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NOWY DODATEK MIESZKANIOWY — JUŻ 7 GRUDNIA!
*Aktualna oferta mieszkaniowa w Poznaniu i ościennych 19 gminach *Najciekawsze lokalizacje pod kontem mieszkaniowym 

*Raport cenowy i terminy realizacji poszczególnych inwestycji * Aktualne propozycje deweloperskie w ramach programu 
Mieszkanie dla Młodych *Najnowsze promocje * Informacje o zmianach dotyczących wkładu własnego od stycznia 2016

Zapraszamy deweloperów do współtworzenia naszego Dodatku Mieszkaniowego – „Inwestycje w Poznaniu i powiecie” i zaprezentowania swojej oferty. Kontakt 691-895-296.
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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!

Operetki czarOperetki czar
Soliści Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej po raz pierwszy w Polsce! Soliści Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej po raz pierwszy w Polsce! 

W Sali Ziemi wystąpią 29 listopada. Mamy dla Was bilety!!! W Sali Ziemi wystąpią 29 listopada. Mamy dla Was bilety!!! STR. 12STR. 12

Gala 25-lecia Grupy Watin Gala 25-lecia Grupy Watin  STR. 16
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Słupy jeszcze nie stoją, a już zaiskrzyło

Kalendarium

25 listopada
ŚRODA
• Jeden z najciekawszych 
polskich muzyków, balansujący 
między byciem hipsterem a me-
dialnym wyjadaczem. Kim tak 
naprawdę jest Czesław Mozil? 
Dowiemy się już 25 listopada 
podczas spotkania z artystą na 
temat książki „Nie tak łatwo 
być Czesławem”. Empik Plac 
Wolności, Poznań, ul. Ratajcza-
ka 44, godz. 17. 

26 listopada
CZWARTEK
• Spotkanie z członkami zespołu 
Closterkeller. Empik Plac Wol-
ności, Poznań, ul. Ratajczaka 
44, godz. 17. 
• Ile wspólnego mogą mieć ze 
sobą służby specjalne i średnio-
wieczny zakon? Jak zbudować 
sensacyjną opowieść równie 
mocno osadzoną w odległej 
historii, co w stanie wojennym? 
Już 26 listopada, podczas spo-
tkania w Empiku przy Pl. Wol-
ności opowie o tym wrocławska 
pisarka Jolanta Maria Kaleta, 
autorka książki „Testament 
Templariusza”. Początek spo-
tkania o godz. 18.

4 grudnia
PIĄTEK
• Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Aktyw-
ności Lokalnej Dla Ciebie z Po-
biedzisk zaprasza na koncert 
charytatywny, który organizuje 
dla wsparcia powstawania 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i Centrum Rehabilitacji Niepeł-
nosprawnych w Pobiedziskach. 
Koncert odbędzie się w Ośrodku 
Kultury w Pobiedziskach o godz. 
19. Gościnnie wystąpią: Halina 
Benedyk & Marco Antonelli, 
Kazimierz Kowalski, Krzysztof 
Jaryczewski i JARY OZ, Marta 
Grabowska i Agnieszka Kubicka. 
Patrnat: „Nasz Głos Poznański”. 

7 grudnia
PONIEDZIAŁEK
• Po raz drugi Polskie Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło 
w Poznaniu zaprasza na koncert 
charytatywny – Santa Rock 
Fest. Mikołajkowo i Rockowo 
od godz. 20.00 w poznańskim 
klubie Alligator. Patronat objął 
„Nasz Głos Poznański”.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Do 2020 r. mają stanąć nowe 
słupy energetyczne między Ple-
wiskami a Piłą. Z faktem, że linia 
dla bezpieczeństwa dostaw prądu 
musi powstać, nie zamierzam 
polemizować. Trudno jednak nie 
krytykować sposobu planowana 
przebiegu jej trasy przez Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne. 

Postępowaniem PSE są 
oburzeni nie tylko mieszkańcy, 
ale i samorządowcy, którzy chcą 
stworzyć forum gmin i zabloko-
wać budowę linii energetycznej 

trasą według wariantu VI. Nikt ich 
nie pytał. Z dnia na dzień ludzie 
zostali zaskoczeni nowym prze-
biegiem trasy, która na przykład 
w Jankowicach wiedzie przez teren 
już… zabudowany osiedlem miesz-
kaniowym, a w wielu innych miej-
scowościach w pobliżu mieszkań 
lub poprzez tereny krajobrazowo 
chronione. 

Gminy pod względem prawnym 
właściwie niewiele mogą zrobić, bo 
ta strategiczna dla kraju inwestycja 
prowadzona będzie w trybie specu-

stawy. Dlatego już teraz samorządy 
jednoczą się w proteście przeciwko 
nowemu wariantowi przebiegu 
linii. W jedności bowiem wielka 
siła. Tym większa, że samorządy 
reprezentują w sumie kilkanaście 
tysięcy swoich mieszkańców.

Na szczęście, nowa trasa to 
tylko koncepcja, a ostateczny jej 
przebieg wybierze wykonawca. 
Mam nadzieję, że wytyczając ją 
w swoich kryteriach za najważniej-
sze uzna konsultacje z mieszkań-
cami i samorządami. 

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

Oby wykonawca 
liczył się z wyni-
kami konsultacji

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; 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. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych 
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

Teraz ogłoszenie lub reklamę w „Naszym Głosie Poznańskim” można 
zamówić także w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 62A (sklep 
Dobre Okna), tel. 61 8164 376, 602 150 364. 
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Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

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

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

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

7 XII
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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TEMAT NUMERU

Razem przeciwko 400 kV

– Jesteśmy oburzeni postępowa-
niem PSE!!! – mówili zgodnie wój-
towie i burmistrzowie 10 gmin po 
spotkaniu w sprawie przebiegu linii 
elektroenergetycznej 2 x 400 kV 
Piła Krzewina – Plewiska, które od-
było się w Urzędzie Gminy Tarnowo 
Podgórne.

Już w latach dziewięćdziesiątych 
wytyczono projekt przebiegu linii 
elektroenergetycznej 2 x 400 kV 
Piła Krzewina – Plewiska, który jest 
uwzględniony w planach miejsco-
wego zagospodarowania gmin tak, 
aby nie przechodził on przez tereny 
przeznaczone pod mieszkalnictwo. 
To rozwiązanie nie budzi społecz-
nych konfl iktów, a jednocześnie 
najmniej ingeruje w środowisko 
naturalne.

Niestety, obecnie Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne zleciły opraco-
wanie nowych propozycji przebiegu 
linii. Zarekomendowany został tzw. 
wariant VI, prowadzony w całości 
nową trasą. Przeciwko temu wy-
soce niekorzystnemu rozwiązaniu 
sprzeciwiają się mieszkańcy w ra-
mach społecznej inicjatywy „400 kV 
Budujmy Dialogiem”. Protestują 
również samorządowcy – przedsta-
wiciele 10 gmin leżących na trasie 
wariantu VI.

Dla wypracowania wspólnej 
strategii działań wobec zamierzeń 
PSE wójt gminy Tarnowo Podgór-
ne Tadeusz Czajka zaprosił wójtów 
i burmistrzów wszystkich gmin, do-
tkniętych przez wariant VI, na spo-
tkanie, które odbyło się 18 listopada 
w Urzędzie Gminy Tarnowo Pod-
górne. Przedstawiono na nim ak-
tualną sytuację związaną z budową 
linii 2 x 400 kV oraz przyjęcie zasad 
współpracy.

– To pierwsze spotkanie w tym 
gronie – mówił wójt Tadeusz Czaj-
ka. – Wymieniliśmy poglądy, po-
jawiły się stanowiska, które okre-
ślają stosunek gmin do nowego 
przebiegu linii elektroenergetycznej 
2 x 400 kV Piła Krzewina – Plewi-
ska. Przebiegać ma on przez 10 
gmin i w różnym stopniu stwarza 
w nich uciążliwości. Największe 
w gminie Dopiewo i Tarnowo Pod-
górne, potem w Kaźmierzu, Sza-
motułach i Obornikach. Im dalej na 

północ, tym te opinie są mniej rady-
kalne. Te stanowiska odzwierciedla-
ją przebieg linii biegnącej według 
wariantu nr 6. W przypadku gminy 
Tarnowo Podgórne to co najgorsze 
w wariancie szóstym, to fakt, że li-
nia ma przebiegać bardzo blisko in-
tensywnej zabudowy mieszkaniowej 
od Sierosławia, poprzez Lusówko, 
Jankowice, Rumianek. To wywołuje 
oburzenie mieszkańców. To trudne 
do zaakceptowania. Linia w tym 
wariancie przecina także tereny 
przeznaczone pod budownictwo – 
działki zostały już podzielone oraz 
bardzo cenny dla nas obszar chro-
nionego krajobrazu.

– W gminie Dopiewo, mocno 
zurbanizowanej, nie ma dobrego 
przebiegu tej linii, bo zawsze będzie 
dla kogoś uciążliwa – mówił wójt 
Adrian Napierała. – W wariancie 
VI przebiegać ma jednak przez Do-
piewiec i Więckowice. My stoimy 
na stanowisku, by na każdym eta-
pie wykonywane były konsultacje 
społeczne w celu wybrania opty-
malnego przebiegu. To inwestycja 
ponadlokalna i chcemy z przedsta-
wicielami innych gmin wypraco-
wać wspólne stanowisko, by razem 
walczyć przeciwko wariantowi szó-
stemu.

Rozstrzygnięty już został prze-
targ, który wyłonił wykonawcę dwu-
torowej napowietrznej linii o napię-
ciu znamionowym 400 kv relacji 
Piła Krzewina – Plewiska, ale nie 
podpisano jeszcze umowy, dlatego 

gminy nie mają obecnie partnera 
do negocjacji. Linia elektroener-
getyczna 2 x 400 kV Piła Krzewina 
– Plewiska w wariancie I ma mieć 
długość ok. 87,3 km (przebieg po 
istniejącej linii 220 kV – jest on za-
pisany w gminnych dokumentach 
planistycznych i najmniej degraduje 
środowisko naturalne) i ma powstać 
do końca 2023 roku. Obecnie reko-
mendowany jest jednak wariant szó-
sty – ok. 113 km, który ma powstać 
do 2020 r., w całości prowadzony 
nową trasą (brak wymaganych za-
pisów w dokumentach planistycz-
nych, konfl ikty społeczne, negatyw-
ny wpływ na środowisko). 
Sławomir Lechna
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Samorządowcy 10 wielkopolskich gmin mówią „NIE” dla nowego przebiegu linii elektroenergetycznej 
2 × 400 kV Piła Krzewina – Plewiska

Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!  691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń  
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916, 
w Buku: • ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, 
ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376, 602 150 364.

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

Nasz Głos Poznański jest nowoczesną 
gazetą miejsko-gminną 

Dystrybuowany jest 
w 300 stałych punktach
(Poznań i 19 okolicznych gmin)

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

NAKŁAD: 20 000 EGZ.

SZUKAJ NAS W MARKETACH 

I W RADIO TAXI RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

Nasz Głos Poznański to największy
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ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

REKLAMA

Samorządowcy podczas spotkania w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym.

Więcej moderusów?
 Tylko jedna fi rma – poznański Mo-
dertrans – złożyła ofertę Miejskiemu 
Przedsiębiorstwu Komunikacyjne-
mu w Poznaniu na dostawę nowych 
tramwajów wraz z serwisem gwa-
rancyjnym. Do przetargu nie stanęły 
inne znane fi rmy produkujące tram-
waje, m.in.: Solaris z Bolechowa 
(w Poznaniu jeździ 45 tramwajów 
Tramino) czy bydgoska Pesa (jej wa-
gonów nie ma w Poznaniu).

