopacz. 

Pani Stanisława ma 5 dzieci, 12 
wnucząt i 13 prawnucząt. Lubi koty 
sąsiadów i telewizyjne telenowele. 
Jest nałogową radiosłuchaczką. 

Szanownej Jubilatce życzymy 
wszystkiego najlepszego! AM

Spotkanie integracyjne 
stęszewian

Zaczęli budować S5

Od stu lat żyje w Więckowicach

Marta 
Marciniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Powstanie 
16-kilometrowy 
odcinek 

Jubilatka w towarzystwie kierowni-
ka USC w Dopiewie Grażyny Grześ-
kowiak i wójta Adriana Napierały. 
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Uroczystość otwarcia i poświęce-
nia szkoły 1 września przebiegła 
w gorącej (dosłownie i w przenośni) 
atmosferze. W nowej placówce licz-
nie pojawili się nie tylko uczniowie 
z rodzicami i nauczyciele, ale także 
goście: duchowni, przedstawiciele 
władz i samorządów różnych szcze-
bli, dyrektorzy innych placówek 
oświatowych, przedstawiciele wielu 
instytucji, wykonawcy i projektanci.

Rolę gospodyni uroczystości 
pełniła dyrektor placówki Bogna 
Skoraszewska. Fakty związane 
z historią budowy szkoły przedsta-

wił burmistrz Jerzy Lechnerowski. 
Głos zabrali także: wojewoda Piotr 
Florek, starosta Jan Grabkowski, 
przedstawiciel sejmiku wojewódz-
kiego Waldemar Witkowski oraz 
kurator oświaty Elżbieta Walko-
wiak.

Poświęcenia murów szkoły do-
konali: biskup Damian Bryl oraz 
proboszcz parafi i w Kamionkach ks. 
Jakub Lechniak. Po symbolicznym 
przecięciu wstęgi uczniowie wraz 
z nauczycielami rozeszli się do klas, 
by poznać rozkład zajęć, a goście 
mogli zwiedzić placówkę.

Wartość inwestycji to ok. 16 mi-
lionów zł. Za 2 lata ma być wybudo-
wany drugi etap kompleksu: 9-od-
działowe gimnazjum,

6-oddziałowe przedszkole (150 
dzieci) i żłobek na 30 dzieci. Projekt 
przewiduje możliwość dobudowa-
nia, w miarę potrzeby 12 kolejnych 
oddziałów szkoły podstawowej.

Szkoła jak marzenie 
560 uczniów rozpoczęło naukę w nowej szkole w Kamionkach

REKLAMA

REKLAMA
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2 września ofi cjalnie otwarto fi lię 
Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 
w Przeźmierowie, która zlokalizo-
wana jest w Pasażu Handlowym 
przy ul Rynkowej 75C, w bezpo-
średnim sąsiedztwie budowanego 
rynku. Można już załatwiać sprawy 
związane z dowodami osobistymi, 
gminną Kartą Mieszkańca oraz po-
twierdzaniem profi lu zaufanego. To 
także punkt przyjmowania wnio-
sków w zakresie realizowanych przez 
Urząd Gminy usług oraz źródło 
wszelkich urzędowych informacji. 

– Utworzenie fi lii Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne w Przeźmierowie 
to element naszej polityki otwartości 
na potrzeby klientów – powiedział 
wójt gminy Tarnowo Podgórne Ta-
deusz Czajka. – By poprawić dostęp 
do usług budujemy także budynek 
administracyjny w Tarnowie Pod-
górnym, do którego przeniesione 
zostaną Gminna Jednostka Oświa-
towa i Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. W dalszej kolejności większa 
przestrzeń zostanie udostępniona 
dla Wydziału Komunikacji Staro-

stwa Powiatowego. Planujemy tak-
że utworzyć Tarnowskie Centrum 
Wspierania Przedsiębiorczości. 

Godziny otwarcia fi lii są takie 
same jak godziny otwarcia Urzędu 
Gminy w Tarnowie Podgórnym, tzn. 
w poniedziałek 8.30–18.00, wtorek 
– czwartek 7.30–15.30, a w piątek 
7.30–14.00. Koordynatorem fi lii 
jest Elżbieta Neumann. Do dyspo-
zycji klientów jest również inspektor 
Cezary Spiż. 

O tym, że fi lia jest potrzebna 
świadczy fakt, że pierwsi klienci 
przyszli krótko po zakończeniu czę-
ści ofi cjalnej. Pierwsze sprawy do-
tyczyły złożenia wniosków o Kartę 
Mieszkańca i wydanie nowych do-
wodów osobistych.  ARz 

Filia urzędu 
w Przeźmierowie

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

• Urząd Gminy Tarnowo 
Podgórne Filia w Przeźmierowie 
ul. Rynkowa 75C 
62-081 Przeźmierowo 
tel. 61 2275 873, 
fp@tarnowo-podgorne.pl 

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

USŁUGI • WWW.PRESS-GRAF.COM   
TEL. 608-57-29-09

Wapniarnia 3, koło Trzcianki; 

NA SPRZEDAŻ 
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha; 

tel. 697 702 624, tel. 698 656 107
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Razem o bezpieczeństwie

Na spotkaniu, które odbyło się 15 
września w Tarnowie Podgórnym, 
omawiana była sytuacja na terenie 
gmin: Tarnowo Podgórne, Rokiet-
nica, Dopiewo, Buk i Suchy Las. 
Na pytania odpowiadali również za-
stępca Wielkopolskiego Komendan-
ta Wojewódzkiego mł. insp. Rafał 
Kozłowski, wojewoda Piotr Florek 
oraz wójt Tadeusz Czajka. W spo-
tkaniu wzięli również udział wójt 
Rokietnicy Bartosz Derech, zastępca 
wójta Dopiewa Paweł Przepióra oraz 
naczelnik poznańskiego Wydziału 
Ruchu Drogowego mł. insp. Józef 
Klimczewski, przedstawiciel Wielko-
polskiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich, a także radni, sołtysi, młodzież 
oraz mieszkańcy zainteresowani po-
prawą bezpieczeństwa.

Na początku debaty Komendant 
Miejski w Poznaniu przedstawił dane 
statystyczne. W porównaniu z ubie-
głym rokiem w zakresie kategorii 
najbardziej uciążliwych społecznie 
na terenie gmin Tarnowo Podgórne, 
Rokietnica i Dopiewo spadła licz-
ba bójek i pobić, kradzieży cudzej 
rzeczy oraz uszkodzeń mienia, na-

tomiast wzrosła liczba uszczerbków 
na zdrowiu oraz kradzieży poprzez 
włamanie do samochodu. 

