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Trwa passa Lecha Jana UrbanaTrwa passa Lecha Jana Urbana STR. 22
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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!

Wszechświat Wszechświat 
to za małoto za mało

— Jestem dumnym poznaniakiem —— Jestem dumnym poznaniakiem —
zdradza nam Grzegorz Kupczyk, zdradza nam Grzegorz Kupczyk, 
legenda polskiego metalulegenda polskiego metalu STR. 19STR. 19
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2 Z DRUGIEJ STRONY

Dlaczego, dlaczego, dlaczego…?

Kalendarium

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”.

9 grudnia
ŚRODA
• W ramach ogłoszonego przez 
UNESCO Roku Tadeusza 
Kantora Teatr Nowy w Pozna-
niu zaprasza na wieczór pełen 
artystycznych tajemnic i wizjo-
nerstwa – tuż po 25. rocznicy 
śmierci jednego z największych 
artystów polskiego teatru.  
Gościem specjalnym wydarze-
nia będzie Zbigniew Grochal, 
aktor Teatru Nowego. Bezpłatne 
wejściówki do odbioru w kasie 
teatru do 9 grudnia.

14 grudnia
PONIEDZIAŁEK
• O godz. 19 w Teatrze Muzycz-
nym w Poznaniu rozpocznie się 
spektakl „Komedia” w reżyserii 
Adama Ferencego. Autorem 
sztuki jest Miłogost Reczek, 
aktor warszawskiego Teatru 
Dramatycznego, autor „Korko-
ciągu” i „Chin”. Dla Czytel-
ników mamy jedno podwójne 
zaproszenie. Jak je zdobyć? 
Szczegóły na www.naszglospo-
znanski.pl . 

19 / 20 grudnia 
SOBOTA / NIEDZIELA
• W sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Przeźmiero-
wie, przy ul. Kościelnej 46/48, 
odbędzie się wystawa 400 
gołębi. Wstęp wolny – w godz.: 
19 grudnia 10–18, 20 grudnia 
10– 14. 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Tytułowe pytanie zadają 
sobie nie tylko poznaniacy, ale 
„pół Polski”. I dokładają drugie: 
w jakich okolicznościach zaginęła 
Ewa Tylman? Pytania nie byłoby, 
gdybyśmy wiedzieli co się stało. 
Tymczasem miejskie kamery 
po raz ostatni zarejestrowały 
26-latkę i jej „kolegę” Adama Z. 
dokładnie dwa tygodnie temu 
o godzinie 3.18 w nocy. Później 
kobieta znika, jakby zapadła się 
pod ziemię. 

Dlaczego monitoring jej nie 

nagrał? Wszak to centrum Po-
znania, w którym liczne kamery 
powinny dawać nam poczucie 
bezpieczeństwa, a służbom poma-
gać w zatrzymywaniu przestęp-
ców. Okazuje się, że w Poznaniu 
monitoring, który kosztował 
parędziesiąt milionów złotych (!) 
w tej sytuacji totalnie zawiódł. 

W niewielkim Kórniku niedaw-
no doszło do zdarzenia, które po-
ruszyło całą lokalną społeczność. 
Ale tu kamera zarejestrowała, jak 
napastnik idzie za swoją ofiarą, 

atakuje, kiedy ta go zauważa 
i później spokojnie odchodzi. 
Policja opublikowała film i ujęcie 
nożownika było tylko kwestią 
czasu. 

Poznańskie służby, w obliczu 
tragicznych wydarzeń związanych 
z zaginięciem Ewy Tylman, muszą 
zastanowić się nad poprawą 
zabezpieczeń i skutecznym moni-
toringiem w mieście. Nie jest on 
oczywiście antidotum na wykro-
czenia i przestępstwa, ale pozwala 
je w znacznej mierze ograniczyć! 