Przypomnijmy, MPK miesiąc 
temu, 16 września ogłosiło przetarg 

na dostawę 20 (z opcją dodatkowych 
10) nowych wieloczłonowych, ni-
skopodłogowych (powyżej 20 proc. 
niskiej platformy) tramwajów. No-
woczesne wagony dla Poznania mają 
być wyposażone m.in. w klimatyza-
cję w całej przestrzeni pasażerskiej, 
w porty USB oraz bramki liczące 
osoby wchodzące i wychodzące z po-
jazdów. Modertrans w swej ofercie 
zadeklarował dostarczenie takich 
tramwajów za kwotę nieco ponad 
135 mln zł. Andrzej Świątek
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Poznaniacy, nawet ci, który prze-
bieg tras tramwajowych mieli 
„w jednym palcu”, zaczynają tracić 
orientację. Od początku remontu 
Kaponiery, której zakończenie było 
stale przesuwane, trasy tramwajów 
musiały być tym samym zmieniane 
wielokrotnie. Właściwie od 2011 
roku, kiedy to zaczęła się przebu-
dowa węzła komunikacyjnego od 
dworca Głównego po most Teatral-
ny z Kaponierą po środku, nie było 
linii tramwajowej, która nie zmieni-
łaby trasy. Do tego doszła przebudo-
wa skrzyżowania na Jeżycach: ulicy 
Dąbrowskiego z Przybyszewskiego. 
Tam całkowicie wyłączony został 
ruch tramwajów. Przebudowa tego 
węzła też już jest opóźniona, co od-
czuwają mocno poznaniacy, i ci ko-
rzystający z komunikacji zbiorowej, 
jak też zwolennicy samochodów.

Ten stan ciągłych zmian komuni-
kacyjnych, spowodowanych utrud-
nieniami drogowymi, w kluczowym 
węźle – jakim jest Kaponiera – trwa 
już prawie 5 lat! W tym czasie, tylko 
z powodu remontu Kaponiery tram-
waje zmieniały trasy kilka razy. Były 
sytuacje, gdy z węzła przy moście 
Teatralnym jeździły dalekim wiel-
kokilometrowym objazdem przez 
Jeżyce i Grunwald, albo przez ulicę 
Strzelecką, by dojechać do dworca 
kolejowego Poznań-Główny (od 
„Teatralki” oddalonego o ponad 
kilometr). Węzeł tramwajowy na 
moście Teatralnym, gdzie przez pe-
wien czas krzyżowały się trasy 14 
z 20 linii(!) przeżywał więc i nadal 
przechodzi trudny czas. Tramwa-
je w ciągu dnia jeżdżą tam z dużą 
częstotliwością, w godzinach komu-
nikacyjnego szczytu średnio kilka 
wagonów na minutę. To przyczyni-
ło się, że przez te kilka lat były już 
dwa razy wymieniane rozjazdy, co 

spowodowało kolejne utrudnienia 
komunikacyjne. Nieco sytuację po-
prawiło w ubiegłym roku przedłuże-
nie trasy Poznańskiego Szybkiego 
Tramwaju do dworca Zachodniego, 
ale i tam są ograniczenia spowodo-
wane pracami przy przebudowie 
mostu Uniwersyteckiego. Stąd cza-
sowe zawieszenia w kursowaniu 
tramwajów po nowej trasie PST. 

W tym całym zamieszaniu dużym 
błędem komunikacyjnych planistów 
było pominięcie ulicy Towarowej, 
która doskonale przejęłaby pod-
czas objazdów ruch tramwajowy, 
skróciłaby dojazd do dworca. Przez 
te pięć lat był czas, aby zbudować 
skręt dla tramwajów z ulicy Towa-
rowej w Święty Marcin. Dzięki temu 
tramwaje kilku linii, np. 5, 8 czy 13 
ominęłyby przeciążoną „Teatralkę”. 
Nie musiałyby znacznie zmieniać 
tras – jak ostatnio – w przypadku 
„piątki”, która kursowała na Wino-
grady czy „trzynastki”, która jeździ-
ła na Sołacz.

W planach Zarządu Transportu 
Miejskiego w Poznaniu jest jednak 
miejsce dla jednej lub dwóch linii 
tramwajowych w ulicy Towarowej. 
Uwzględnia się bowiem dogodny 
przejazd z centrum miasta (z rejonu 
ul. Gwarnej) do dworca kolejowo-
autobusowego oraz sąsiadującej 
z nią galerii handlowej Poznań City 
Center. 

Tory wraz siecią istnieją na ulicy 
Towarowej od 1962 roku. Na tym 
kilkusetmetrowym odcinku ułożo-
no je ze względu na przebudowę 

w tamtych latach mostu Dworcowe-
go. Tramwaje, np. jadące z Łazarza 
czy Grunwaldu omijały most Dwor-
cowy i objazdem przez Kaponierę 
w kierunku Wildy i Rataj jechały 
wspomnianą ulicą Towarową. Do 
dzisiaj pozostał skręt w pobliżu alei 
Niepodległości, placu Adama Mic-
kiewicza w ulicę Towarową. Wyko-
rzystywany był on przez tramwaje 
m.in. cztery lata temu podczas prze-
budowy ul. Roosevelta (od ul. Bu-
kowskiej do mostu Dworcowego). 

Przebudowa Kaponiery wraz 
z mostem Uniwersyteckim, która 
ma zakończyć się z końcem lata 
przyszłego roku będzie kilkakrotnie 
droższa od zakładanej. Jednak do 
tego trzeba będzie doliczyć koszty 
objazdów, strat spowodowanych 
komunikacyjnymi korkami, wydłu-
żonym czasem przejazdu. Z pewno-
ścią są one trudne do przeliczenia.

Z nadzieją więc poznaniacy pa-
trzyli na prace przy zakładaniu po 
kilku latach trakcji od Kaponiery 
w stronę ulicy Święty Marcin. Tram-
waje pojechać mają tam – według 
zapewnień władz miasta – w poło-
wie grudnia 2015 roku. Przywró-
cona trasa odciąży niewątpliwie 
„Teatralkę” i przyczyni się do upo-
rządkowania tras tramwajowych – 
powrotu do stanu sprzed przebudo-
wy Kaponiery. Jadący tramwajami 
pasażerowie jednak jeszcze przez 
niemal rok obserwować będą wciąż 
przebudowywaną Kaponierę. Nad-
zwyczaj długą przebudowę w nowo-
czesnej Europie.

Za miesiąc tramwajem 
przez Kaponierę
Przez pięć dni (od 15 do 19 listopada) trasy zmieniło aż 10 linii 
tramwajowych! Wszystko wskazuje, że to była ostatnia tak duża 
zmiana, spowodowana przeciągającą się przebudową Kaponiery

REKLAMA

REKLAMA

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

Stan ciągłych zmian 
na Kaponierze trwa 
już prawie 5 lat! 

Wielkopolska Jakość

Waldy Dzikowski wiceszefem

Certyfi kat „Wielkopolska Jakość” 
został przyznany przez Unię Wiel-
kopolan Urzędowi Gminy Tarnowo 
Podgórne oraz następującym fi r-
mom z terenu tarnowskiej gminy: 
Poligrafi cznemu Przedsiębiorstwu 
Usługowo-Wytwórczemu Prograf 
z Tarnowa Podgórnego, Wytwór-
ni Artykułów z Gumy i Silikonu 
z Baranowa oraz ALKO KOBER 

i ALKO-Technology z Wysogotowa. 
Jak powiedział wiceprezydent Unii 
Wielkopolan Grzegorz Wojtera, 
wójt Suchego Lasu, certyfi kat po-
twierdza stosowanie najwyższych 
standardów jakości oraz dbanie 
o podwyższenie poziomu usług.

Wręczenie certyfi katów odbyło 
się 4 listopada w Urzędzie Gminy 
Tarnowo Podgórne. ARz

Poseł Waldy Dzikowski, były 
wójt Tarnowa Podgórne-
go, został wybrany wice-
przewodniczącym Klubu 
Parlamentarnego Platfor-
my Obywatelskiej. 
Wiceprzewodni-
czącymi klubu 

oprócz niego zostali: An-
drzej Czerwiński, Ceza-
ry Grabarczyk, Andrzej 
Halicki, Joanna Kluzik-

Rostkowska, Tomasz Lenz, 
Tomasz Siemoniak i Rafał 

Trzaskowski. 
Lech
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Piąte urodziny Oazy

Kórnickie Centrum Rekreacji i Spor-
tu „Oaza” obchodziło (7 listopada) 
swoje 5 urodziny! Przygotowany ze 
szczególną starannością program 
jubileuszowego balu został zreali-
zowany z sukcesem! Dla zgroma-
dzonej tak licznej publiczności, jaka 
przybyła na bal, przygotowano kilka 
niespodzianek, w tym krótki fi lm 
podsumowujący funkcjonowanie 
centrum Oaza, tort urodzinowy od-

wzorowujący bryłę budynku KCRiS 
„Oaza”, a także sto lat w wykona-
niu… Marilyn Monroe…

Tradycyjnie przybyłych gości wita-
li harcerze w świetle pochodni, a do 
stolików prowadzili, ubrani w piękne 
stroje ludowe, tancerze zespołu tań-
ca ludowego z poznańskiego AWF, 
którzy zaprezentowali w trakcie im-
prezy suitę tańców rzeszowskich. 
Nie obyło się bez świetnie poprowa-

dzonego poloneza i wspólnego śpie-
wu pieśni patriotycznych.

W sobotni wieczór w Oazie, za-
pachniało goździkami, a w powietrzu 
unosiła się woń palących się świec, 
zielonych świerków i żywotników, 
a do tego przepiękny wystój sali balo-
wej – całość tworzyła niepowtarzalna 
atmosferę. Piątym urodzinom prze-
wodziła Bardabusz Orkiestra, prezen-
tując polskie i światowe przeboje… 

Niespodzianką wieczoru był polski 
radiowy duet DJ-ski Kalwi&Remi, 
który zakończył naszą uroczystość 
dźwiękami muzyki współczesnej.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim gościom za przybycie i wspólna 
zabawę, uczniom ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Kórniku za wykonanie 
niepodległościowych kotylionów, 
a wszystkim sponsorom za wkład or-
ganizację piątej rocznicy. Red
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Jubileuszowy Bal Niepodległościowy w Kórniku

REKLAMA

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

Lodowisko 
na… rynku

Zmiana 
godzin pracy

Od 5 grudnia do 7 marca funkcjo-
nować będzie w Kórniku na Placu 
Niepodległości (tzw. rynek) sztucz-
ne lodowisko. 

Tafl a lodowiska (około 250m²) 
będzie ułożona z paneli syntetycz-
nego lodu (technologia Xtraice), 
dlatego aby skorzystać z atrakcji 
konieczne będzie posiadanie ły-
żew rekreacyjnych bez tzw. ząbków 
z przodu. Jeśli nie posiadamy ta-
kiego sprzętu, będzie on dostępny 
w wypożyczalni przy lodowisku. ŁG

Od 1 grudnia 2015 r. Urząd Miej-
ski Gminy Stęszew będzie czynny: 
w każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca: godz. 9:00–17:00, w pozosta-
łe poniedziałki: godz. 8:00–16:00, 
a od wtorku do piątku w godz. 
7:00–15:00. MM
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

REKLAMA

Good morning! 
Good afternoon! 
Good evening!

Do You like to speak English, 
but You need somebody 

to teach You?
I teach You if you like, got one hour 
spare of Your time per week, live in 

Lusówko or we meet at your house, 
your choice.

Call me on 788 257 621 and say: 
Hello yes please! That’s a start. 

Look foreward to see You!
Regards, Frits Noah

Już w ubiegłym roku prowadzone 
były prace remontowe w przedszko-
lu Króla Maciusia I w Komornikach. 
W listopadzie 2014 r. przeprowa-
dzono remont tarasu polegający na 
przebudowie istniejących schodów, 
skuciu lastryka, wymianie podłoża 
na tarasie i wykonaniu nowej na-
wierzchni z płytek mrozoodpornych 
na powierzchni 95 m2 oraz montażu 
balustrady. Koszty wykonania tego 
remontu wyniosły 67.488,71 zł i zo-
stały w całości poniesione przez gmi-
nę Komorniki.