Po prezentacji uczestnicy zada-
wali pytania. Wiele z nich doty-
czyło organizacji ruchu na drodze 
wojewódzkiej 307 oraz organizacji 
ruchu w Przeźmierowie. Wskazy-
wano także na konieczność dzia-
łań podnoszących bezpieczeństwo 
rowerzystów, w tym na obowiązek 
korzystania przez nich ze ścieżek 
rowerowych. Mieszkańcy zgłaszali 
także potrzebę zwrócenia większej 

uwagi na samochody ciężarowe 
nierzadko wjeżdżające pomimo za-
kazów. 

Wójt z kolei wskazywał na ko-
nieczność wypracowania nowych 
sposobów dyscyplinowania kierow-
ców jeżdżących z nadmierna pręd-
kością (po tym jak Straż Gminna 
straci uprawnienia do wykorzysty-
wania urządzeń do pomiaru prędko-
ści). Zaapelował także o otwartość 
w kwestii propozycji nowej siedziby 
rewiru dzielnicowych w Przeźmie-
rowie. 

Wszystkie sygnały i spostrzeżenia 
uczestników debaty zostały zano-
towane przez policję i będą skiero-
wane do realizacji przez właściwe 
służby. 

Przed rozpoczęciem debaty Wójt 
podziękował zastępcy komendanta 
w Tarnowie Podgórnym nadkom. 
Romie Figaszewskiej za służbę na 
rzecz bezpieczeństwa w naszej gmi-
nie. Pani nadkomisarz została I Za-
stępcą Komendanta Powiatowego 
Policji w Czarnkowie. 
ARz

Komendant Miejski w Poznaniu insp. Roman Kuster zaprosił na debatę społeczną 
na temat bezpieczeństwa w ramach programu „Decydujmy wspólnie” 
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To jeszcze nie koniec remontów to-
rów tramwajowych, których w tym 
roku było dużo. Jak poinformowało 
MPK Poznań, od środy – 23 wrze-
śnia do niedzieli – 27 września 2015 
r. prowadzona będzie naprawa to-
rowiska na ul. Głogowskiej (od ul. 
Hetmańskiej do zajezdni tramwajo-
wej Głogowska). 

Spowoduje to zamknięcie dla ru-
chu tramwajowego odcinka ul. Gło-
gowskiej od ul. Hetmańskiej do pętli 
Górczyn. W związku z tym zmienią 
się trasy kilku linii tramwajowych 
kursujących do Górczyna. 

Trasy zmienią tramwaje linii nr 3, 
5, 8, 14, 19. Na czas naprawy torów 
na ulicy Głogowskiej uruchomiona 
zostanie ponadto zastępcza linia 
autobusowa T14,otojej trasa: GÓR-
CZYN – Głogowska – Roosevelta 
– Bukowska – Zeylanda – Zwierzy-
niecka – RONDO KAPONIERA 
– Roosevelta – Głogowska – GÓR-
CZYN. Opracowanie: AŚ

Głogowska: 
pilny remont 
torowiska

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296
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Po drugiej stronie Słońca
Większość dawnych podopiecznych 
WTZ-u Stowarzyszenia im. Prak-
sedy Lemańskiej, któremu wskutek 
stwierdzonych nieprawidłowości, 
zostało odebrane wsparcie fi nanso-
we na prowadzenie WTZ-u, znów 
ma rozpromienione twarze. 

Znaleźli miejsce, w którym czują 
się dobrze. Uczestniczą w zajęciach, 
ćwiczą. Trafi li do sąsiedniego WTZ
-u, mieszczącego się w tym samym 
budynku – również w Centrum Re-
habilitacyjno – Kulturalnym w Ko-
narzewie, ale prowadzonego przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Promyk”, które 
wiosną zadeklarowało gotowość 
przyjęcia wszystkich. Mieli obawy, 
bo odradzano im przejście „na drugą 
stronę”, strasząc brakiem możliwo-
ści powrotu.

Do WTZ-u Stowarzyszenia „Pro-
myk” przeszły 24 osoby, z tego 22 
do Konarzewa, a 2 do Otusza. 

 – Przyjęliśmy wszystkich, którzy 
zgłosili taką wolę. Pierwsza grupa 
zdecydowała się szybko, już w maju. 
Liczyła 13 osób. Kolejne 11-osób 
dołączyło do nas w sierpniu – mówi 
Elżbieta Oszczęda, pracownik admi-
nistracyjny WTZ „Promyk” – Nam 

się wydawało, że oni będą wspomi-
nać dawne czasy, nie było proble-
mów z przystosowaniem.

– Michał był zapisany do WTZ
-u Stowarzyszenia im. P. Lemańskiej 
od 3 lat. Ostatni rok wolał spędzić 
jednak w domu – mówi Anna Gul-
czyńska z Puszczykowa, matka jed-
nego z nowych uczestników WTZ 
„Promyk”. – Tam przeszkadzały 
mu konfl ikty i nieporozumienia. 
Nie chciał uczęszczać. Niedawno 
chęć do spotkań z innymi mu wró-

ciła. Dojeżdża do WTZ-u Stowarzy-
szenia „Promyk”. Jesteśmy z tego 
faktu bardzo zadowoleni. Niepeł-
nosprawność nie powinna przecież 
oznaczać wykluczenia z aktywności 
społecznej. Tu atmosfera jest inna, 
zdrowsza – ocenia.

Radości nie kryje Bogdan Mać-
kowiak, prezes stowarzyszenia 
„Promyk”: – Nie lubię się chwalić, 
ale mam satysfakcję z tego, jak któ-
ryś z nowych podopiecznych mi po-
wie: „Panie Bogdanie, ale tutaj jest 

fajnie”. Dziękują mi za to, że mogą 
być z nami. Byli zdziwieni, że u nas 
nie płaci się za wszystko, tak jak im 
wmawiano, próbując odwieść od de-
cyzji o przejściu do naszego WTZ-u.

22 osoby z osób, które trafi ły do 
WTZ-u „Promyka”, wyraziły zain-
teresowanie lokalizacją w Konarze-
wie, który miał już 32 podopiecz-
nych. Trzeba to organizacyjnie 
ułożyć, stworzyć grupy, plan zajęć, 
bo pomieszczeń nie przybyło i zała-
twić trzeci autobus.