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

Należy zadbać 
o skuteczny 
monitoring 

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

21 XII
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!

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. 
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4 WYDARZENIA

Jak poinformował ZTM w Pozna-
niu na razie pojadą tam dwie linie: 
5 i 13. Nie pojadą tą trasą jeszcze, 
z powodu przebudowy skrzyżowa-
nia Przybyszewskiego – Dąbrow-
skiego, tramwaje „dwójki”. Ona 
– wraz z „siódemką” – została za-
wieszona, a zastępuje je linia 27 – 
przez centrum kursująca ul. Fredry 
i mostem Teatralnym. 

Po otwarciu przejazdu dla tram-
wajów mostu Uniwersyteckiego do 
czasu zakończenia przebudowy Ka-
poniery nie będzie tam przystanku. 
Tak więc dla linii 5 najbliższe przy-
stanki będą w sąsiedztwie mostu 
Dworcowego i ul. Św. Marcin, a dla 
linii 13 przy „Bałtyku” i również 
na wspomnianym Św. Marcinie. 
Powrót linii 5 i 13 na most Uniwer-
sytecki przyczyni się wprawdzie do 
niedogodności w przesiadkach na 

moście Teatralnym, ale odciąży ten 
najbardziej newralgicznie komuni-
kacyjny węzeł w Poznaniu. 

Tuż przed świętami, 23 grud-
nia powrócić natomiast mają do 
Dworca Zachodniego nową trasą 
PST tramwaje linii 12 i 14 (linia 19 
jest zawieszona). Jak wiadomo, za-
mknięta jest ona z powodu prac na 
Kaponierze.

Nowa Kaponiera z rondem 
i z przebudowanym mostem Uni-
wersyteckim, z przystankami tram-
wajowymi także w dolnej części 
– przy nowej trasie PST– z rucho-

mymi schodami i windami dla pasa-
żerów przekazana ma być prawdo-
podobnie w III kwartale przyszłego 
roku. Piszemy „prawdopodobnie”, 
bo już kilka razy były przesuwane 
terminy otwarcia tego komunika-
cyjnego węzła. Jego przebudowa 
zaczęła się latem 2012 roku – po za-
kończeniu piłkarskiego Euro w Po-
znaniu. Przypomnijmy, że planach 
nowa Kaponiera miała być gotowa 
na Euro 2012. Teraz nie będzie na-
wet na… Euro 2016 w Paryżu. 

Tramwajem przez most 
Uniwersytecki
W połowie grudnia otwarty ma być przejazd dla tramwajów 
mostem Uniwersyteckim w kierunku ul. Św. Marcin (i odwrotnie) 

REKLAMA

Kaponiera miała 
być gotowa na Euro 
2012

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

 Galeria zdjęć z budowy na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Nowa Kaponiera dla pasażerów przekazana ma być prawdopodobnie w III kwartale przyszłego roku. 
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Kładka nad Wartą

Lodowisko na… rynku

Powstanie kładka pieszo-rowerowa, 
która połączy ul. Ewangelicką z ul. 
Berdychowo w Poznaniu. Konstruk-
torzy podkreślają, że ułatwi ona ko-
munikację pomiędzy Maltą, Ostro-
wem Tumskim, Chwaliszewem oraz 
terenami Politechniki Poznańskiej. 
Do jej budowy zostaną użyte stalo-
we przęsła, które służyły wcześniej 
jako element mostu kolejowego Po-
znań Starołęka. Rozbiórka mostu 
kolejowego na Starołęce rozpoczęła 
się w styczniu 2015 r. Warunkiem 

zgody Miejskiego Konserwatora 
Zabytków na demontaż kładki, była 
możliwość zachowania zabytkowych 
elementów mostu. To rozwiązanie 
pozwoli na oddanie zabytkowej syl-
wety mostu, zilustrowanie myśli 
inżynieryjnej z przełomu wieków 
oraz uatrakcyjni walory widokowo 
– krajobrazowe. Nowa konstrukcja 
w żaden sposób nie utrudni żeglugi 
statkom po Warcie. Termin oddania 
kładki pieszo-rowerowej planowany 
jest na lato 2016 roku. Red

W sobotę w Kórniku na Placu Nie-
podległości (tzw. rynek) otworzo-
no bezpłatne sztuczne lodowisko. 
Funkcjonować będzie do 7 marca.