W tym roku również przeprowa-
dzono prace remontowe. W kwietniu 
2015 r. gmina Komorniki ogłosiła 
przetarg na podstawie wcześniej 
opracowanej dokumentacji pro-
jektowej rozbudowy przedszkola 
w zakresie uzyskania pomieszczenia 
dydaktycznego do nauki języków 
obcych, szatni dla dzieci, pokoju 
nauczycielskiego, korytarza z wia-
trołapem oraz podcieni ze schodami 
i pochylnią zewnętrzną. Wydzielo-

no pomieszczenia dla psychologa 
i szatnię dla pracowników. Reali-
zacja objęła również termomoder-
nizację budynku i jego olicowanie 
(z nadaniem odpowiedniej kolory-
styki) oraz tzw. małą architekturę: 
przebudowę chodników (zostały wy-
konane z kostki brukowej) i ścieżek 
w ogrodzie zabaw dla dzieci. Koszty 
tegorocznej rozbudowy przedszkola 

do końca sierpnia 2015 r. wyniosły 
prawie 666 tys. Przyjazne warunki 
stworzone w przedszkolu podniosą 
dzieciom komfort nauki i zabawy, 
a także poprawią nauczycielom śro-
dowisko pracy.

Zakończone prace były pierwszym 
tak zaawansowanym remontem od 
czasu powstania przedszkola w 1983 r. 
Karina Lapis

Przedszkole jak nowe
W Komornikach 6 listopada dokonano odbioru odnowionego 
przedszkola Króla Maciusia I 
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MOTO-FANSMOTO-FANS
OFERUJEMY CROSSY 
I QUADY DLA DZIECI
Wejdź na moto-fans.eu
i sprawdź naszą ofertę!

<Arek> 668-486-218
<Paweł> 797-231-135

kontakt@moto-fans.eu

Poszukujemy pracownika na stanowisko 

Monter serwisant 
urządzeń chłodniczych 

i klimatyzacyjnych
Wymagania: wiedza i doświadczenie, 
dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B.

Oferujemy godne zarobki i samochód służbowy. 

Tel. 734 437 125

REKLAMA  691-895-296

Wszczepili wydrukowaną kość 
Poznańscy ortopedzi, pod kierunkiem 
dr. Jerzego Nazara przeprowadzili 
największą w Polsce udaną operację 
wszczepienia protezy wydrukowa-
nej w technologii 3D. Stworzona na 
miarę konstrukcja, zastąpiła zaatako-
wany nowotworem obszar kości krzy-
żowej, biodrowej i miednicy chorego. 

– To przełom w leczeniu zaawan-
sowanych nowotworów kości, na-
dzieja na powrót do sprawności dla 
pacjentów skazanych wcześniej na 
całkowite unieruchomienie – mówi 
przeprowadzający operację dr Jerzy 
Nazar, ordynator Oddziału Ortope-
dii i Traumatologii Narządu Ruchu 
Szpitala Klinicznego im. Heliodora 
Święcickiego w Poznaniu. – Ogrom-
nie się cieszę. Nasz 50-letni pacjent 
czuje się dobrze i niebawem powi-
nien zacząć samodzielnie chodzić. 

Zabieg operacyjny trwał 5 godzin, 
a poprzedziły go kilkumiesięczne 
przygotowania. Przy tak skompli-
kowanej operacji, konieczna była 
współpraca lekarzy różnych spe-
cjalności. Zespół operacyjny składał 
się aż z trzech lekarzy ortopedów, 
dwóch anestezjologów, chirurga na-
czyniowego oraz neurologa. 

Przed pojawieniem się techno-
logii 3D odbudowa tak znacznego 

obszaru szkieletu nie była możliwa 
ze względu na wielkość, złożoność 
i skomplikowany, indywidualny 
kształt kości poszczególnych pa-
cjentów. Technika druku 3D pozwa-
la na skrojenie protezy na miarę, 
tam gdzie standardowe implanty nie 
wystarczają. Implanty 3D projekto-
wane są na podstawie obrazu z re-
zonansu magnetycznego, prześwie-
tleń i skanów obrazujących zmiany 
chorobowe w kościach pacjenta. 
Dzięki temu wydrukowana proteza 
ma tę samą wielkość i kształt jak 
pierwotne kości chorego. 

Wcześniej, w poznańskim szpita-
lu klinicznym przeprowadzane były 

już z powodzeniem operacje wsz-
czepienia implantów 3D ręki i bio-
dra. Jednak zabieg rekonstrukcji 
tak znacznego obszaru kości prze-
prowadzono w Poznaniu i w Polsce 
po raz pierwszy. Operacje tego typu 
przeprowadza zaledwie kilka ośrod-
ków ortopedycznych na świecie. 
Wykorzystany przez poznańskich 
lekarzy implant kosztował 70 tysię-
cy złotych, został wyprodukowany 
przez niemiecką fi rmę ImplantCast. 

Sukces poznańskich ortopedów 
otwiera nowy rozdział w leczeniu 
nowotworów kości i rozległych, po-
urazowych deformacji szkieletu.
Katarzyna Godlewska 

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Dzień Seniora w Tomiczkach

Tym razem uroczystość odbyła się 
14 listopada w sali wiejskiej w To-
miczkach, a przybyło na nią około 
200 mieszkańców gminy. Zebra-
nych gości powitał burmistrz gminy 
Stęszew, Włodzimierz Pinczak, któ-
ry złożył seniorom życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. 

Następnie odbyła się część 
artystyczna, podczas której wy-
stąpiły zespoły z Domu Kultury 
w Stęszewie: „Modrzanki”, „We-
soła Gromada” oraz kapela du-

dziarska „Koźlary”. Goście mogli 
podziwiać również występy lau-
reatów tegorocznego I Gminnego 
Konkursu Gwary Wielkopolskiej 
„Pogodejmy jak downi”, którzy 
wystąpili w kilku kategoriach 
wiekowych. Na koniec natomiast 
zaśpiewała Ewa Michrowska, 
prezentując piosenki z repertuaru 
Anny Jantar. Podczas spotkania 
nie brakowało okazji do wspól-
nych rozmów przy kawie i ciastku, 
a atmosfera zabawy i wspomnień 

z pewnością na długo pozostanie 
w pamięci uczestników.

Uroczystość zakończył burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pin-
czak dziękując mieszkańcom za 
liczne przybycie i zapraszając na 
kolejne gminne imprezy.

Jak co roku w listopadzie mieszkańcy gminy Stęszew obchodzili tradycyjnie Gminny Dzień Seniora

Marta 
Mrowińska 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Niezwykle ceniony w środowisku 
branżowym oraz wśród konsumen-
tów konkurs „Najlepsze w Polsce” 
organizuje Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu. Patronat 
medialny sprawuje „Nasz Głos Po-
znański”. 

Tegorocznymi laureatami konkur-
su zostali: Kreisel Technika Budowla-
na sp. z o.o., Poznań – za: linię klejów 
do płytek expert; Afl ofarm Farmacja 

Polska sp. z o.o., Pabianice – za: 
markę Rutinacea; Prodig Tech, Arka-
diusz Berliński, Międzybrodzie Bial-
skie – za: mierniki grubości lakieru; 
Rehasol Clinica medyczno-rehabi-
litacyjna sp. z o.o., Swarzędz – za: 
najwyższej jakości usługi medyczne 
z zakresu rehabilitacji; Granex sp. 
z o.o., Brójce – za: wafl e ryżowe: 
naturalne, z pestkami dyni, z orki-
szem, ze słonecznikiem, z sezamem; 

Zakład budowlany „Siemaszko” 
Lesław Siemaszko, Szczecin – za: 
usługi deweloperskie, Przedsiębior-
stwo produkcji lodów „Koral”, Józef 
Koral sp.j., Limanowa – za: lody świ-
derek; Średzka Spółdzielnia Mleczar-
ska „Jana”, Środa Wlkp. – za: linię 
twarogów solankowych, Fuhrmann 
s.a., Połczyn Zdrój – za: połczyńskie 
piwo z uzdrowiska, Zakład produk-
cyjno-handlowy „Mark” Marzanna 
Kiezik, Giżycko – za: sękacz mazur-
ski; Przedsiębiorstwo produkcyjno-
handlowe „Aks”, Środa Wlkp. – za: 
wkładki do obuwia, Paso Polska sp. 
z o.o. sp.k., Sierosław – za: tornistry 
i plecaki szkolne; Przedsiębiorstwo 
przemysłu ziemniaczanego „Trze-
meszno” sp. z o.o., Trzemeszno – 
za: skrobię ziemniaczaną superior; 
Przedsiębiorstwo produkcyjno usłu-
gowo handlowe „Gorvita” Paweł 
Domek, Szczawa – za: żel z kaszta-
nowcem, miłorzębem i babką lan-
cetowatą; Piekarnia Wielkopolska, 
Wągrowiec – za: rogale marcińskie, 
Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzał-
kowie, Strzałkowo– za: kredyt gotów-
kowy na każdą okazję, Mindseater 
sp. z o.o., Poznań – za: nowatorskie 
projekty internetowe, Biblioteka 
Publiczna miasta Gniezna, Gniezno 
– za: upowszechnianie czytelnictwa 
„od bobasa do dryblasa”. 

Firmami, które otrzymały Statu-
etkę Hipolita wraz z certyfi katem 
„Najlepsze w Polsce” zostały: Przed-
siębiorstwo budowlano-usługowe 
Budopol-Poznań sp. z o.o., Poznań 
– za: profesjonalne usługi w zakresie 
budownictwa szpitalnego, uczelnia-
nego i mieszkaniowego na rzecz in-
stytucji oraz społeczności Poznania 
i Wielkopolski w 60-lecie działalności, 
Kapela „Zza Winkla”, Nowy Tomyśl – 
za: kultywowanie gwary poznańskiej 
i promowanie Wielkopolski w pio-
senkach na terenie Polski i Europy 
w 35-lecie działalności artystycznej. 

Statuetkę „Laurus Aureus” – Zło-
ty Laur Hipolita otrzymała fi rma 
Promag s.a., Poznań – za: meble 
metalowe.

Podczas uroczystości przyznano 
także inne wyróżnienia Towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego. Srebrne 
Medale „Labor Omnia Vincit” za 
szczególne zasługi w krzewieniu eto-
su pracy organicznej, działalności 
charytatywnej, wyznaczaniu kierun-
ków rozwoju w swojej branży, przy-
jęły takie osobistości jak: Jerzy Stan-
kowski, prezes Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu; 
Mariusz Paplaczyk, prezes zarządu 
głównego Zrzeszenia Prawników 
Polskich, major Michael A. Schwarz, 
adwokat z USA. 

Medalami Młodego Pozytywisty 
zostały wyróżnione: Natalia Sabina 
Rozmus, artystka-malarz; Wioletta 
Gryczka, dziennikarka; Anna Het-
mańska, wokalistka-piosenkarka.

Najważniejszym jednak boha-
terem wieczoru był prof. Witold 
Szyfter, kierownik Katedry i Kliniki 
Otolaryngologii Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu, który otrzy-
mał godność Lidera Pracy Organicz-
nej wraz ze statuetką Honorowego 
Hipolita. 

– Całe życie spędziłem na Wildzie 
i wielki wpływ na mnie miały Zakła-
dy Hipolita Cegielskiego – mówił 
prof. Szyfter. – Przejęłem trady-
cje pracy organicznej. Nie ma nic 
cenniejszego niż realizowanie się 
w pracy.

Gala Konkursu „Najlepsze w Pol-
sce” po raz kolejny udowodniła, że 
polskie podmioty życia biznesowego 
i gospodarczego mogą być dumne 
ze swoich dokonań, które właśnie 
poprzez ten certyfi kat można wiary-
godnie i efektywnie promować w ca-
łej Polsce i na świecie. 

REKLAMA

Najlepsze w Polsce
– Certyfi kat „The best in Poland” podnosi prestiż działań naszej fi rmy, uwiarygodnia 

wizerunek oraz poświadcza jakość produktów i dotychczas świadczonych usług – mówili laureaci XXIV 
Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów 19 listopada w Sali Lubrańskiego UAM w Poznaniu 

Reklamuj się na naszych łamach!