 – Bardzo pomógł nam pan An-
drzej Strażyński, który wynajął nam 
busa. Mamy nowych podopiecz-
nych z Mosiny, Puszczykowa i Lu-
bonia. Jeździ z nimi pani Karolina, 
która prowadzi zajęcia i jest „kon-
wojentem” w busie – mów Bogdan 
Maćkowiak.

– Miałam duże obawy, przecho-
dząc w nowe miejsce pracy. Okazało 
się, że niepotrzebnie – mówi Karoli-
na Jurga, pracownik socjalny WTZ 
Stowarzyszenia „Promyk”, wcze-
śniej terapeutka w WTZ Stowarzy-
szenia im. P. Lemańskiej, pedagog. 
– Tu mam dużo większy komfort 
pracy. Jest nas więcej, a jednak mo-
żemy zajmować się wyłącznie tym, 

czym powinniśmy – terapią i pracą 
z człowiekiem., Nikt nie obarcza 
nas dziwną odpowiedzialnością. 

Podopieczni są zadowoleni, chęt-
nie opowiadają, o tym, co robią. Da-
ria Skrzypczak z Konarzewa mówi, 
że uwielbia pracownię kulinarną, 
paszteciki i krojenie surówek do 
obiadu. Robert Grześkowiak z Lu-
bonia jest dumny, bo wyhaftował 
konia i był na potańcówce zorgani-
zowanej im na powitanie. Uśmiechy 
rysują się na twarzach sióstr Hoffa 
z Rogalinka. Może dlatego, że byli 
po stronie, której nie ma. 

– Teraz robię lalki do „Zlotu Ta-
lentów” i maluję na prześcieradle 
tło. To będzie bajka o księciu i księż-
niczce – mówi Barbara Hoffa.

– Byłam na olimpiadzie. Robię la-
tający dywan z pomponów – opowia-
da Teresa Hoffa – Poznałyśmy dużo 
kolegów i koleżanek. Jest fajnie. Jak-
bym miała gdzieś iść, to moja noga 
stąd nie wyjdzie – informuje.

Pięć miesięcy temu z ich oczu spoglądała niepewność i zakłopotanie. Dziś są szczęśliwi 
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Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Pierwszy raz drużyna z gminy Do-
piewo zdobyła tytuł mistrza Polski. 
Brave Beavers, bo o nich mowa, 
jeszcze 3 lata temu, gdy rozpoczy-
nali przygodę z egzotyczną dyscy-
pliną, jaką wciąż jest polegające 
na rzucaniu „talerzem” ultimate 
frisbee, nie śnili o spektakularnych 
sukcesach. 12 września podczas 
młodzieżowych mistrzostw Polski, 
jakie odbyły się w Zielonkach koło 
Warszawy, nie mieli sobie równych 
i wywalczyli złoto.

W mistrzostwach, których orga-

nizatorem było Polskie Stowarzy-
szenie Graczy Ultimate, zmierzyło 
się 6 drużyn młodzieżowych, złożo-
nych z zawodników do lat 20. Oto 
klasyfi kacja generalna: 1. Brave Be-
avers, 2. Frisbnik Rybnik, 3. Nine 
Hills Chełmno, 4. Flyons Płock, 5. 
Flow Junior AZS AWF Wrocław, 6. 
71 Wratislavia Wrocław. 

W klasyfi kacji indywidualnej 
w pierwszej piątce znalazło się 3 
zawodników Brave Beavers. Na 
pierwszym miejscu: Mateusz Gibki, 
który wygrał klasyfi kację general-

ną – zdobył 22 pkt, w tym 18 asyst 
i 4 pkt. Kolejny w rankingu był Nor-
bert Staniszewski (21 pkt, w tym 
13 asyst i 8 pkt). Michał Schiller 
zaliczył 4 asysty i wywalczył 12 pkt, 
w związku z czym został okrzyknięty 
najlepszym zawodnikiem turnieju. 
Spośród dziewczyn z drużyny Brave 
Beavers – najlepszą w klasyfi kacji 
okazała się być Karolina Bochniak – 
miejsce 14, 1 asysta i 6 pkt. Wyjazd 
na MMP został sfi nansowany przez 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
Michał Juskowiak, Adam Mendrala

Złote Bobry z Dopiewa

REKLAMA

Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki
• beton towarowy • żwir, kruszywa
• usługi transportowe 
• usługi sprzętem budowlanym

ATRAKCYJNE CENY!

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

PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

To chleby, które własnoręcznie wy-
pieka: orkiszowy z suszoną śliwką 
i żytni z czarnuszką, który otrzymał 
prestiżowe wyróżnienie. O awans 
ubiegało się 37 „prac konkurso-
wych” z całej Wielkopolski i nie 
tylko. W najważniejszej degustacji, 
która nastąpiła na poznańskim Sta-
rym Rynku podczas IX Ogólnopol-
skiego Festiwalu Dobrego Smaku, 
brały udział takie sławy polskiej 
kuchni, jak Robert Makłowicz 
i Piotr Bikont. Chlebami Sylwii Sar-
nowskiej byli oczarowani.

– Przyjemnie było usłyszeć z ust 
takiego smakosza jak Piotr Bikont, 
że chleb jest rewelacyjny i widzieć, 
jak ukradkiem Robert Makłowicz 
sięga po ostatnią kromkę na kon-
kursowym stole. Gdy ogłoszono, że 
mój chleb z czarnuszką dostaje wy-
różnienie byłam w siódmym niebie.

Sylwia Sarnowska jest socjolo-
giem piekarstwem zajmuje się od 3 
lat. Liczba amatorów jej chlebów ro-
śnie. Do udziału w konkursie namó-
wił ją Urząd Gminy Dopiewo, decy-
zję o starcie podjęła błyskawicznie.

– Lubię podejmować takie wy-
zwania. Im trudniej, tym lepiej. Cały 
czas się rozwijam. Choć to ciężka 
fi zyczna praca, bardzo ją lubię. 

Zaczynała od wypieku chleba dla 
własnego dziecka, które jest na die-

cie. Potem robiła chleby znajomym. 
Ani się spostrzegła, jak dom zmienił 
się w piekarnię, był usłany mąką 
i przestawał wystarczać, więc zmie-
niała lokalizacje „Piekarni Sarnow-
ska”, która od początku tego roku 
ma siedzibę w Dąbrówce.