Tafl a lodowiska (około 250m²) 
ułożona jest z paneli syntetycznego 
lodu (technologia Xtraice), dlatego 

aby skorzystać z atrakcji konieczne 
jest posiadanie łyżew rekreacyjnych 
bez tzw. ząbków z przodu. Jeśli nie 
posiadamy takiego sprzętu, będzie 
on dostępny w wypożyczalni przy 
lodowisku. Galeria zdjęć na www.
naszglospoznanski.pl . ŁG
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Linia 2x 400 kV: to jest temat

Ekipa telewizyjna interwencyjnego 
programu TVP Info „To jest temat” 
odwiedziła Lusówko w gminie Tarno-
wo Podgórnie. Powodem wizyty była 
sprawa, która jest ważna także dla są-
siednich gmin, m.in. Dopiewo i Kaź-
mierz: linie wysokich napięć, których 
przebieg budzi kontrowersje, bo 
ingeruje w zabudowę i środowisko. 
Przed kamerami stanęli mieszkańcy 
Lusówka i innych sołectw z terenu 
gmin Tarnowo Podgórne i Dopiewo 
– w większości z okolic. Obecni byli 
przedstawiciele Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych.

Plac przy domu parafi alnym 
w Lusówku, 26 listopada, przed 
18:00. Na miejscu: trzy wozy trans-
misyjne, za nimi wydzielony biało– 
czerwonymi barierkami i oświetlony 
jupiterami teren. Operatorzy kamer 
w pełnej gotowości. Tłum gęstnieje. 
Na miejscu jest Robert Jankowski, 
prezes stowarzyszenia powstające-
go na fundamentach tego sprzeciw. 
Jest też Tadeusz Czajka, wójt gminy 
Tarnowo Podgórne, gospodarz tere-
nu, reprezentujący także powstałe 
kilka dni wcześniej Forum Gmin, 
którego celem jest ochrona miesz-
kańców przed negatywnymi skutka-
mi przebiegu linii 2x 400 kV. Obecni 
są reprezentanci dopiewskiego sa-
morządu. 

Prowadzący audycję Marcin Ro-
siński jeszcze coś ustala z tymi, któ-
rzy za chwilę będą się wypowiadać 
w sprawie, która wywołuje emocje. 
– Uwaga! Za chwilę mamy wejście 
na żywo – oznajmia.

Najpierw głos zabierają miesz-
kańcy, wskazując na kolizję prze-
biegu z istniejącą zabudową miesz-
kaniową, nieadekwatność map, 
szkodliwość sąsiedztwa słupów 
i promieniowania.

– Tam, gdzie są linie niech zosta-
ną linie. Tam, gdzie są domy, niech 
zostaną domy – mówią.

Później wypowiadają się przed-
stawiciele PSE. – Dalecy jesteśmy 
jeszcze od tego, żeby mówić o wa-
riancie szóstym – uspakaja Piotr 
Strojny, dyrektor PSE Inwestycje. 
To wywołuje uśmiechy. – Odpo-
wiedź na pytanie, który z wariantów 
przebiegu linii zostanie ostatecznie 
wybrany, da analiza, którą prze-

prowadzi wykonawca. Wybrany 
zostanie wariant najkorzystniejszy 
z punktu widzenia bezpieczeństwa 
energetycznego północnej Wielko-
polski, ale czynnik społeczny też bę-
dzie brany pod uwagę. Sama inwe-
stycja potrwa około roku. Zanim się 
rozpocznie, na dialog będą 3 lata. 
Takich inwestycji prowadzimy te-
raz 20 w Polsce. Budujemy te linie, 
myśląc 50 lat do przodu – wyjaśniał 
Piotr Strojny z PSE.

Taka analiza jest częścią zadania 
określonego przez PSE w dokumen-
tacji przetargowej. Umowę z wyło-
nionym we wrześniu wykonawcą 
PSE ma zamiar podpisać w grudniu 
2015 r.