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń  
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 
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

Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Pamiątkowe zdjęcie laureatów i członków THC.
Prof. Witold Szyfter (w środku) otrzymał godność Lidera Pracy Orga-
nicznej wraz ze statuetką Honorowego Hipolita. 
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PAŁAC GUŁTOWY

Dlaczego podjąłeś się wyzwania 
bycia szefem kuchni w restauracji 
Kasztelania?

— Każdy kucharz pracujący kilka, 
czy kilkanaście lat, marzy o tym, 
żeby w przyszłości prowadzić wła-
sny zespół i w konsekwencji całą re-
staurację. Jeśli jesteś szefem kuchni 
i widać po efektach twojej ciężkiej 
pracy, że z restauracji wychodzą 
zadowoleni klienci, to mówisz sobie 
dlaczego to ja nie prowadzę tej 
restauracji, przecież to ja dla nich 
gotuję. Wtedy rodzi się pierwszy 
pomysł na otwarcie własnego 
lokalu. Oczywiście później dopiero 
zaczynasz poznawać, że restau-
racja to nie tylko gotowanie, ale 
również ogromne przedsięwzięcie, 
na które składa się wiele dodatko-
wych rzeczy o których wcześniej nie 
pomyślałeś. Marzenia jednak biorą 
górę i zaczynasz powoli je spełniać. 

Dlaczego akurat restauracja 
w Pałacu Gułtowy?

— To nie miała być restauracja 
jedna z wielu. Restauracja ma mieć 
w sobie „to coś”. Kasztelania to 
miejsce z duszą, położone w prze-
pięknym zabytkowym pałacu. 
Wokół ogromny 17-hektarowy 
park, który o każdej porze roku jest 
urokliwy i zapiera dech w piersiach. 
Pierwszy raz jak przyjechałem do 
Pałacu Gułtowy, a było to na prze-
łomie lipca – sierpnia, moim oczom 
ukazał się ogromny park pełen 
zieleni z dwoma stawami i trzema 
zabudowaniami. Od razu pomyśla-
łem, że będzie to dobre miejsce na 
przyjmowanie swoich gości. 

W jakiej kuchni się specjalizu-
jesz?

— Nie staram się szufl adkować. 
Mam wiedzę na temat różnych 
kuchni i technik kulinarnych 
z całego świata. Moimi ulubionymi 
kuchniami jest nowoczesna kuchnia 
polska oraz bardzo interesująca 
kuchnia molekularna, którą staram 

się w dużym stopniu wykorzystywać 
podczas prowadzenia warsztatów 
live cooking oraz prywatnych kolacji 
dla swoich gości biznesowych.

Co wyróżnia Twoją kuchnię?

— Myślę, że połączenie właśnie 
tych dwóch ciekawych, różnych 
od siebie kuchni, to znak mojego 
stylu. W prowadzonej przeze mnie 
restauracji można zjeść tradycyjną 
wielkopolską czerninę, czy kaczkę 
w kilku odsłonach. Przy okazji, 
kaczka to moje ulubione mięso do 
pracy. Bardzo smaczne i wdzięcz-
ne w obróbce. Cieszy mnie to, że 
zyskuje na popularności.

Z jakich technik kulinarnych 
korzystasz?

— Stosunkowo nową techniką 
kulinarną jest sou vide, czyli 
gotowanie w niskiej temperaturze. 
Tutaj swoich gości raczę policzkami 
wołowymi które są gotowane dobę 

dla uzyskania najlepszego smaku. 
Muszę też wspomnieć o bardzo in-
teresującej, choć ekstrawaganckiej 
zupie – krem z głogu z dzikiej róży 
która jest bardzo zdrowa. Dodatek 
czerwonego wina, cynamonu i kwa-
śnej śmietany powoduje bardzo 
nietypowy, intrygujący smak. 
Przygotowując menu dla swoich 
gości staram się wtłaczać w każdą 
propozycję jak najwięcej technik 
kulinarnych po to żeby klient wy-
chodząc z restauracji miał trwalsze 
doznania smakowe.

Co to jest live cooking? Co robisz 
w ramach takich pokazów?

— Live cooking – jedna z moich 
ulubionych form integracji – to 
współpraca między kucharzem 
a konsumentem. W live cookin-
g’u chodzi przede wszystkim o cha-
rakter pracy. To warsztatowa forma 
poznawania tajników gotowania 
prowadzona w czasie rzeczywistym. 
Nigdy nie ma takich samych poka-

zów, zawsze jest ciekawie. Nigdy nie 
wiesz na jakich ludzi trafi sz, może 
Cię spotkać setka pytań i to jest 
w tym najpiękniejsze. Praca podczas 
której widzisz radość z odkrywania 
kuchni daje wiele satysfakcji. 

Podzieliłbyś się z nami choć jedną 
z twoich kulinarnych tajemnic?

— Zawsze staram się odpowia-
dać na każde z pytań zadanych 
przez moich gości. Kiedyś ktoś też 
mi przekazał całą swoją wiedzę 
kulinarną. Zrobił to pod jednym 
warunkiem – nigdy nie mam jej 
zostawiać tylko dla siebie. To trochę 
jak etos uniwersytetu, który mówi 
o dzieleniu się badaniami. Uczest-
nikom warsztatów przekazuje 
zawsze kontakt do siebie. W razie 
wątpliwości chętnie doradzam.
Rozmawiał Michał Kosicki

Przepis na łososia wędzonego 
na ciepło domowym sposobem na 
www.naszglospoznanski.pl .

REKLAMA

Miejsce z duszą
Wywiad z Przemysławem Czekałą – wielokrotnym medalistą 
międzynarodowych konkursów kulinarnych, szefem kuchni 
w restauracji Kasztelania w Pałacu Gułtowy
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Święto Odzyskania 
Niepodległości

Korowód świętujących prowadzony 
przez poczty sztandarowe przeszedł 
do Ogrodu Pamięci, by tam oddać 
hołd bohaterom i wydarzeniom z hi-
storii Polski i samych Komornik. Ho-
norową wartę przy pomnikach ich 
upamiętniających pełnili harcerze 
z ZHP Komorniki „Róża Wiatrów”. 
Salwa armatnia wystrzelona przez 
Mosińsko-Puszczykowskie Bractwo 
Kurkowe i odśpiewany dumnie hymn 
Polski nadały spotkaniu uroczysty 
klimat. Wójt Jan Broda przypomniał 
wydarzenia 1918 roku i w przejmu-
jący sposób mówił o polskim duchu 
wolności i niezłomnych żołnierzach 
walczących o niepodległość, którym 
winni jesteśmy pamięć i cześć.

Z obchodami Święta Niepodległo-
ści zbiegła się jeszcze jedna uroczy-
stość w gminie Komorniki. Otwarto 
odrestaurowaną Izbę Pamięci Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Komornic-
kiej. Powstałe w 1978 r. Towarzystwo 
za cel postawiło sobie opiekę nad 
tradycjami kulturalnymi, zabytka-
mi i  folklorem Komornik i  okolicy, 
dbałość o estetykę Komornik i opie-
kę nad miejscowym środowiskiem 
naturalnym. Izba Pamięci to małe 
muzeum urządzone w budynku 
Gimnazjum z eksponatami i pamiąt-
kami ściśle związanymi z Ziemią Ko-
mornicką, chętnie odwiedzane przez 
uczniów z gminnych szkół. 

Uroczystości zakończyły się trady-
cyjnie wieczornym koncertem muzy-
ki polskiej – w Sali „Koźlak” w Cho-
męcicach rozbrzmiał VIII Nokturn 
Komornicki. Utwory F. Chopina, S. 
Moniuszki, K. Szymanowskiego i L. 
Różyckiego zagrał Piotr Żukowski 
z Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Obchody 97. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości w gminie Komorniki rozpoczęły się uroczystą 
mszą św. w intencji wolnego kraju, odprawionej w komornickiej 
parafi i, w której udział wzięli mieszkańcy oraz władze gminne 
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

Nabożeństwo w Dębienku

11 listopada w lesie

8 listopada tradycyjnie już w Dę-
bienku odbyło się nabożeństwo w in-
tencji poległych na ziemi stęszew-
skiej podczas II wojny światowej. 
W uroczystości wzięli udział między 
innymi burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak, delegacje 
pocztów sztandarowych, przedsta-
wiciele instytucji oraz mieszkańcy. 
W lasach dębieńskich pochowa-
nych jest około dwóch tysięcy osób 
wymordowanych z rąk hitlerowców. 
Coroczne nabożeństwo jest hołdem 
pamięci o poległych. MM

Mieszkańcy i samorządowcy gmi-
ny Dopiewo wzięli udział w  na-
bożeństwie polowym w  intencji 
Polaków pomordowanych  przez 
Niemców w okresie II wojny świato-
wej. Odbyło się ono w lasach palędz-
ko-zakrzewskich, w dniu Narodowe-
go Święta Niepodległości,  przy tzw. 
Kwaterze Siedmiu Grobów”.  Pod-
czas tego kameralnego wydarze-
nia poczty sztandarowe wystawiły: 
Związek Kombatantów RP i  Byłych 
Więźniów Politycznych, XIV Sczep 
Harcerski z  Gminy Dopiewo i Szkoła 
Podstawowa w Dąbrowie.  

Prowadzący nabożeństwo po-
prowadził ksiądz dr Wojciech 
Przeczewski, proboszcz parafi i pw. 
Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Korony Polskiej w  Zakrzewie 
zwrócił uwagę na wymowę  widnie-
jącego na sztandarach hasła „Bóg 
Honor Ojczyzna”, które jest zobo-
wiązaniem. Podkreślił wartość życia 
w  niepodległym kraju i apelował 
o pamięć o poległych kilkunastu ty-
siącach Polaków w lasach zakrzew-
sko-palędzkich i  dążenie do po-
znania nazwisk tych ofi ar. Zwrócił 
się do młodzieży, by pamiętała. Na 
zakończenie uroczystości złożono 
kwiaty i  zapalono znicze pod tabli-
cą pamiątkową. 

W lasach palędzko – zakrzew-
skich gmina Dopiewo ustanowiła 
i oznaczyła „Szlak Pamięci”, któ-
ry ułatwia dotarcie do każdego z 4 
leśnych miejsc pamięci: „Kwatery 
Siedmiu Grobów”, „Pomnika Stu-
dentów”, „Grobu Duchownych” 
i Grobu Ofi ar Nieznanych”, upa-
miętniających tragedię II wojny 
światowej. Warto się tu wybrać.

W okresie 1939–1940 rozstrzeli-
wania odbywały się przeciętnie 2–3 
razy w tygodniu. Również w okresie 
późniejszym, np. zimą 1942/1943, 
miały miejsce egzekucje na tym 
terenie. W „dołach śmierci” zgi-
nęło wówczas do kilkunastu tysię-
cy Polaków. W większości byli to 
więźniowie poznańskiego Fortu 
VII. Pełnił on wtedy funkcję obozu 
koncentracyjnego i więzienia policji 
bezpieczeństwa. Rozstrzeliwano tu: 
księży, zakonnice, ofi cerów i pod-
ofi cerów Wojska Polskiego, urzęd-
ników państwowych, nauczycieli, 
wykładowców i studentów Uniwer-
sytetu Poznańskiego, ziemian, dzia-
łaczy politycznych i społecznych, 
byłych powstańców wielkopolskich. 
Wśród nich znaleźli się także Polacy 
zamieszkujący w okolicy kompleksu 

leśnego, którzy narazili się swoim 
sąsiadom Niemcom.

Przed wywiezieniem na egzeku-
cje odbywała się parodia rozprawy 
sądowej. Skazańców przywożono 
do lasu ciężarówkami. Zwykle wy-
jeżdżający z Fortu VII konwój liczył 
od 2 do 5 ciężarówek i 2 samochody 
osobowe niemieckiej policji bezpie-
czeństwa. Trasa wiodła przez Ła-
wicę, Wysogotowo i Dąbrowę bądź 
przez Swadzim i Lusowo. Każda 
ciężarówka mogła pomieścić 35–36 
osób. W egzekucjach uczestniczyli 
funkcjonariusze policji bezpieczeń-
stwa, członkowie sądu doraźnego 
i komisarz kryminalny.