– Nie wiem, czy po otrzymaniu 
wyróżnienia apetyt na moje chleby 
wzrośnie. Już po konkursie udało 
mi się przekonać kilku nowych od-
biorców, do których ta wiadomość 
dotarła. Dalej będę eksperymen-

tować z dodatkami. Może znajomi 
chlebożercy zaskoczą mnie orygi-
nalnym pomysłem na dodatek do 
chleba. Jeśli jakiś pomysł mnie po-
rwie, gotowa jestem nadać nowemu 
wypiekowi imię pomysłodawcy. 

Magia chleba
Sylwia Sarnowska, mieszkanka Dąbrówki (gmina Dopiewo), 
wprowadziła do fi nałowej dwunastki konkursu Smaki 
Wielkopolski, aż dwa produkty 
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Sylwia Sarnowska z wójtem Adrianem Napierałą i radnym Justinem 
Nnoromem – byłym piłkarzem Lecha.

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

DLA DOMU 
DLA CIEBIE
NA PREZENT

WWW.GALERIA-NAZAR.EU 

Szkoła językowa poszukuje 

lektorów języka angielskiego

w celu poprowadzenia zajęć 
z osobami dorosłymi w Kostrzynie 

k. Poznania. CV prosimy przesyłać na 
adres: praca@language.com.pl .
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Rozpoczynający się nowy rok szkol-
ny przynosi wiele zmian, które 
mają uatrakcyjnić chwile spędzo-
ne w szkole. Największe zmiany 
dotyczą Zespołu Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie, w którym od 
marca br. trwa modernizacja bu-
dynku szkoły i sali gimnastycznej, 
a od lipca przebudowa budynku 
internatu i pomieszczeń stołówki 
z przystosowaniem obiektu dla osób 
niepełnosprawnych. Wartość tych 
inwestycji to ponad 5 mln zł.

Nieustannie pięknieje Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
Dla Dzieci Niewidomych im. Synów 
Pułku w Owińskach. Podczas gdy 
Park Orientacji Przestrzennej (pio-
nierski w Europie model przestrze-
ni służącej rehabilitacji i rewalidacji 
osób z dysfunkcją wzroku, zwycięz-
ca w konkursie „Polska Pięknieje – 
7 Cudów Funduszy Europejskich”) 
w okresie letnim ucząc – bawił setki 
odwiedzających, Powiat Poznański 
realizował renowację zabytkowego 
ogrodzenia oraz przygotowywał się 
do kolejnych inwestycji – wykona-
nia systemu nawadniania parku, 
rewaloryzacji wnętrz dawnego kom-
pleksu cysterskiego i montażu win-
dy w budynku internatu dziewcząt.

W trakcie wakacji został również 
rozstrzygnięty konkurs na opraco-
wanie koncepcji architektoniczno-
urbanistycznej Centrum Kształ-
cenia Praktycznego przy Zespole 
Szkół nr 1 w Swarzędzu. Stawiamy 

na praktyczne podejście do naucza-
nia. Tak promowany dzisiaj dualny 
system kształcenia wprowadziliśmy 
już w 2006 r. Staramy się, aby kie-
runki kształcenia były ciekawe i od-
powiadały trendom na rynku pracy. 
Tworzymy wspólnie z pracodawca-
mi klasy patronackie, dzięki którym 
uczniowie mają dostęp do nowocze-
snego sprzętu. Współpracujemy m. 
in. z takimi fi rmami jak Volkswagen 
Poznań Sp. z o. o., SKF Polska S. A., 
Solaris Bus&Coach S.A., PANOPA 
Logistik Polska Sp. z o.o. itd.

Pragniemy zadbać o wszechstron-
ny rozwój młodzieży. W ramach 
Programu Wspierania Edukacji 
w Powiecie Poznańskim – dla naj-
zdolniejszych, wybitnych uczniów 
przewidziane są Stypendia Rady 
Powiatu w Poznaniu oraz Nagrody 
Starosty Poznańskiego (w tym tak-
że dla uczniów zasadniczych szkół 
zawodowych). Co roku na ten cel 
przeznacza się kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. 100.000 zł przekazujemy 
na realizację zajęć fakultatywnych 
dla uczniów klas maturalnych, a ok. 
250.000 zł na zajęcia pozalekcyjne 
dla wszystkich naszych uczniów. 

Innym ważnym kierunkiem dzia-
łań Powiatu Poznańskiego jest two-
rzenie optymalnych warunków do 
aktywnego spędzania czasu wolne-
go dzieci i młodzieży. W ostatnich 
latach wszystkie szkoły prowadzone 
przez Powiat Poznański wzbogaci-
ły się w nowoczesne obiekty spor-

towe. I tak powstały m.in.: boiska 
wielofunkcyjne przy Zespole Szkół 
w Rokietnicy, szkole w Murowanej 
Goślinie, szkole w Poznaniu; boisko 
wielofunkcyjne z trybunami i siłow-
nią zewnętrzną przy Zespole Szkół 
w Bolechowie; 3 boiska wielofunk-
cyjne, boisko do piłki nożnej i bież-
nia przy Zespole Szkół w Mosinie; 
boisko do koszykówki przy Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Mosinie; boisko lekko-
atletyczne, boisko wielofunkcyjne, 
boisko do piłki nożnej i plac zabaw 
przy Zespole Szkół w Puszczykowie; 
boisko wielofunkcyjne z trybunami, 
bieżnią i skocznią do skoku w dal 
i wzwyż przy Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach; 
czy też zespół boisk zewnętrznych, 
bieżnia sportowa i pełnowymiarowa 
hala sportowa w ZS nr 1 w Swa-
rzędzu. Większość z tych obiektów 
powstała dzięki dofi nansowaniu 
z budżetu Unii Europejskiej, krajów 
Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego i krajowych instytucji.

Całej społeczności szkolnej 
w roku szkolnym 2015/2016 życzę 
pomyślności w realizacji zamierzeń 
i wielu sukcesów edukacyjnych. 

Kompleksowe wsparcie 
szkół w powiecie

1 września progi szkół prowadzonych przez starostwo w Poznaniu przekroczyło ponad 3.300 uczniów

Znasz kogoś, kto działa na rzecz roz-
woju społeczności lokalnej powiatu 
poznańskiego? Kogoś, kto wspiera, 
aktywizuje i integruje mieszkańców 
swojej okolicy? A może prowadzi 
projekty z zakresu kultury, edukacji, 
sportu czy promocji zdrowia? 