– Czujemy się oszukani, bo ocze-
kiwaliśmy od PSE partnerstwa. To, 
co ma dzisiaj miejsce, to nie jest 
partnerstwo PSE są podmiotem 
publicznym podobnie jak gmina, 
więc oczekiwanie partnerstwa było 
oczywiste. Wcześniejszy przebieg 
został uzgodniony z PSE wiele lat 
temu, a teraz ustalenia i decyzje 
PSE przenosi na wykonawcę inwe-
stycji – mówi wójt Tadeusz Czajka.

To poczucie obecne jest i w in-
nych samorządach, których sprawa 
wysokich napięć dotyczy.

Kolejne otwarte zebranie w spra-
wie sprzeciwu przeciwko budowie 
linii 2x400kV na trasie Piła Krzewi-
na–Plewiska odbyło się 4 grudnia 
w sali GOK SEZAM w Tarnowie 
Podgórnym. 

Do porozumienia między miesz-
kańcami gmin Dopiewo oraz Tar-
nowo Podgórne i przedstawicielami 
Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych nie doszło. Kolejne spotkanie 
– tym razem z udziałem wykonawcy 
linii – ma się odbyć jeszcze w tym 
roku.
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– Tam, gdzie są linie niech zostaną linie. Tam, gdzie są domy, niech zostaną domy – mówią protestujący 
mieszkańcy

DAJ  O SOBIE 
PRZECZYTAĆ!

W POZNANIU: 
• ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 
W TARNOWIE PODGÓRNYM: 
•  Sklep „Dobre Okna”, 

ul. Poznańska 62a, 
tel. 602 150 364,

W BUKU: 
•  Redakcja NGP, ul. Smugi 84, 

tel. 691 895 296

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń: 

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

www.naszglospoznanski.pl

REKLAMA

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Do porozumienia 
między z PSE nie 
doszło
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

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

REKLAMA

REKLAMA

27 listopada salę wypełniła pio-
senka, która bawiła, zastanawiała 
i wprawiła publiczność w doskonały 
nastrój. Na scenie artyści prezento-
wali utwory znane i lubiane, skoczne 
i nostalgiczne, czasem wzbogacone 
tańcem. Każdy występ był ocenia-
ny przez jury, w którym zasiadły 
wokalistki Marta Torebko i Izabela 
Frąckowiak i – jako przewodnicząca 
– Czesława Leciejewska, dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Do-
piewie. 

Pierwsze miejsce przyznano Ni-
coli Łukasiewicz z Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
„Zawsze Razem”, która zaśpiewała 
„Małego Księcia”. Miejsce drugie 
wyśpiewał sobie „Niebieską Pio-
senką” Mikołaj Lambryczak z WTZ 
„Promyk” w Konarzewie. Reprezen-
tantka Stowarzyszenia „Giliarda” 
– Paulina Przebitowska – wykona-
niem piosenki „Szukaj mnie” za-
pewniła sobie trzecie miejsce. Mimo 
artystycznej rywalizacji w duchu 
fair play, zwycięzcami „Przeglądu” 
byli tak naprawdę wszyscy. Każdy 
z uczestników otrzymał w nagrodę 
statuetkę „Złotego Słowika”, które-
go wcześniej własnoręcznie przygo-
towywali w pracowni ceramicznej 
podopieczni Warsztatów Terapii Za-
jęciowej Stowarzyszenia „Promyk” 
– gospodarza wydarzenia.

– Przegląd „Złoty Słowik” wpi-
sał się na trwałe w nasz kalendarz. 
Wiem, że jest z niecierpliwością wy-
czekiwany przez śpiewających pod-
opiecznych działających na terenie 
Powiatu Stowarzyszeń i WTZ-ów 
zajmujących się osobami niepełno-
sprawnymi. Organizujemy go dzię-

ki wsparciu powiatu poznańskiego 
i gminy Dopiewo. Wartości tera-
peutyczne takich przedsięwzięć są 
niepodważalne. Proszę zobaczyć ile 
te występy niosą radości i szczęścia 
– mówi Bogdan Maćkowiak, prezes 
Stowarzyszenia „Promyk”.