Na miejsce śmierci więźniów 
prowadzono po czterech, związa-
nych. Wchodzili do wykopanego 
dołu. Strzelano do nich z pistoletów. 
Początkowo grzebano ich w ubra-
niach. Potem, zanim weszli do dołu, 
kazano im się rozebrać do bielizny, 
zdjąć buty i oddać rzeczy osobiste. 
Przedmioty przedstawiające jakąś 
wartość były zwożone do gospoda-
rzy niemieckich z Zakrzewie, w któ-
rym przeważała ludność niemiecka. 
Tam je dzielono. Z relacji świadków 
wynika, że wywożono z lasów: futra, 
sutanny, mundury wojskowe i buty 
ofi cerskie…

Pierwszy „dół śmierci” powstał 
podczas prac leśnych Polaków 
zatrudnionych w lesie. Następne 
kopali okoliczni Niemcy, którzy za-
bezpieczali miejsca egzekucji przed 
świadkami. Wypełnione ciałami 
doły zasypywali, maskowali mchem 
i obsadzali świerkami.

Latem i wczesną jesienią 1944 
r. okupant zacierał ślady zbrodni. 
Rozkopano doły, wydobyto zwłoki 
i palono na stosach. Popioły ponow-
nie zakopywano lub rozrzucano po 
okolicy. Zakazy wstępu utrudniały 
oznaczanie miejsc zbrodni, a ślady 
zatarł czas. Do tej pory nie udało się 
ustalić i wydobyć z niemieckich ar-
chiwów listy ofi ar.

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

W „dołach śmierci” 
zginęło kilkanaście 
tysięcy Polaków

Korowód świętujących prowadzony przez poczty sztandarowe prze-
szedł do Ogrodu Pamięci.

Uroczyście otwarto odrestaurowaną Izbę Pamięci Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Komornickiej.

Wójt Jan Broda w przejmujący sposób mówił o polskim duchu wolności. 
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Dobry czas na inwestycję mieszkaniową 
Zainteresowanie mieszkaniami z ryn-
ku pierwotnego wciąż rośnie. Niskie 
oprocentowanie kredytów, stabil-
ne i atrakcyjne ceny lokali, a także 
rozszerzenie zalet programu MdM 
zdecydowanie zachęcają do kup-
na własnego M jeszcze w tym roku. 
Wszystko wskazuje, że ostatni kwar-
tał będzie najkorzystniejszy zarówno 
dla kupujących, jak i sprzedających. 

Zbliżające się miesiące to ostatni 
dzwonek, dla tych którzy chcą kupić 
mieszkanie w okazyjnej cenie. Zmia-
na zasad programu MdM, a więc 
konieczność posiadania większego 
wkładu własnego od nowego roku 
– 15%, to główny czynnik wzmo-
żonego zainteresowania. Banki, 
doradztwa kredytowe, a także sami 
deweloperzy przyznają, że zapytań 
o kredyty, dostępność mieszkań 
i o rządowy program dopłat pojawia 
się coraz więcej. 

Inwestycje mieszkaniowe 
Dużym zainteresowaniem cieszą 

się mieszkania od 30 do 60 mkw. 
Najmniejsze metraże trafi ają w ręce 
singli bądź inwestorów, którzy ku-
pują je pod wynajem. Natomiast 
dwupokojowe najczęściej stają się 
własnością par, a trzypokojowe ro-
dzin z dziećmi. Większość klientów 
śpieszy się z formalnościami, by 
jeszcze w tym roku uzyskać kredyt. 

– O ile do grudnia przy zakupie 
mieszkania za 350 tys. zł wystarczy 
około 35 tys. zł wkładu własnego, o tyle 
już od stycznia będzie trzeba włożyć aż 
52,5 tys. zł – mówi Marlena Zapalska, 

prezes spółki Proxin Ogrody. Ozna-
cza to konieczność przygotowania się 
do kupna mieszkania z odpowiednim 
wyprzedzeniem czasowym. 

– Nowe przepisy będą wymagały 
dłuższych starań i zgromadzenia 
pokaźnej sumy przed rozpoczęciem 
ubiegania się o kredyt – podkre-
śla Marek Smogór, prezes Atrium 
Grunwald. Zmiany spowodują, że 
coraz mniej osób będzie stać na za-
ciągnięcie kredytu. 

– Do tej pory wkład własny moż-
na było pokryć dopłatą w ramach 
MdM-u, od 2016 będzie to już nie-
możliwe w przypadku singli czy par, 
które nie mają dzieci – mówi Agata 
Nowaczyk z poznańskiego biura 
sprzedaży Ekonbud-Fadom.

Duży dom dla dużej rodziny 
Ożywienie jest widoczne również 

w przypadku zakupu domów wolno-
stojących, w zabudowie bliźniaczej 
czy szeregowej. W tym przypadku 
klienci to głównie duże, wielodzietne 
rodziny, które chcą uciec od wielko-
miejskiego zgiełku na obrzeża Pozna-
nia. Prym wiodą więc deweloperzy 
inwestujący w ościennych gminach, 
dobrze skomunikowanych z centrum 
miasta, gdzie dotarcie do serca Wiel-
kopolski zajmuje kilkanaście minut. 

– Planowane zmiany MdM-u zde-
cydowanie przyśpieszyły starania 
klientów o kredyt hipoteczny i za-
kup domu, gdyż jedynie niewielki 
odsetek osób może sobie pozwolić 
na fi nansowanie swojego M z wła-
snych środków – zauważa Jakub 

Rozpendowski z fi rmy Grzegorczyk. 
Taka sytuacja wpływa zadawalająco 
na dynamikę sprzedaży mieszkań 
o każdym metrażu, zarówno tych 
większych, jak i mniejszych. 

– Pomoc państwa w zakupie pierw-
szego mieszkania jest istotna dla wie-
lu klientów, dlatego nadchodzący czas 
zapowiada się bardzo intensywnie 
– mówi Weronika Potarzycka z biura 
sprzedaży Planetbud Development. 

Eksperci przewidują, że czwarty 
kwartał 2015 roku przyniesie dalszą 
aktywizację na pierwotnym rynku 
nieruchomości. 

– Już teraz można zauważyć zde-
cydowane ożywienie. Zwiększona 
od 1 stycznia 2016 roku kwota wła-
snego dla wielu może być zbyt dużą 
barierą, dlatego klienci starają się 
uzyskać kredyt jeszcze w tym roku – 
ocenia Maciej Bartczak, współwła-
ściciel KM Building. 

Wszystko wskazuje na to, że nad-
chodzący czas będzie gorący dla de-
weloperów, a głównym tego powo-
dem są wchodzące w nowym roku 
zmiany, zwiększające kwotę wkładu 
własnego podczas zaciągania kre-
dytu hipotecznego. Dlatego wszy-
scy, którzy są świadomi, że nie uda 
im się zgromadzić potrzebnej kwo-
ty, powinni się pośpieszyć i dopełnić 
formalności jeszcze w tym roku. 

Zbliżające się miesiące to ostatni dzwonek, dla tych którzy chcą kupić mieszkanie w okazyjnej cenie 
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Dopiewo: sesja naukowa Dopiewo wspiera 
rozwój NGOSesję naukową „Więźniowie obozów 

koncentracyjnych – mieszkańcy Do-
piewa” zorganizowało 18 listopada 
Gimnazjum im. Jana Kochanow-
skiego w  Dopiewie. Wydarzenie 
było częścią projektu „Mieszkańcy 
gminy Dopiewo w  okresie II wojny 
światowej”.  Podczas sesji wystąpili 
historycy, regionaliści i  przedstawi-
ciele instytucji związanych z  dzie-
dzictwem narodowym, ale również 
uczniowie. Można było zwiedzić wy-
stawę, na której  prezentowane były 
pamiątki i  prace artystyczne zwią-
zane z problematyką obozową i wo-
jenną. Wystawione zostały listy, 
legitymacje, odznaczenia, elementy 
wyposażenia wojskowego, łuski po 
pociskach, zdjęcia, przedmioty wy-
korzystywane w życiu codziennym.

Jarosław Łuczak, kierownik 
Wielkopolskiego Muzeum Wojsko-
wego w  Poznaniu przybliżył temat 
„Prześladowania mieszkańców 
Wielkopolski na przykładzie Domu 
Żołnierza w  Poznaniu, Fortu VII 
i  obozu w  Żabikowie”. Referat na-
wiązujący do tej problematyki  wy-
głosiła gimnazjalistka Natalia Chu-
dziak. Uczniowie Jacek Łukasiewicz 
i Miłosz Wierczacz przedstawili losy 
Bolesławy Zielińskiej. O  obozach 
koncentracyjnych Dachau, Oświę-
cim, Ravensbruck traktował kolej-

ny wykład, który wygłosił   Bogdan 
Czerwiński, emerytowany dyrektor 
Muzeum Regionalnego w  Stęsze-
wie.   Po nim losy księży  Czesława 
Sibilskiego i  Alfonsa Majcherka 
omówiły gimnazjalistki Paulina 
Jankowska i  Izabela Nowak. „Hi-
tlerowski obóz koncentracyjny dla 
małoletnich w  Łodzi” to  temat  wy-
stąpienia regionalisty z  Dopiewa 
– Eligiusza Tomkowiaka. Wojen-
ne  perypetie  rodziny  Machnickich 
omówiły  Sandra Skrzypczak i  Ju-
styna Surma,  a sylwetkę   Anieli 
Machnickiej przedstawiły  Marta 
Morawska i  Jakub Kośmicki. Olga 
Napierała zaprezentowała projekt 
albumu „Podróż w czasie. Dopiewo 
w Dawnej fotografi i i współcześnie”. 

Wydarzenie zakończyło otwarcie 
skrzynki z pytaniami ekspertów.

– Proszę państwa, wychowałam 
się w Dopiewie i choć nie pochodzę 
z  tych stron, znam doskonale wiele 
ludzkich historii. Pamiętam ludzi, 
którzy odeszli. Wśród nich wielu, 
o  których dzisiaj usłyszymy  – mó-
wiła Ludmiła Kucharska, dyrektor 
Gimnazjum w  Dopiewie.  – Ucznio-
wie naszego gimnazjum, pod prze-
wodnictwem nauczycielki historii 
Małgorzaty Rogal-Dropińskiej zajęli 
się  poważnym tematem – II  wojną 
światową  i  ludzkimi  losami. Może 
są to rzeczy odległe w czasie, ale tak 
bliskie,  jak bliskość miejsc, gdzie ci 
ludzie mieszkali, gdzie wciąż miesz-
kają ich rodziny i  ludzie, którzy ich 
pamiętają. Bliskie mi są obrazy Do-
piewa mojego dzieciństwa i  często 
żałuję, że nie zostały   one zatrzy-
mane przeze mnie na fotografi ach, 
dlatego zachęcam Was do robienia 
zdjęć.   W pamięci z  czasów reali-
zacji podobnego projektu  utkwiło 
mi  stare zdjęcie, które przedstawia-
ło dwóch panów z  rowerem  na tle 
nieistniejącej już fi gury Najświętsze-
go Serca Jezusowego przy skrzyżo-
waniu ulic Bukowskiej i Wyzwolenia 
w Dopiewie. Dzięki takim przedsię-
wzięciom gmina Dopiewo staje nam 
się bliższa. Adam Mendrala

„Efektywna współpraca organiza-
cji pozarządowych w  Dopiewie” 
– to temat szkolenia, na które 7 
grudnia 2015 r.  o  godz.16 zapra-
sza Fundacja Rozwoju INTEGRO. 
Odbędzie się ono  w  biurowcu Eu-
reka Technology Park, mieszącym 

się przy ul. Innowatorów 8 w  Dą-
browie w gminie Dopiewo. Pro-
jekt jest współfi nansowany przez 
gminę Dopiewo, która od kilku lat 
wspiera rozwój organizacji poza-
rządowych i inicjatyw społecznych. 
Red

• W wydaniu dwutygodnika Nasz 
Głos Poznański, które ukaże się 
7 grudnia, chcemy obszernie 
(planujemy 8 stron wewnątrz 
numeru) przybliżyć Czytelnikom 
aktualną ofertę mieszkaniową 
na terenie Poznania i ościennych 
19 gmin. Zaprezentujemy najcie-
kawsze lokalizacje pod kontem 
mieszkaniowym, raport cenowy 
i terminy realizacji poszczególnych 
inwestycji. Nasz dodatek będzie 
również stanowił kompendium 
wiedzy dotyczący aktualnych 
propozycji deweloperskich 
w ramach programu Mieszkanie 

dla Młodych oraz najnowszych 
promocji oraz zwiększonego 
wkładu własnego już od stycznia. 
Napiszemy o zmianach wchodzą-
cych w życie w 2016 roku, które 
sprawią, że zakup mieszkania dla 
wielu osób stanie się znacznie 
trudniejszy, dlatego decyzję o na-
byciu nieruchomości warto podjąć 
do końca bieżącego roku.
Dlatego zapraszamy dewelope-
rów do współtworzenia Dodatku 
Mieszkaniowego – „Inwestycje 
w Poznaniu i powiecie” i zapre-
zentowania swojej oferty. Kontakt 
691-895-296.