Jeśli tak, zgłoś jego kandydaturę 
do Nagrody Starosty Poznańskiego 
2015!

Celem tego wyróżnienia jest uho-
norowanie mieszkańców i podmio-
tów z powiatu poznańskiego, które 
poprzez działalność gospodarczą 
i obywatelską przyczyniają się do 

rozwoju społeczności lokalnej. Na-
groda przyznawana jest osobom fi -
zycznym, prawnym lub jednostkom 
organizacyjnym nieposiadającym 
osobowości prawnej w trzech kate-
goriach:
1. przedsiębiorczości, 
2. inicjatyw obywatelskich, 
3. organizacji pozarządowych.

Z wnioskiem o przyznanie Na-
grody może wystąpić m.in.: gru-
pa co najmniej 100 mieszkańców 
powiatu poznańskiego, grupa co 
najmniej trzech organizacji społecz-
nych lub stowarzyszeń, organy oraz 

jednostki pomocnicze gmin z po-
wiatu poznańskiego. 

Wniosek musi być podpisany i za-
wierać dane identyfi kujące kandyda-
ta, informacje dotyczące dotychcza-
sowej działalności oraz uzasadnienie 
wskazujące znaczenie osiągnięć kan-
dydata dla powiatu poznańskiego. 
Ponadto wniosek powinien zawierać 

informację o dotychczas otrzyma-
nych nagrodach i wyróżnieniach, 
ze szczególnym wyróżnieniem tych 
o charakterze lokalnym oraz wska-
zanie kategorii Nagrody, do której 
kandydat jest zgłaszany.

Wnioski można składać do 1  li-
stopada 2015 r. poprzez e-mail 
michal.dziedzic@powiat.poznan.pl 
lub pocztą na adres: Gabinet Staro-
sty, Starostwo Powiatowe, ul. Jac-
kowskiego 18, 60-509 Poznań

Pełny regulamin dostępny na 
stronie internetowej www.powiat.
poznan.pl . Red

Nagroda Starosty Poznańskiego 2015

Jan 
Grabkowski 
starosta poznański 

Z wnioskiem może 
wystąpić grupa co 
najmniej 100 osób

Boisko przy Zespole Szkół w Puszczykowie. 

Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach. 

Wizualizacja koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. 
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Europejskie Spotkanie Orkiestr 
powraca do Tarnowa Podgórne-
go! Gmina ta będzie gospodarzem 
piątej już edycji imprezy. Spotkają 
się u nas orkiestry dęte w Niemiec, 
Włoch, Litwy i Polski, a 3 paździer-
nika wystąpią na otwartym dla 
wszystkich mieszkańców Koncercie 

Galowym w hali OSiR w Tarnowie 
Podgórnym.

Obok Włochów z Corpo Bandisti-
co di Rosate wystąpi litewska Orkie-
stra Dęta Szkoły Sztuk Pięknych im. 
Stanisława Moniuszki w Soleczni-
kach, niemiecka Symphonisches Bla-
sorchester z Solingen oraz Młodzie-

żowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo 
Podgórne pod dyrekcją Pawła Joksa. 

Dzień po koncercie galowym nie-
miecki zespół uświetni jubileuszo-
wy, setny koncert cyklu Lusowskie 
Spotkania Muzyczne. Występ roz-
pocznie się o godz. 13 w kościele 
w Lusowie. Jarek Krawczyk

Święto muzyki w Tarnowie

Spektakl jest zajmujący i przede 
wszystkim szalenie zabawny. Sce-
niczny chaos, rytmiczność, lekkość 
i wyborne aktorstwo – to wszystko 
sprawia, że „Prapremierę Dreszczow-
ca” ogląda się z niebywałą rozkoszą.

Prapremiera Dreszczowca to opo-
wieść o amatorskim teatrze i o tym, 
że wszystko, co złe, może zdarzyć 
się właśnie w dniu premiery... Hu-
mor i gagi rodem z najlepszej farsy, 
komedii slapstickowej, stand-upu, 
a nawet czarnej komedii! 

Reżyseria: Grzegorz Warchoł. 
Obsada: Izabela Dąbrowska, Patry-
cja Szczepanowska, Tomasz Dra-
bek, Adam Krawczuk, Andrzej Pie-
czyński, Rafał Rutkowski, Maciej 
Wierzbicki. Spektakle zaplanowano 
na godz. 18 i 20. Red

Prapremiera 
dreszczowca

Na zaproszenie Agencji GRUV ART z cyklu 
„Poznańska premiera” 26 października w poznańskim Teatrze 
Wielkim odbędzie się „Prapremiera dreszczowca” 
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BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. 

Dz.U.2015.782 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono 

wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl. 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, 

pokój nr 15.

 NASZ PATRONAT

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

Kiedy pięć lat temu zostałem sołtysem 
Wir i wpadłem na pomysł zorgani-
zowania Pikniku z Motoryzacją nie 
przypuszczałem, chociaż gdzieś pod-
świadomie miałem takie marzenia, że 
impreza nabierze takich rozmiarów. 
Okazało się, że formuła pikniku – tj. 
połączenie zabytkowej oraz najnow-
szej motoryzacji z atmosferą festyno-
wą obfi tującą w konkursy dla starszych 
i najmłodszych, występy artystyczne, 
koncerty oraz wiele innych atrakcji 
jest tematem cieszącym się coraz 
większym zainteresowaniem. W tym 
roku z okazji jubileuszowego V Pikni-
ku postanowiłem przy wsparciu kole-
gów z Automobilklubu Wielkopolski 
zorganizować Międzynarodowy Rajd 
Pojazdów Zabytkowych. Dzisiaj mogę 
powiedzieć, że to był strzał w dziesiąt-
kę. Na rajd poprzedzający piknik, któ-
ry odbył się 14–16.08. zjechały pojazdy 
z całej Polski oraz Niemiec i Węgier. 

70 kilometrowy rajd podczas, którego 
zawodnicy mogli wykazać się na wcze-
śniej ustalonych próbach był również 
atrakcją dla mieszkańców miejscowo-
ści, które były na jego trasie. Kulmina-
cją rajdu był otwierający V Piknik kon-
kurs elegancji dla rajdowców. I tak do 
końca dnia działo się wiele: prezentacje 
najnowszych modeli wystawianych 
przez dealerów, wybory najpiękniej-
szych zabytków, konkursy dla dzieci 
i dorosłych, show taneczne w wykona-
niu grupy Twister i Fabulous Anima, 
pokazy sportowe w wykonaniu klubu 
Pretorium z Poznania. Wiele, wiele in-
nych atrakcji po za sceną, a wieczorem 
już na fi nał wymarzony, genialny kon-
cert legendy polskiego rocka – zespołu 
Lombard.