Koncert oglądnęli: przedstawi-
ciele starostwa Zygmunt Jeżewski 
-członek zarządu powiatu, Teresa 
Gromadzińska z Wydziału Zdrowia 

w Starostwie Powiatowym i Elżbie-
ta Tonder, będąca pełnomocnikiem 
starosty ds. osób niepełnospraw-
nych, a także wójt gminy Dopiewo 
Adrian Napierała. 

Złote słowiki 
57 wykonawców z 15 Stowarzyszeń wzięło udział 
w XI Przeglądzie Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Złoty 
Słowik”, który odbył się w Konarzewie

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Kolejne 48 litrów 
Podczas 62. Akcji Honorowego 
Krwiodawstwa, którą 21 listopada 
w Szkole Podstawowej w Tarnowie 
Podgórnym zorganizowało Stowa-
rzyszenie Dar Serc, zebrano 48,6 
litra krwi. 

– Regularne prowadzanie na-
szych akcji nie byłoby możliwe bez 
anonimowych darczyńców oraz lu-
dzi dobrego serca, którzy pomagają 
w organizacji – mówi Wojciech Jan-
czewski, wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Tarnowo Podgórne i prezes 
stowarzyszenia. – Za wszelką oka-

zaną pomoc serdecznie dziękujemy!
Do listopadowej akcji zgłosiło się 

150 osób. Po wstępnej weryfi kacji 
zarejestrowały się 132 osoby, a osta-
tecznie krew oddało 108 (w tym 39 
kobiet). Bardzo cieszy liczba 13 no-
wych dawców oraz 3 osoby zapisane 
do bazy dawców szpiku. 

Podczas dotychczasowych akcji 
Stowarzyszenia Dar Serc w gminie 
Tarnowo Podgórne zebrano łącznie 
3 854,6. Następną zaplanowano na 
13 lutego 2016 r. Warto tę datę za-
znaczyć w kalendarzu. ARz 

REKLAMA  691-895-296
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REKLAMA

Marsz milczenia

30 listopada policja zatrzymała 
mężczyznę, który w nocy z 20 na 
21 listopada w Kórniku zaatako-
wał nożem kobietę i zrabował jej 
torebkę. Mężczyzna usłyszał zarzu-
ty usiłowania zabójstwa i rozboju. 
Sąd w Środzie Wlkp. zadecydował 
o trzymiesięcznym areszcie. 

Do zdarzenia doszło około pół-
nocy z 20 na 21 listopada przy ul. 
Szarych Szeregów. Mężczyzna wie-
lokrotnie ugodził nożem idącą ulicą 
kobietę i zrabował jej torebkę. Oko-
ło 50-letnia poszkodowana z licz-
nymi obrażeniami trafi ła do szpi-
tala. Całe zdarzenie zarejestrował 
monitoring. Policja opublikowała 

fragment nagrania. Widać na nim, 
jak napastnik idzie za swoją ofi arą. 
Atakuje, kiedy ta go zauważa. Póź-
niej spokojnie odchodzi i znika. 

30 listopada policjanci z Komen-
dy Miejskiej w Poznaniu zatrzyma-
li 21-latka, mieszkańca Kórnika. 
Śledczy szczegółowo wyjaśniają 
przebieg i okoliczności zdarzenia. 
Mężczyzna usłyszał zarzut usiło-
wania zabójstwa oraz rozboju. Za 
przestępstwo, którego się dopuścił, 
grozi kara nawet dożywotniego wię-
zienia.

Dokładnie tydzień po tragicz-
nym zdarzeniu, o północy z 27 na 
28 listopada około stu mieszkań-

ców Kórnika i okolic w geście soli-
darności z ofi arą tego brutalnego 
napadu przeszło w „Marszu milcze-
nia” z Placu Niepodległości ulicami 
Kuśnierską i Szarych Szeregów. 
Marsz, który był też wyrazem obaw 
o bezpieczeństwo w mieście, zakoń-
czył się wspólną modlitwą o zdrowie 
poszkodowanej, którą poprowadził 
ks. proboszcz Grzegorz Zbączyniak.