Dodatek mieszkaniowy

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 
informuje,

że 29 grudnia 2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
Gminy Stęszew w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się przetarg 
ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Tomicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 265 o pow. 0.6500ha.

Nieruchomość położona jest w obrębie Otuliny Wielkopolskiego Parku 
Narodowego.

Okres trwania umowy dzierżawy w/w działki – 3 lata.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 325,00zł.
Wadium w kwocie 10,– zł należy uiścić do 23 grudnia 2015 r.
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami przetargu 

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

Dodatkowe informacje można uzyskać w urzędzie pokój nr 15, 
tel. 61 8197 149.

Sylwia 
Lester 
kontakt@naszglospoznanski.pl

REKLAMA
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Przygodę z jazzem rozpoczął w wie-
ku 14 lat zdobywając wyróżnienie na 
festiwalu Jazz Nad Odrą we Wrocła-
wiu. Jest laureatem dwóch Frydery-
ków (2002 i 2004), nagrody Jazzowy 
Artysta Roku (2013) i wielu innych. 
Kolejną gwiazdą Jazzowej Sceny 
Sezamu będzie Henryk Miśkiewicz, 
który w Tarnowie Podgórnym zagra 
ze swoim zespołem Full Drive.

W grupie pod przewodnictwem 
tego wybitnego saksofonisty grają 
same osobowości: Marek Napiór-
kowski (gitary), Robert Kubiszyn 
(basy) i Michał Miśkiewicz (per-
kusja). Wśród artystów, z którymi 
Henryk Miśkiewicz grywał w prze-
szłości są natomiast m. in. Ewa 
Bem, Jan Ptaszyn Wróblewski, 
Andrzej Jagodziński, Anna Maria 
Jopek, Pat Metheny, Mino Cinelu, 
a ostatnio artysta rozpoczął współ-
pracę z amerykańskim trębaczem 
Michaelem Patchesem Stewardem.

Na ostatni w tym roku koncert 

Jazzowe Sceny Sezamu zaprasza-
my do Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym 12 grudnia o godz. 18. 
Bilety w cenie 20 zł można kupować 
w miejscu imprezy (w godz. 15–20), 
siedzibie GOK „SEZAM” (w godz. 
9–15) oraz w Centrum Kultury 
Przeźmierowo (w godz. 9–12 i 17–
20). Sprzedaż internetową prowa-
dzi serwis Biletomat.pl. 

KULTURA

Operetki czar

Ileż to razy marzymy o tym, aby 
zanucić lub kto odważniejszy za-
śpiewać melodie od dzieciństwa 
brzmiące w naszych uszach i drżą-
ce w sercach. Jak wielu z nas swoje 
pierwsze muzyczne spotkanie miało 
właśnie z operetką. Dziś ten gatu-
nek nieco już zapomniany dzięki 
znakomitym umiejętnościom soli-
stów Narodowego Teatru Operetki 
Kijowskiej wspieranych słowem 
i… nie tylko przez konferansjerów, 
którzy niemal całe swoje życie za-
wodowe spędzili na scenach ope-
retkowych na oczach poznańskiej 
publiczności przeżywać będzie swój 
wielki renesans podczas koncertu 
Gala Operetkowa Narodowego Te-
atru Operetki Kijowskiej. 

Panie będą mogły „Pójść na małe 
randez voux” z Dymitrem Ivant-
schenko, panowie zaś wyobrazić 
sobie, że gdy Tetiana Czaban śpie-
wać będzie arię „Miłość to niebo na 
ziemi” myśleć będzie właśnie o nich. 
Któraż z pań słuchając arii „Te cud-

ne oczy” w wykonaniu Alexandra 
Ostrovskiego nie pomyśli w takiej 
chwili o romantycznych spacerach 
z ukochanym, panowie zaś urze-
czeni wdziękiem i pięknem głosu 
Natalii Ustatiuk zrozumieją sens 
arii „Kto me usta całuje ten śnieni”. 
Takich szlagierów jak „Wielka sława 
to żart”, „Twoim jest serce me” czy 
„Zejdź do Gondoli” publiczności nie 
trzeba nawet zachwalać. Miłośnicy 
operetkowych duetów miłosnych 
usłyszą dwa największe przeboje, 
czyli „Co się dzieje, oszaleje” z Księż-
niczki Czardasza, a także utworu, 
bez którego nie ma prawa odbyć 
się żaden koncert operetkowy, czyli 

„Usta milczą, dusza śpiewa”. Zna-
komitą większość programu artyści 
wykonają w języku polskim, ale naj-
większą atrakcją koncertu będzie… 
Ale, ale, o tym dowiedzą się tylko 
Ci, którzy zdecydują się na zakup 
biletów i przybycie na ten niezwykły 
koncert, na którym wszyscy zakoły-
szemy się nie raz w rytm walczyka, 
gdy serce śpiewa… Red

Soliści Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej po raz 
pierwszy w Polsce! W Sali Ziemi wystąpią 29 listopada 
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• Dla naszych Czytelników 
mamy 4 podwójne zaprosze-
nia. Jak je zdobyć? Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilety

• 29.11.2015 r., Sala Ziemi 
MTP, godz. 16. 
• Cena biletu: od 70 zł do 110 zł.
• Bilety do nabycia: Centrum 
Informacji Miejskiej (tel. 61 851 
96 45), EMPiK lub na www.kup-
bilecik.pl, www.biletyna.pl, www.
ebilet.pl , www.bilety24.pl.
• Zamówienia zbiorowe oraz 
informacje: tel. 737-567-014, 
www.agencjabrussa.pl .

O koncercie

Teatr w Dopiewie

Miśkiewicz z zespołem
w Tarnowie Podgórnym

„Zemsta nietoperza” 
w Przeźmierowie!

Dni Kultury 
Solidarności

Jesień to czas w bibliotece w Dopie-
wie na teatralne zmagania i cudow-
ne spotkania ze sztuką. Jak co roku 
Gminna Biblioteka Publiczna i Cen-
trum Kultury zaprasza amatorskie 
grypy teatralne seniorów z Wielko-
polski do zaprezentowania swojej 
artystycznej twórczości. 

Cele przeglądu, odbywające-
go się pod patronatem „Naszego 
Głosu Poznańskiego”, to przede 
wszystkim popularyzacja dorob-
ku amatorskich grup teatralnych,     
kultywowanie amatorskiej sztuki 
teatralnej, wymiana doświadczeń 
pomiędzy uczestnikami przeglą-
du,    rozwijanie zainteresowań 
teatralnych, inspiracje w poszuki-
waniach repertuarowych i nowych 
form pracy. W przeglądzie uczest-
niczyć mogą grupy teatralne z wo-
jewództwa wielkopolskiego, które 

przygotują i zaprezentują swoje 
umiejętności sceniczne. 

8 edycja Dopiewskiej Jesieni Te-
atralnej odbędzie się 23 listopada. 
Początek o 15. Red

Tylko sześć tygodni zajęło Johano-
wi Straussowi napisanie muzyki do 
libretta Karla Haffnera i Richarda 
Genée. Stworzył dzieło, które stało 
się jedną z najbardziej popularnych 
i najchętniej granych operetek świa-
ta. „Zemstę nietoperza” – bo o niej 
mowa – zobaczymy i usłyszymy 
w grudniu w Centrum Kultury Prze-
źmierowo.

Premiera spektaklu odbyła się 
w 1874 r. w Wiedniu. Tytułowa 
zemsta to przewrotna intryga dr 
Falke, który mści się za kawał, jaki 
zrobił mu Eisenstain, porzucając go 
nad ranem po karnawałowej maska-
radzie pijanego w przebraniu nie-
toperza. Falke snuje zagmatwaną 
intrygę, w którą wciąga całe grono 
przyjaciół. Wszystko kończy się, 
oczywiście, szczęśliwie, a atmosfera 
zabawy i upojenia towarzysząca bo-
haterom nawet w więzieniu, przeni-
ka zarówno tekst, jak i porywającą 
słuchaczy muzykę. 

6 grudnia o godz. 18 w Przeźmie-

rowie zobaczymy tę słynną operetkę 
w wykonaniu artystów Teatru Mu-
zycznego Arte Creatura. Wyreży-
serowała ją Barbara Bielaszyc, za 
scenografi ę i produkcję odpowiada 
Jarosław Wiewióra, kostiumy przy-
gotowała Dorota Wiewióra, a cho-
reografi ę opracowała Beata Wit-
kowska Glik.

Bilety w cenie 35 zł można kupo-
wać w CK Przeźmierowo (w godz. 
9–12 i 17–20), w siedzibie GOK 
„SEZAM” (w godz. 9–15) i Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15–20). Sprzedaż biletów 
online prowadzi serwis Biletomat.pl.
Jarek Krawczyk

9 grudnia o g. 17 w Sali Lubrańskie-
go UAM w Poznaniu odbędzie się 
uroczysty koncert w ramach obcho-
dów Dni Kultury Solidarności. Z tej 
okazji Stowarzyszenie „Gloria in 
Musica” wraz z samorządem woje-
wództwa wielkopolskiego zaprasza-
ją na widowisko poświęcone rozwo-
jowi społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez dokonania wybitnych wiel-
kopolskich przedstawicieli pracy 
organicznej: Hipolita Cegielskiego, 
bł. Edmunda Bojanowskiego i Mak-
symiliana Jackowskiego.

Wystąpią: Zbigniew Grochal, 
Andrzej Lajborek, Aleksander Ma-
chalica – czytanie tekstów, Maria 
Jaskulska-Chrenowicz – sopran, 
Przemysław Witek – fortepian, chór 
„ProVobis”, chór Cantanti i Capella 
Zamku Rydzyńskiego.

W programie koncertu m.in. 
utwory Chopina, Moniuszki, Wie-
chowicza, Kurpińskiego, Schuber-
ta, Czajkowskiego i Rossiniego. Red

 NASZ PATRONAT

15.15–15.30 „Przeźmierowskie 
noce” – „Senioritki”, Przeźmierowo
15.40–15.55 „Kto poślubi moje-
go syna” – grupa teatralna 70+ 
Lisówki
16.05–16.20 – „Roztańczone se-
nioritki” – „Raj Seniora”, Poznań
16.30–16.45 – „Kopciuszek” – 
grupa DDP, Opalenica
16.45–17.10 – Przerwa kawowa
17.15–17.30 – „W kolejce u leka-
rza” – „Pogodna Jesień”, Buk

17.40–17.55 – „Wakacyjne 
Wspomnienia” – „Wesołe Pierni-
ki”, Poznań
18.05–18.20 – „Świnka Chrum-
cia” – „Prometeusz”, Grodzisk 
Wlkp.
18.30–18.45 – „Mąż zmarł, ale 
już mu lepiej” – „Baj”, Dopiewo
18.45–19.30 – Kolacja, ciepłe 
danie
19.45–20.00 Wręczenie nagród
20.00 Zakończenie.