Można mieć pomysł i zapał, ale 
żeby go realizować musi być popar-
cie wielu osób, instytucji oraz spon-
sorów, którzy czują ten temat i widzą 
sens uczestnictwa w tym wydarzeniu. 
Wielkie podziękowanie kieruję dla 

patronów imprezy: starosty poznań-
skiego, wójta gminy Komorniki, bur-
mistrza Puszczykowa, Gminnego 
Ośrodka Kultury w Komornikach oraz 
Automobilklubu Wielkopolski. Roz-
mach Pikniku zawdzięczam również 
wszystkim sponsorom i wystawcom, 
których nie sposób wymienić wszyst-
kich, ale warto wspomnieć o tych 
którzy są z nami od lat. Mam na myśli: 
Hotel Max, fi rmę Karlik, Auto Wache, 
Mercedes MB Motors, Toyota Fietz, 
Labijak Auto Lama, Aster-Dealer 
Isuzu, Kia Lee Motors, Inter Cars, 
Niedźwiedź-Lock, Motor Tłumiki, 
Ewpa, Społem, Skoda Szkoła Auto, 
Wirmet, Wieland, KrGlass, Sigma 
i wielu innych, którym dziękuję. Z ca-
łego serca dziękuję OSP Plewiska oraz 
tym osobom, które stoją w cieniu 
tych wydarzeń, a które swoim zaan-
gażowaniem przyczyniły się do tego 
sukcesu. Patronat nad wydarzeniem 
sprawował „Nasz Głos Poznański”. 
Dominik Występski, sołtys Wir

Piknik motoryzacyjny w Wirach
 NASZ PATRONAT

Jubileusz 85-lecia obchodziła 12 września najstarsza jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Dopiewo, z Dopiewa. Na zdjęciu 
przedstawiciele władz gminy składają życzenia Pawłowi Jurdze, preze-
sowi OSP Dopiewo.

85-lecie OSP Dopiewo 
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ROZMAITOŚCI

Koncert promujący nowy album 
duetu Marta Torebko / Izabela Frąc-
kowiak, zatytułowany „Kobiety” od-
będzie się 8 października o godz. 20 
w Blue Note. Patronat objął „Nasz 
Głos Poznański”. Dla Czytelników 
mamy dwa podwójne zaproszenia. 

Spotkanie obu pań zaowocowa-
ło powstaniem albumu, który jest 
swoistą podróżą przez różnorodne 
style muzyczne, rozpoczynając od 
tradycyjnego popu poprzez elemen-
ty reggae, ragtime, poezji śpiewanej 
czy piosenki aktorskiej.

Różnorodność tej płyty jest wspa-
niałym pretekstem do tego, żeby 
przez muzykę integrować nie tylko 
młodych ze starszymi, ale niepełno-
sprawnych z pełnosprawnymi.

Podczas koncertu artystkom towa-
rzyszyć będzie pianista Jacek Szwaj, 
który między innymi został zwycięz-
cą konkursu kompozytorskiego pod-
czas II Festiwalu Transatlantyk.

Marta Torebko jest młodą poznań-
ską artystką, której teksty i kompozy-
cje znajdują się na płycie „Kobiety”. 
Ma na swoim koncie kilka albumów 
wydanych dla najmłodszych jak i peł-
noletnich słuchaczy. Red

„Kobiety” w Blue Note

Trwa XXIV 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 jesienią 2015 
roku. Wśród wysyłających kupony 
rozlosowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

Musicalowe hity na wyciągnięcie ręki 

Już 26 września premiera „Evity” 
– opartej na faktach muzycznej bio-
grafi i Evy Perón-Duarte. Jest to po-
stać, która do dzisiaj wzbudza bardzo 
wiele kontrowersji. Przez jednych 
uwielbiana, a przed drugich zniena-
widzona. Poznańska wersja nie opo-
wiada się po żadnej ze stron, wybór 
pozostawiając widzom. Przygotowu-
je ją znakomite grono realizatorów. 
Reżyserem spektaklu jest Sebastian 
Gonciarz, autorem scenografi i Ma-
riusz Napierała, choreografi i Paulina 
Andrzejewska, a kostiumów Agata 
Uchman. Kierownikiem muzycznym 
jest Piotr Deptuch. W obsadzie zna-
lazły się gwiazdy sceny musicalowej: 
Oksana Hamerska, Edyta Krzemień, 
Marta Wiejak i Anna Lasota (Eva), 
Janusz Kruciński, Tomasz Steciuk 
i Przemysław Rezner (Perón), Ja-
nusz Kruciński, Filip Cembala i Pa-
tryk Kośnicki (Che), Mirosław Kin 
i Jarosław Patycki (Magaldi), Joan-
na Olek, Sylwia Banasik i Oksana 
Hamerska (kochanka Perona). Na 
scenie nie zabraknie także arysto-
kratów, armii oraz chóru, baletu i or-
kiestry Teatru Muzycznego. Musical 
zostanie przedstawiony w polskim 
tłumaczeniu Andrzeja Ozgi. Obsada 
wyłoniona została w drodze castin-
gu, na który zgłosiło się ponad 100 
osób z całej Polski. Do teatru warto 
się wybrać tym bardziej, że będzie 

to pierwsza w Poznaniu prezenta-
cja dzieła Andrew Lloyda Webbera, 
najsłynniejszego kompozytora mu-
sicalowego na świecie, twórcy takich 
hitów jak „Upiór w operze”, „Koty” 
czy „Jesus Christ Superstar”. Spek-
takl do grudnia pokazany zostanie 
aż 21 razy. Szczegółowa obsada na 
poszczególne dni dostępna jest na 
stronie teatru.