Dożywocie dla nożownika z Kórnika?

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Medialna 5. 
– Dla opinii publicznej jest niezmier-
nie ważne, aby osoby, fi rmy oraz 
instytucje, do których zwracają się 
dziennikarze, były im życzliwe i skłon-
ne do współpracy. To przecież bu-
dzi szacunek odbiorców informacji. 
Postanowiliśmy więc wybierać pięć 
osób, z którymi dziennikarzom najle-
piej współpracowało się w minionym 
roku. Wybieramy też Redaktora Roku, 
w którym najwyżej cenimy dziennikar-
ski profesjonalizm oraz przestrzeganie 
etycznych kanonów zawodu – powie-
dział prowadzący galę „Medialnej 5. 
Wielkopolski”, współpracujący z na-
szą redakcją, Dominik Górny. 

Uroczystość wręczenia statuetek 
wraz z dyplomem odbyła się 25 li-
stopada w Collegium Da Vinci, któ-
re było sponsorem wydarzenia wraz 
z fi rmą Auto Salon Polody i Press-
Service Monitoring Mediów. Sta-
tuetki wykonał artysta-rzeźbiarz, 
Kazimierz Rafalik. 

Laureatami plebiscytu zostali: 
prezes KREISELTechnika Budow-
lana Sp. z o.o. dr Szczepan Gawłow-
ski (nagrodę odebrał dyrektor Ire-
neusz Antkowiak), prezes Polskiej 
Akademii Mody Stefan Kostecki, 
prezydent Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego dr Marian Król, I wi-
ceprzewodniczący Wielkopolskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Dzienni-
karzy RP mecenas Zbigniew Stan-
dar, prezes MTP Przemysław Trawa 
(nagrodę otrzymał 2 grudnia). Na-
grodę Redaktor Roku wręczono Ry-
szardowi Ćwirlejowi, z-cy red. nacz. 
Radia Merkury. 

Występ uświetnił recital utalen-
towanej wokalistki młodego po-
kolenia Natalii Piechowiak, która 
zaśpiewała utwory m.in. Edith Piaf 
oraz piosenka „Stay here one Day” 
w wykonaniu Dominika Górnego 
z repertuaru zespołu autorskiego 
„Delikatni”. Red
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28 listopada w warszawskim Hotelu 
Gromada odbyła się, organizowana 
od 13-stu lat, Wielka Gala „Polska 
Przedsiębiorczość 2015”. Podczas 
tegorocznej gali rozstrzygnięto ple-
biscyty: „Orły Polskiego Samorzą-
du 2015” „Orły Polskiej Przedsię-
biorczości 2015”, „Orły Polskiego 
Budownictwa” i „Perły Medycyny”. 
Organizatorami plebiscytów byli: 
Ogólnopolska Federacja Przedsię-
biorców i Pracodawców – Przedsię-
biorcy.pl, Mazowieckie Zrzeszenie 
Handlu, Przemysłu i Usług oraz 
fi rma Europa 2000 Consulting 
Sp.z o.o. 

Gmina Kórnik została nagro-
dzona złotą statuetką w plebiscycie 
„Orły Polskiego Samorządu 2015”, 
w kategorii: „Gmina Atrakcyjna Tu-
rystycznie”. Statuetkę i certyfi kat 
dla Kórnika odebrała Magdalena 
Matelska-Bogajczyk, kierownik 
Wydziału Promocji Gminy. 

Celem konkursu „Gmina Atrak-
cyjna Turystycznie” jest wyróżnie-
nie tych gmin, które potrafi ą wyko-
rzystać walory naturalne, prężnie 
rozwijają turystykę na swoim tere-
nie i jednocześnie umiejętnie pro-
mują swój region. 