Program

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

• Dla naszych Czytelników 
mamy podwójne zaproszenie. 
Jak je zdobyć szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilet

• Dla naszych Czytelników 
mamy podwójne zaproszenie. 
Jak je zdobyć szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl 

Zdobądź bilet

 NASZ PATRONAT
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Aż 17 drużyn rywalizowało w V Je-
siennym Turnieju w Bocci, który 
odbył się 20 listopada w Tarnowie 
Podgórnym. Organizatorem wyda-
rzenia było Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
ROKTAR, a współorganizatorem 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Tarnowie Podgórnym. Turniej 
odbył się pod patronatem wójta Ta-
deusza Czajki i przy wsparciu wójta 
gminy Rokietnica Bartosza Dere-
cha.

 Najważniejszy cel imprezy – in-

tegracja osób niepełnosprawnych 
z osobami pełnosprawnymi poprzez 
sport – z pewnością został osią-
gnięty. Byliśmy świadkami radości 
połączonej z autentycznymi spor-
towymi emocjami! Przekonaliśmy 
się, że gra w bocci bardzo wyrów-
nuje szanse wszystkich uczestników 
zawodów. O tym świadczą również 
wyniki: pierwsze miejsce zdobył ze-
spół Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Promyk Otusz II, drugie – Warszta-
tów Terapii Zajęciowej Promyk Ko-
narzewo I, a trzecie – Szkoły Pod-

stawowej z Tarnowa Podgórnego, 
który pokonał ekipę WTZ Amicus 
z Poznania. 

Najlepsze drużyny otrzymały 
puchary ufundowane przez Gmi-
nę Tarnowo Podgórne, a wszyscy 
sportowcy plecaki przekazane przez 
Gminę Rokietnica. Uczestnicy zo-
stali także poczęstowani okolicz-
nościowym tortem przygotowanym 
przez fi rmę Glutenex z Sadów. 
Turniej zakończył się wspólnym 
zdjęciem zawodników, opiekunów, 
sędziów i organizatorów. ARz

Ogólnopolski Turniej Czwórek Siat-
karskich Dziewcząt o Puchar Bur-
mistrza Gminy Stęszew wygrała SP 
Czeszewo 1 odbył się 7 listopada. 
Organizatorem był UKS Dwójka 
Stęszew. Ofi cjalnego otwarcia tur-
nieju dokonała wiceburmistrz gmi-
ny Dorota Stachowiak, a następnie 
rozpoczęły się rozgrywki. Mecze 
odbywały się w salach Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Stęszewie. 
Do zmagań przystąpiło 18 zespołów. 
Czołowe otrzymały medale oraz pa-
miątkowe puchary, a dla wszystkich 
zaś przewidziano upominki rzeczo-
we. Zwyciężyła SP Czeszewo 1, dru-
gie miejsce przypadło UKS Środa 
Wielkopolska 1, trzecie – Virtus Cool 
Comfort Szlichtyngowa, a czwarte 
zajął UKS Dwójka Stęszew. Najlep-

sza rozgrywającą wybrano Klaudię 
Kostrom (UKS Dwójka Stęszew).

Zarząd UKS Dwójka składa ser-
deczne podziękowania dla sędzin 

(byłych zawodniczek klubu), rodzi-
ców i sympatyków za pomoc w or-
ganizacji turnieju oraz rodzicom za 
upieczenie ciast. MM
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Integracja w Tarnowie Podgórnym pełna emocji

Czwórki siatkarskie 

Przeciwnikiem Tarnovii Basket, nad 
którą patronat objął „Nasz Głos Po-
znański”, była młoda ekipa Biofarmu 
Basket Suchy Las. Początek dla obu 
zespołów był mało udany. Niewiele 
skutecznych akcji i na koniec I kw. 
na tablicy rzadko spotykany w koszy-
kówce seniorskiej wynik 8:8. Biofarm 
Basket to uzdolnieni młodzi zawod-
nicy, ale jeszcze juniorzy, także są 
w pewien sposób wytłumaczeni takim 
mało efektownym początkiem, ale 
drużyna Tarnovii Basket, która chce 
walczyć o awans do wyższej ligi w ko-
lejnych domowych meczach na taki 
słaby start nie może sobie pozwalać.

Lepiej obie drużyny zaprezentowa-
ły się w drugiej kwarcie. Trójki Jacka 
Łukomskiego dały Tarnovii kilku-
punktowe prowadzenie. Rywal od-
powiadał jednak tym samym, był też 
skuteczny z osobistych i po 20 min. 
Tarnovia prowadziła tylko 29:24.

Trzecia i początek czwartej kwarty 
to najlepszy okres gry dla gospodarzy, 
którzy wymuszali straty, a skuteczny 
Jacek Łukomski dodał kolejne trójki 
i Tarnovia w 34 minucie meczu pro-
wadziła 55:37. Wydawało się, że mecz 
jest pod kontrolą gospodarzy i odnio-
są oni pewne zwycięstwo. Kolejne 5 

minut to mogło jednak odmienić losy 
meczu. Tarnovia przegrała ten okres 
gry 0:15 i goście mieli nawet szansę 
w ostatniej minucie na doprowadzenie 
do remisu. Jednak dwukrotnie ich rzu-
ty za trzy nie doszły do celu, a w odpo-
wiedzi Bartłomiej Gubernat trafi ł rzut 
osobistym, a za chwilę rzutem rów-
no ze syreną ustala wynik meczu na 
58:52. Gościem specjalnym na meczu 
był Mieszko Włodarczyk, specjalista 

koszykarskiego freestyle, półfi nalista 
programu „Mam Talent”. Patronem 
meczu była fi rma Idealogistic Verho-
even z Tarnowa Podgórnego. 

W minioną sobotę tarnowianie 
ponieśli pierwszą porażkę w sezonie, 
w Ostrowie ze Stalą 70:82.

Kolejny mecz w Tarnowie Pod-
górnym Tarnovia rozegra 5 grudnia 
(g. 17.00), a przeciwnikiem będzie 
Kosz Pleszew. Szymon Drobina

Inauguracja Tarnovii na plus
Prawie komplet publiczności w hali OSiR, w Tarnowie Podgórnym, oglądał pierwszy 

u siebie mecz sezonu Tarnovii Basket w III lidze koszykówki mężczyzn 

Patronat nad drużyną Tarnovii Basket objął „Nasz Głos Poznański”.
Gościem specjalnym na meczu był 
Mieszko Włodarczyk.

Walka o trzecie miejsce 
między SP Tarnowo Podgórne 

a WZT Amicus.
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• Tarnovia Basket – Biofarm 
Basket Junior Suchy Las 58:52 
(8:8, 21:16, 19:9, 10:19)

• Tarnovia: Łukomski 12, Antczak 
9, Gubernat 9, Eichert 6, Piazdecki 
6, Bartkowski 6, Kurach 2, Mil-

czyński 2, Rzeczkowski 2, Janow-
ski 2, Jakubowski 0, Niepoń 0.

• Biofarm Basket: Ryżek 14, 
Rybakowski 14, Waraczyński 8, 
Leszczyński 7, Waszczyk 6, Toma-
szewski 3, Pawlak 0, Giżyński 0.

O meczu

Zespół UKS Dwójka Stęszew.

Turniej Reissa

W minioną sobotę (21 listopada) 
w Starych Oborzyskach odbył się tur-
niej drużyn Akademii Piotra Reissa. 
W pierwszej turze rywalizowali chłop-
cy z lokalizacji Kościan, Grodzisk, 
Wolsztyn i Nowy Tomyśl, a w drugiej 

ze Zbąszynia, Leszna, Pniew i Opa-
lenica. Na zdjęciu opalenicki zespół 
z trenerem Pawłem Prugarem. Lech

 Galeria zdjęć na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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Sukcesy tenisistów AZS

W Akademii Tenisowej Angelique 
Kerber w Puszczykowie odbył się 
halowy ogólnopolski turniej klasyfi -
kacyjny juniorów i juniorek organi-
zowany przez sekcję tenisową Warty 
Poznań. Ogółem w turnieju zagrało 
32 juniorów i 13 juniorek. Rozegra-
no turniej singlowy i deblowy. 

Znakomicie spisała się tenisistka 
AZS Poznań Wiktoria Rutkowska, 
która zwyciężyła w grze pojedynczej 
wygrywając w fi nale z Niną Furma-
niak (Akademia Tenisa Lublin) 6:2, 
6:1 oraz w deblowej w parze z klu-
bową koleżanką Aurelią Pietraszkie-
wicz. Poznanianki w decydującym 

pojedynku pokonały duet Nina Fur-
maniak / Julia Piątek (Avia Świdnik) 
1:6, 7:5 (10:4).

Maciej Szymankiewicz z AZS 
Poznań przegrał natomiast dopie-
ro w fi nale z Łukaszem Kozielskim 
(Beskidy Ustroń) 3:6, 3:6. 
Lech

Dwa triumfy Wiktorii Rutkowskiej, fi nał singla Macieja Szymankiewicza
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• Najlepszy klub tenisowy w Pol-
sce zaprasza dzieci do swoich 
szkółek tenisowych i na ferie. 
Nauka gry w tenisa prowadzona 
jest na wszystkich poziomach 
zaawansowania. Korty AZS 
Poznań są w polskim tenisie 
miejscem szczególnym. kariery 
rozpoczynali tutaj wielcy polscy 
tenisiści, m.in. Wojciech Fibak. 
Informacje i zapisy: AZS Po-
znań, ul. Noskowskiego 25 tel. 
61 851 85 95, mail: azstenis@
poczta.onet.pl . 

AZS zaprasza

Globalne 
Ocieplenie 
w Dąbrówce
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie ma przyjemność zapro-
sić wszystkich na 6. edycję Zimowej 
Rozgrzewki „Globalne Ocieplenie”. 
Początek imprezy w niedzielę, 6 
grudnia o godzinie 12 w Dąbrówce, 
na skraju lasu przy ulicy Parkowej. 
Program przewiduje: bieg, marsz 
nordic walking lub jazdę na rowe-
rze po lesie palędzko-zakrzewskim. 
Do wspólnej zabawy przygotuje 
uczestników Święty Mikołaj oraz 
Śnieżynka. Wszystkie osoby biorące 
udział w „Globalnym Ociepleniu” 
otrzymają ciepły posiłek, ponadto 
dla pierwszych 50 zapisanych osób 
przewidziana niespodzianka. Za-
pisy w dniu zawodów od godziny 
11:30 w biurze zawodów. Red

W Stęszewie o Puchar Prezesów 

Śniadanie biznesowe #RodzinaAZS

Bieg i marsz 
w Baranowie11 listopada na stęszewskim boisku 

„Orlik” odbył się turniej piłki nożnej 
o Puchar Prezesów Klubów Sporto-
wych, pod patronatem burmistrza 
gminy Stęszew. W rozgrywkach 
wzięło udział 12 drużyn zrzeszo-
nych i niezrzeszonych: Kreispack, 
Tęcza Skrzynki, LZS Wronczyn, 
Amatorzy, Lipno Stęszew, FC Slim-
team, Warneńczycy, Okoń Sapowi-
ce, Team „A”, Spójnia Strykowo, 
Fizole, Oldboys Stęszew. Oprócz 
tego wystąpiły drużyny dziewcząt 
ze Stęszewa i Otusza, a rozegrany 
przez nie mecz zakończył się zwy-
cięstwem drużyny stęszewskiej. 

Po meczach grupowych roze-
grano ćwierćfi nały. Oto wyniki: 
Tęcza Skrzynki – LZS Wronczyn 
2:4, Spójnia Strykowo – Kreispack 
2:3, Slimteam – Warneńczycy 2:0 
oraz Oldboys Stęszew – Fizole 1:1 
(w rzutach karnych 3:2). W półfi na-

le zagrali: LZS Wronczyn przegrał 
z Kreispack 2:3, a Oldboys z Slim-
teamem. 

Zwycięzcą turnieju została dru-
żyna Slimteam otrzymując z rąk 
burmistrza Włodzimierza Pinczaka 
pamiątkowy puchar. 

W skórzewskim Parku Rozrywki 
„Rodzinka”, 26 listopada o godzi-
nie 10, odbędzie się kolejne z cyklu 
śniadań biznesowych „Klubu 100” 
– inicjatywy wspierającej koszykar-
ki AZS Poznań. Pod hasłem #Ro-
dzinaAZS zbiorą się przedstawiciele 
poznańskich fi rm, którym bliskie są 
idee akademickiego sportu.