Z kolei 21 października o godz. 
19 w Sali Ziemi MTP odbędzie 
się niezwykły koncert musicalo-
wy „Face to Face. Musical spotyka 

fi lm”. Podczas jednego wieczoru 
będzie można wysłuchać najbar-
dziej lubianych fragmentów czoło-
wych broadwayowskich musicali, 
w wykonaniu największych gwiazd. 
Wśród nich między innymi: Edy-
ta Krzemień, Marta Wiejak, Anna 
Lasota, Agnieszka Wawrzyniak, 
Janusz Kruciński, Damian Alek-
sander, Janusz Radek i Tomasz 
Steciuk. Podczas wydarzenia odbę-
dzie się również premiera pierwszej 
piosenki do musicalu „Seksmisja” 
– superprodukcji teatru planowa-

nej na jesień 2016 roku. Solistom 
towarzyszyć będą zespoły chóru, 
baletu i orkiestry Teatru Muzycz-
nego. Koncert poprowadzi znany 
dziennikarz i publicysta – Szymon 
Hołownia. Po koncercie będzie 
można otrzymać autografy artystów 
na nowo wydanej płycie z musicalu 
„Jekyll&Hyde”, której 5 egzempla-
rzy zostanie rozlosowanych wśród 
uczestników wydarzenia. Bilety do-
stępne w Kasie oraz on-line na stro-
nie www.teatr-muzyczny.poznan.pl 
i www.bilety24.pl. Lech

Fani musicali mogą już zacierać ręce. Wszystko z powodu dwóch wydarzeń, jakie w najbliższym czasie 
szykuje Teatr Muzyczny w Poznaniu

• Przedpremiera: 25.09 godz. 
19.00
•  Premiera: 26.09 godz. 19.00
• Spektakle: 27.09 godz. 17.00, 
30.09 godz. 19.00, 1–2.10 godz. 
19.00, 3.10 godz. 16.00 i 19.00, 
4.10 godz. 17.00, 8–9.10 
godz. 19.00, 10.10 godz. 16.00 
i 19.00, 15–16.10 godz. 19.00, 
17.10 godz. 16.00 i 19.00.
• Bilety w cenie 35–120 zł do 
nabycia w kasie teatru, on-line 
na www.bilety24.pl i www.teatr-
muzyczny.poznan.pl .

„Evita”

• 21.10. godz.19
Bilety w cenie 50–150 zł do 
nabycia pod nr 502 751 213, 
w kasie teatru oraz on-line na 
www.teatr-muzyczny.poznan.pl .

 „Face to Face”

Mamy trzy podwójne zaprosze-
nia na „Evitę”, na 4 paździer-
nika. Jak je zdobyć? Szczegóły 
na www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilet
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21 października w Sali Ziemi MTP odbędzie się niezwykły 
koncert musicalowy „Face to Face. Musical spotyka fi lm”.

• Dla Czytelników mamy dwa po-
dwójne zaproszenia. Szczegóły 
na www.naszglospoznanski.pl .

 NASZ PATRONAT
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14 REKREACJA

W tegorocznej edycji udział wzię-
ło ponad 50 załóg z Polski, Anglii, 
Szwecji i Niemiec. Rajd, , które-
go organizatorem był Automobil-
klub Wielkopolski, rozpoczął się 
w czwartek 10 września na torze 
Poznań, gdzie odbył się Memoriał 
im. Henryka Rucińskiego. Ścigały 
się samochody, które można uznać 
za relikty poprzednich epok, gdyż 
biorące w wyścigu pojazdy nie mo-
gły być wyprodukowane później niż 
w 1984 roku. Zawody odbywały się 
w kilku klasach. O zakwalifi kowaniu 
pojazdu do danej klasy decydował 
rok produkcji pojazdu. Były więc po-
jazdy wyprodukowane przed rokiem 
1945 oraz pojazdy wyprodukowane 
po roku 1960 i 1970. W najstarszej 
klasie można było podziwiać zabyt-
kowe motocykle: Harleya-Davidsona 
JD-24 Sidecar z 1924, BSA S26 
z 1926r., Zenitha 680 Sport z 1927r., 
a wśród samochodów uwagę widzów 
skupiały: Peerles z 1925r., Polski Fiat 
508 Junak z 1935r., Peugeot 302 Ca-
briolet Martin z 1937r. 

W klasach powojennych można 
było zobaczyć samochody sporto-

we: Porsche 911, Chevroleta Co-
rvette Convertible, Jaguary E-Type 
oraz dostojne limuzyny Citroena BL 
11 i kilka Mercedesó w. 

W piątek uczestnicy rajdu po-
konywali trasę przebiegającą ma-
lowniczymi drogami Wielkopolski. 
Przejechali przez Buk, Wąsowo, 
Nowy Tomyśl, Porażyn 

do Sielinka. W sobotę zawodnicy 
wyruszyli ze Szreniawy, przez Bnin, 
Błażejewko, Zaniemyśl, Koszuty do 
Kórnika. 

W Kórniku zawodnicy zaparko-

wali swoje pojazdy przed zamkiem. 
Potem zabytkowe auta przejechały 
na rynek w Kórniku, gdzie odbył się 
Konkurs Elegancji. Konkurs polegał 
na wjeździe na usytuowany na środ-
ku rynku podest, a komisja oceniała 
zarówno pojazd, jak i strój załogi 
pojazdu. 

Ale… cacka!
Konkurs elegancji 42. Międzynarodowego Rajdu Pojazdów 
Zabytkowych odbył się na rynku w Kórniku 
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Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

13 września odbył się kolejny w tym 
sezonie rajd rowerowy mieszkań-
ców gminy Stęszew. Uczestnicy 
udali się nad Jezioro Góreckie trasą 
wiodącą w większości przez teren 
Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go – wzdłuż Jeziora Witobelskiego 
oraz przez miejscowość Górka. Na 
miejscu, na rowerzystów, czekał tra-
dycyjnie słodki poczęstunek, a także 
atrakcje dla najmłodszych w postaci 
konkurencji z nagrodami. Dzieci 
ćwiczyły swą celność w konkursie 
rzutów, ścigały się w workach oraz 
połączone nogami wspólnie z rodzi-

cami konkurowały o tytuł najszyb-
szego. Zabawa spodobała się na 
tyle, że nawet dorośli chętnie się 
przyłączyli i zaproponowali alterna-
tywne wyścigi w workach – dla tych 
trochę starszych. 

Tym razem z wpisanej już na trwa-
łe w gminny kalendarz formy wypo-
czynku skorzystało ok. 60 osób.