Wielka Gala „Polska Przedsię-

biorczość” to wydarzenie, które 
rokrocznie  gromadzi przedstawi-
cieli zwycięskich podmiotów oraz 
przedstawicieli instytucji branżo-
wych, świata polityki i biznesu. Te-
goroczna uroczystość zgromadziła 
około 800 osób. Gospodarzami 
tegorocznej gali byli: Olga Borys 
i Krzysztof Ibisz.

Atrakcyjna gmina
Kórnik nagrodzony został złotą statuetką „Gminy atrakcyjnej 
turystycznie” w plebiscycie „Orły Polskiego Samorządu 2015” 

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Tarnowo Podgórne 
wśród wybitnych

Dowbor już stoi!

28 listopada w warszawskim hotelu 
Gromada odbyła się gala, podsumo-
wująca plebiscyt „Orły Polskiego 
Samorządu 2015”. Nagrodę spe-
cjalną oraz tytuł „Wybitny Samo-
rząd RP 2015” przyznano gminie 
Tarnowo Podgórne, a odebrał je 
wójt Tadeusz Czajka.

Organizatorami konkursu są: 

Ogólnopolska Federacja Przedsię-
biorców i Pracodawców – Przedsię-
biorcy.pl, Mazowieckie Zrzeszenie 
Handlu Przemysłu i Usług oraz Eu-
ropa 2000 Consulting. Projekt ma 
poparcie Ministerstwa Infrastruktu-
ry i Rozwoju. Odbywa się w ramach 
narodowego Programu Promocji 
Polska Przedsiębiorczość. ARz

Pomnik generała Józefa Dowbora 
Muśnickiego już stoi przy Szkole 
Podstawowej w Lusowie (gmina 
Tarnowo Podgórne). Jego uroczyste 
odsłonięcie zaplanowano 29 
grudnia w ramach gminnych 
obchodów rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego.

Inicjatorem budowy pomni-
ka jest Towarzystwo Pamięci 
Generała Józefa Dowbora 
Muśnickiego z Lusowa. Ten 
zamysł zrealizowano dzięki 
wsparciu Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa w Warsza-
wie oraz Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, Prezydenta Mia-
sta Poznania i Wójta Gminy Tarno-
wo Podgórne. 

29 grudnia uroczystość odsłonię-
cia pomnika rozpocznie się w ko-
ściele w Lusowie o g. 11 koncertem 
w wykonaniu Orkiestry Reprezenta-

cyjnej Sił Powietrznych pod dy-
rekcją mjr. Pawła Joksa z solist-
ką Francescą Crotti Musnicki 
– skrzypce (Włochy). Następ-
nie, o 12.00 odprawiona zo-
stanie msza święta w intencji 
ojczyzny z udziałem kompanii 
honorowej 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej 
z Międzyrzecza. Potem uczest-

nicy przejdą na plac przy Szkole 
Podstawowej w Lusowie, gdzie przy 
zachowaniu ceremoniału wojskowe-
go odsłonięty zostanie pomnik gene-
rała. ARz
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Gorący czas deweloperów
Po upalnym lecie wrzesień przywitał poznańskich deweloperów Targami Mieszkań i Domów. 
Nadszedł czas wzmożonej pracy, nie tylko na terenie budów, ale także biur sprzedaży 
Wielu klientów spieszy się, aby za-
łapać się na niższą kwotę wkładu 
własnego przy zakupie mieszkania. 
Z nowym rokiem trzeba będzie za-
płacić 15%

Po wytężonej pracy na budowie, 
ku końcowi chyli się I etap osie-
dla Atrium na styku poznańskiego 
Grunwaldu i Górczyna. 

– Trwają ostatnie prace przy 
budynku „E”, który w całości jest 
dostępny w rządowym programie 
dopłat MdM – mówi Marek Smo-
gór, prezes Atrium Grunwald. Już 
prawie wszystkie mieszkania w tym 
budynku wielorodzinnym zostały 
wyprzedane. Premierę III etapu in-
westycji Nowe Ogrody zaprezento-
wała spółka Proxin Ogrody. 