Przypomnijmy, sam pomysł klu-
bów partnerskich i biznesowych 
przy klubach sportowych nie jest 
zjawiskiem nowym, niemniej jed-
nak w przypadku „Klubu 100” po-

znańskiego AZS przyjął on formę 
spotkania wręcz rodzinnego. Pra-
wie 40 reprezentantów poznańskiej 
przedsiębiorczości spotkała się już 
po raz trzeci.

Założeniem śniadań bizneso-
wych jest, poza wymianą poglądów 
i wizytówek, również prezentacja 
ofert fi rm współpracujących z klu-
bem AZS lub chcących współpraco-
wać z poznańskimi koszykarkami. 
Prezentacja z założenia ma przyjąć 
formę kilkuminutowego stand-
-up’u – organizatorzy chcą, aby 
oferty były prezentowane w ciekawy 
i niesztampowy sposób. Tradycjo-

naliści są jednak też bardzo mile 
widziani.

Śniadanie odbędzie się dzięki za-
angażowaniu sekcji koszykówki AZS, 
Parku Rozrywki „Rodzinka”, a tak-
że fi rmy wspierającej akademiczki 
– agencji marketingu sportowego 
Sport Success wraz ze swoim dzia-
łem analitycznym – Sport Analytics. 
Patronat nad sekcją i wydarzeniem 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”

Jeśli jesteście zainteresowani 
piszcie pod adres: pawel@sporta-
nalytics.pl . 
Paweł Chmielowski
Sport Analytics

Ponad 210 osób wzięło udział w XII 
Biegu i Nordic Walking z okazji 
Dnia Niepodległości. Zawody wzo-
rem lat ubiegłych odbyły się 11 listo-
pada w Baranowie, na trasie biegną-
cej wzdłuż Jeziora Kierskiego. 

Bieg długi na dystansie 7.5 km 
w kat. mężczyzn wygrał Wojciech 
Staniszewski z Baranowa. Drugi 
na mecie był Maciej Pastwa, a trze-
ci Marcin Kołdyka – oboje z Pozna-
nia. Wśród kobiet na tym samym 
dystansie zwyciężyła Katarzyna 
Pastwa z Poznania. Drugie miejsce 
zajęła Marzena Pawlak-Goc z Prze-
źmierowa, a trzecie Anna Bajon 
z UKS Gimnazjum Suchy Las. Na 
krótszym dystansie 4 km w kat. 
mężczyzn miejsca 1–3 zajęli kolej-
no: Piotr Rostek (Roscar Team), 
Stanisław Piechnik (Copymaster.
pl), Wiesław Chojniak (Poznań). 
Rywalizację na dystansie krótkim 
wygrała Emilia Podgórska z Po-

znania. Drugie miejsce na podium 
wywalczyła Katarzyna Przewoźna 
z Buku, a trzecie Beata Tomczak 
z Poznania. Marsz z kijkami na dy-
stansie 4 km najszybciej w kat. męż-
czyzn ukończyli: Robert Adamski 
(Drużyna Szpiku), Jan Stanisław-
ski (Poznań), Jakub Rostek (Vegan 
Power), a wśród kobiet: Agnieszka 
Mielecka (Sokół Gąsawa), Liliana 
Kasprzyk (UKS Gim. Suchy Las), 
Arleta Kruszka (Poznań). Pół go-
dziny przed startem głównym na 
trasę z kijkami wyszło pięciu za-
wodników wraz z podopiecznymi 
ze Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych ROKTAR.Marta 

Mrowińska 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Anna 
Lis 
kontakt@naszglospoznanski.pl

R E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C HR E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C H
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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W turnieju brali udział zawodnicy 
rocznika 2004 i młodsi. Wystar-
towało 16 zespołów z czołowych 
ośrodków szkolenia młodzieży 
w kraju. Rozegrano 64 mecze, a pił-
ka przekraczała linię bramkową aż 
242 razy! 

Kotwica Kórnik grająca w grupie 
A zmierzyła się pierwszego dnia 
zawodów z drużynami takimi jak: 
SMS Łódź, AP Talent Białystok 
i MLKS Znicz Kłobuck. Zawodni-
cy z Kotwicy remisując tylko jedno 
spotkanie, pozostałe dwa przegry-
wając zajęli niestety ostatnie miej-
sce w swojej grupie, co oznaczało, 
że zagrają z innymi drużynami 
z trzeciego i czwartego miejsca w Li-
dze Europy o miejsca 9–16 w całym 
turnieju. 

W niedzielę zespoły walczyły 
w podzielonych dzień wcześniej gru-
pach – Lidze Europy oraz Lidze Mi-
strzów (miejsca 1–8). Kórniczanie 
zmierzyli się zatem z SF Warszawa, 
AS Milicz oraz Widok Skierniewice. 
Tym razem poszło im lepiej i wygrali 
dwa mecze. Lepsi od nich okazali 
się tylko zawodnicy ze Skierniewic, 

którzy pokonali ich 3:2. Ostatecz-
nie Kotwica walczyła o 11 miejsce 
w turnieju z FA Leszno, ale prze-
grała 0:6. Inna z drużyn z naszego 
regionu – Warta Poznań – zajęła 
9 miejsce. W fi nale zabrakło RKS 
Raków Częstochowa – zwycięscy 
dwóch poprzednich edycji. Zagrali 
jednak oni z SMS Łódź o miejsce 3. 
Tym razem to zespół z Łodzi okazał 
się być lepszym, pokonując Raków 
4:2. Finał rozegrał się pomiędzy 
drużyną KSZO Ostrowiec Święto-
krzyski, a Arką Gdynia. W ostatnim 
meczu kibice zobaczyli aż 10 goli! 
Ostatecznie wygrała Arka 7:3. 

– Chłopcy na pewno zasłużyli na 
pochwałę. Mimo słabszego począt-
ku turnieju, pokazali, że mogą ry-
walizować z drużynami teoretycznie 
lepszymi. Wspólnie sobie kibicowali 
i pokazali ducha drużyny – powie-
działa trenerka Kotwicy Violetta 
Biegańska. 

– Z dużym optymizmem patrzy-
łem na zmagania naszych pod-
opiecznych prowadzonych przez 
trenerów V. Biegańska i L. Garst-
kiewicz, którzy zaprezentowali 

się z dobrej strony – powiedział 
prezes Kotwicy Andrzej Giczela. – 
Tak wielkie przedsięwzięcie spor-
towe nie odbyłoby się, gdyby nie 
wsparcie mecenasa turnieju fi rmy 
Grześkowiak Surówki. Nie można 
zapomnieć o dużej pomocy fi rmy 
TFP Sp. z o.o. oraz dyrektora Cen-
trum OAZA Wojciecha Kiełbasie-

wicza i dyrektora OSiR Kórnik Jana 
Wójkiewicza oraz fi rmy PODR. 
Dziękuję również fi rmie ZINA i Ju-
biler Buszkiewicz za ufundowanie 
atrakcyjnych nagród. Nie można 
zapomnieć osobach czuwających 
nad całością turnieju – dyrektorze 
sportowym turnieju Michale Rokic-
kim oraz Michale Zgardzie – mężu 

opatrznościowym całego przedsię-
wzięcia. Jesteśmy dumni jako klub 
że możemy współorganizować tak 
znaczący i rozpoznawalny w pol-
skiej piłce młodzieżowej.
Aleksandra Chojnacka
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242 gole w Grześkowiak Cup
Arka Gdynia wygrała tegoroczną edycję turnieju Grześkowiak Kórnik Cup. 

Warta Poznań zajęła 9 miejsce, a Kotwica Kórnik – 12

1. Arka Gdynia
2.  KSZO Ostrowiec Święto-

krzyski
3. SMS Łódź
4. Raków Częstochowa
5. Chojnik Jelenia Góra
6. ŁKS Łódź
7. Zagłębie Lubin
8. Znicz Kłobuck
9. Warta Poznań
10. Widok Skierniewice
11. Football Academy Leszno
12. Kotwica Kórnik
13. Talent Białystok
14. AS Milicz
15. Oranje Sport Konin
16. Szkoła Futbolu Warszawa

Klasyfi kacja 
generalna

Na zdjęciu zespół Kotwicy Kórnik.
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Gala 25-lecia Grupy Watin

Jubileusz Grupy Watin, jak przy-
stało na lidera, odbył się z wielką 
pompą. Na imprezie pojawiło się 
ponad 400-stu zaproszonych gości, 
którym organizator nie poskąpił 
licznych atrakcji: muzyka, sztuka, 
wyśmienite jedzenie, najlepsze al-
kohole, piękne hostessy, a przede 
wszystkim auta. To one zdomino-
wały wieczór. Pokazy najnowszych 
modeli Forda S-Max i Grand C-Max 
oraz spektakularny pokaz nowe-
go Mustanga GT V8 przyprawiły 
o szybsze bicie serca przybyłych 
fanów motoryzacji. Były też poka-
zy serwisowe, a na deser prezenta-
cje zasobów najmłodszego dziecka 
Grupy Watin salonu MOTO WA-
TIN – wyłącznego dealera skuterów 
Vespa, Piaggio i Gilera na Wielko-
polskę i wzbudzająca zachwyt kul-
towa Vespa z limitowanej serii Ve-
spa Emporio Armani.

W wydarzeniu nie mogło zabrak-
nąć sztuki i to sztuki na najwyższym 
artystycznym poziomie. Grupa Wa-
tin bowiem od lat promuje polską 

sztukę współczesną prezentując 
w swej przestrzeni wystawienniczej 
prace wybitnych artystów. Tak było 
i tym razem. Artystyczną atrakcją 
gali był wernisaż wystawy znanego 
i cenionego poznańskiego fotogra-
fi ka Michała Pazia. Artysta zapre-
zentował dwie serie prac: „Michał 
Paź World Award” – fotografi e 
nagradzane na prestiżowych kon-
kursach w Londynie, Paryżu, w Mo-
skwie i w Stanach Zjednoczonych 
oraz premierową wystawę cyklu 
portretów „Zakłócenie”. Muzyczną 
atrakcją eventu były występy ener-
getycznego Nicka Sinckler’a i kon-
cert Giorgio Barmani. Galę pro-
wadził dobrze znany słuchaczom 
Radia ESKA Maciej Narożny.

Zgodnie z jubileuszową trady-
cją nie zabrakło też wzruszających 
przemówień, wspomnień, podzię-
kowań, a przede wszystkim gratu-
lacji. – Sukces Grupy Watin to cięż-
ka praca dwóch pokoleń właścicieli 
fi rmy. Ta dwupokoleniowość daje 
nam dynamizm młodego poko-

lenia tak potrzebny w codziennej 
działalności oraz doświadczenie 
i darmowy konsulting w osobie 
taty – nieformalnej rady nadzorczej 
– mówi prezes fi rmy Adam Zala-
szewski. – Niezwykle ważne jest 
także podejście. My postawiliśmy 
na jakość usług, konkurencyjność 
oferty, przywiązanie uwagi do de-
tali, konsekwencję i upór w dzia-
łaniu, a przede wszystkim wysoce 
wykwalifi kowaną i zaangażowaną 
kadrę pracowników. Jak widać to 
się sprawdziło i od 25 lat nie tylko 
funkcjonujemy na rynku, ale i z suk-
cesem się rozwijamy. To oczywiście 
także zasługa naszych partnerów 
i przede wszystkim klientów – do-
daje Adam Zalaszewski, Prezes Za-
rządu Auto Watin.

Premiery najnowszych modeli Forda, pokaz gorącego Forda Mustanga i kultowych skuterów, wernisaż 
sztuki, gwiazdorskie koncerty i tłumy zaproszonych gości tak wyglądała czwartkowa Gala Grupy Watin. 
Świętowano 25-lecie fi rmy!

Beata Anna 
Święcicka 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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 Galeria zdjęć z gali na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Mustang GT V8 przyprawił o szybsze bicie serca przybyłych fanów motoryzacji.

Założyciel fi rmy Waldemar Zalaszewski z żoną obok zabytkowego modelu Forda.