Rowerami nad 
Jezioro Góreckie

REKLAMA

Marta 
Marciniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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SPORT

Wystartowało w nim łącznie ponad 
600 zawodników z całej Polski: oko-
ło 150 osób rywalizowało na trasie 
Mega (62 km), a prawie 500 na dy-
stansie Mini (31 km). Start i meta 
usytuowane zostały na terenie KS 
Lipno w Stęszewie, a trasa w więk-
szości wiodła ścieżkami Wielkopol-
skiego Parku Narodowego.

Na podium na dystansie Mini 
stanęli: wśród mężczyzn 1. Patryk 
Krajewski, 2. Hubert Semczuk i 3. 
Wojciech Czeterbok. W gronie ko-
biet na pierwszym miejscu znalazła 
się Kinga Styczyńska, następnie Jo-
anna Adamska i Bożena Łącka. Na 
trasie Mega trzy czołowe miejsca 
zajęli: Adam Adamkiewicz, Bartosz 

Kołodziejczyk i Błażej Surowiec. 
Spośród rywalizujących dwunastu 
kobiet dystans Mega wygrała Mag-
dalena Hałajczak przed Małgorzatą 
Zellner i Katarzyną Hendrzyk-Ma-
jewską. 

Odbyło się również losowanie 
nagród, z których główną stanowił 
rower turystyczny, a także losowano 
wybrany modelu samochodu marki 
Volkswagen do wykorzystania na 

weekend, ufundowanego przez fi r-
mę Krotoski – Cichy.

Dodajmy również, że Team Ak-
tywny Stęszew to amatorska grupa 
sportowa założona przez Fundację 
Aktywny Stęszew, działającą na 
terenie gminy i zrzeszającą ludzi 
aktywnych, uczestniczących do tej 
pory w wielu imprezach sportowych 
w całej Polsce, chcących promować 
aktywny styl życia w gminie i poza 
nią.

MTB Maraton 
w Stęszewie!
W niedzielę, 23 sierpnia, odbył się pierwszy w Stęszewie Bike 
Cross Maraton MTB, organizowany przez Gogol MTB oraz 
Team Aktywny Stęszew 
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W Parku Rozrywki „Rodzinka” 
w Skórzewie dzisiaj odbyło się pierw-
sze z cyklu śniadań biznesowych 
„Klubu 100” – inicjatywy wspierają-
cej koszykarki AZS Poznań. Pod ha-
słem #RodzinaAZS zebrali się przed-
stawiciele poznańskich fi rm, którym 
bliskie są idee akademickiego sportu. 

Sam pomysł klubów partnerskich 
i biznesowych przy klubach spor-
towych nie jest zjawiskiem nowym, 
niemniej jednak w przypadku „Klu-
bu 100” poznańskiego AZS przyjął 
on formę spotkania wręcz rodzin-
nego. Prawie 40 reprezentantów 
poznańskiej przedsiębiorczości bar-
dzo szybko przełamało lody, wymie-
niając się nie tylko wizytówkami, ale 
też i poglądami na temat biznesowej 
rzeczywistości. 

Założeniem śniadań biznesowych 
jest również prezentacja ofert fi rm 
współpracujących z klubem AZS 
lub chcących współpracować z po-
znańskimi koszykarkami. Prezen-

tacja z założenia ma przyjąć formę 
kilkuminutowego stand-up’u – or-
ganizatorzy chcą, aby oferty były 
prezentowane w interesujący i nie-
sztampowy sposób. Tradycjonaliści 
są jednak też bardzo mile widziani. 

Na pierwszym spotkaniu zapre-
zentowali się gospodarze śniadań 
– Park Rozrywki „Rodzinka”, Lepi-
ko i Lepiko Developer. Prezentacji 
sekcji koszykówki AZS dokonał dy-
rektor sportowy – Łukasz Zarzycki, 
słowo wstępne wygłosili również: 
Paweł Leszek Klepka – prezes sekcji 
koszykówki AZS i Krzysztof Dybi-
zbański – prezes Lepiko.

Śniadanie odbyło się dzięki zaan-
gażowaniu sekcji koszykówki AZS, 
Parku Rozrywki „Rodzinka”, a tak-
że fi rm wspierających akademiczki 
– Sport Analytics i Sport Success. 
A następne spotkanie już w paź-
dzierniku! Zachęcamy do udziału.

Śniadaniowy mariaż 
biznesu i sportu 

REKLAMA

Marta 
Marciniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Promują aktywny 
styl życia wśród 
stęszewian

Marcin 
Cybulski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Prezentacji sekcji koszykówki AZS dokonał dyrektor sportowy Łukasz 
Zarzycki. 

Nasza redakcja wraz z klubem 
piłkarskim Akademia Piłkarska 
Reissa, która szkoli młodych za-
wodników, przygotował konkurs 
dla dzieci oraz młodzieży, która nie-
dawno wróciła do szkolnych ławek 
i chciałaby szlifować swoje piłkar-
skie umiejętności.

Akademia Piłkarska Reissa za-
pewnia szkolenie we wszystkich 
grupach wiekowych: skrzat (4–6 
lat), żak (7–9 lat), orlik (10–11 lat), 
młodzik (12–13 lat), trampkarz 
(14–15 lat), junior młodszy (16–17 
lat). Do klubu mogą dołączać za-
równo chłopcy, jak i dziewczynki.

Aby wziąć udział w zabawie, na-
leży odpowiedzieć na proste pytanie 
– w którym roku powstała Akade-
mia Piłkarska Reissa? Podpowiedzi 
można szukać na stronie interneto-
wej www.AkademiaReissa.pl .

Z grona osób, które jako pierwsze 
odpowiedzą prawidłowo na pytanie 
– wylosowany zostanie zwycięzca, 

który otrzyma miesiąc otwartych tre-
ningów w Akademii Piłkarskiej Re-
issa oraz książkę z dedykacją Piotra 
Reissa. Wszyscy pozostali uczestnicy 
otrzymają zaproszenia na dwa tre-
ningi w dowolnej lokalizacji.

Rozwiązania można wysyłać 
w wiadomości e-mail na adres: kon-
kurs@akademiareissa.pl. Organi-
zator prosi, aby zawrzeć w niej także 
numer kontaktowy, na który będzie 
możliwy późniejszy kontakt w celu 
potwierdzenia otrzymania nagrody.

Zabawa skierowana jest do dzieci 
i młodzieży, która obecnie nie tre-
nuje w Akademii Piłkarskiej Reissa. 
odpowiedzi czekamy do 22 wrze-
śnia. Red

Konkursowy szał 

Wszyscy uczestnicy 
konkursu zostaną 
nagrodzeni
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