– Rozpoczynamy sprzedaż ko-
lejnego etapu, który będzie bardzo 
funkcjonalny i w całości jest od-

powiedzią na potrzeby i sugestie 
naszych klientów – mówi Marle-
na Zapalska, prezes spółki Proxin 
Ogrody. W Zalasewie ruszyła też 
sprzedaż II etapu osiedla Wiosenne-
go II, które cieszy się sporym zain-
teresowaniem klientów. – Proponu-
jemy naszym klientom mieszkania 
w czterech wielkościach – 75, 85, 
89, a także 97 mkw. – mówi Wero-
nika Potarzycka z biura sprzedaży 
Planetbud Development. Inwesty-
cja rozchodzi się w rekordowym 
tempie, po pierwszym miesiącu od 
ogłoszenia sprzedaży I etapu, 90 
proc. mieszkań zostało zarezerwo-
wanych, w II etapie natomiast 50 
proc. mieszkań jest jeszcze wolnych.

Nieprzerwanie trwa również bu-
dowa w Brodowie i Błażejewku. 
– Zainteresowanie klientów jest 
ogromne. W Brodowie na osiedlu 

Słonecznym planowane jest prawie 
300 domów w zabudowie szerego-
wej do roku 2021, natomiast w Bła-
żejewku powstaje obecnie III etap 
inwestycji Rodzinny Zakątek, w ra-
mach którego budowanych jest 31 
szeregowców – mówi Maciej Bart-
czak, współwłaściciel KM Building. 

Oferta domów w miejscowo-
ściach zlokalizowanych pod Po-
znaniem jest szeroka. Szczegól-
nym zainteresowaniem cieszy się 
zachodnia część Poznania, m.in. 
miejscowości w gminie Dopiewo: 
Dąbrówka i Skórzewo. 

– W związku z dużym zaintereso-
waniem, Linea rozbudowuje swoje 
osiedla – „Osadę Leśną” oraz „Le-
śną Polanę” w Dąbrówce, obecnie 
oferując bardzo atrakcyjne rabaty 
na gotowe mieszkania – mówi – 
mówi Adam Wędrychowicz ze spół-

ki Linea. O szczegółach promocyj-
nej oferty piszemy na str. III.

Osiedle Grafi towe Skórzewo to 
z kolei nowa inwestycja fi rmy Le-
piko Developer. Na malowniczo 
położonej działce, przy ul. ks. Sta-
nisława Kozierowskiego, powstanie 
11 kameralnych i nowocześnie za-
projektowanych willi. Więcej infor-
macji na str. VIII. 

W Bininie k. Kórnika powstaje 
osiedle KaKaDu – 11 energoosz-
czędnych domów jednorodzinnych 
w zabudowie bliźniaczej i szere-
gowej. Co istotne, można uzyskać 
dopłaty do kredytów z NFOŚiGW 
w wysokości 30.000 zł na dom. 
Szczegóły na str. II.

Osiedle Rozalin w Lusówku za-
mieszkuje już ponad 100 rodzin. 
Obecnie inwestor wprowadza do 
oferty nowy projekt zabudowań – 

mieszkania z ogródkiem. Przy zaku-
pie mieszkania typu A w prezencie 
otrzymacie Państwo bon o wartości 
30.000 zł. Więcej o tej inwestycji na 
str. VII. 

Sukcesywnie oddawane są też ko-
lejne etapy inwestycji Reduta Nowe 
Podolany. – Obecnie trwają prace 
wykończeniowe, V etap będzie goto-
wy w kwietniu 2016. Ponadto nasze 
osiedle ma charakter rozwojowy, 
a Podolany cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem klientów – mówi 
Agata Nowaczyk z biura sprzedaży.

Bez wątpienia na aktywność 
klientów, mają również wpływ 
zmiany, które zostały niedawno 
wprowadzone do programu MdM 
(więcej na str. IV), a także prognozy 
na 2016 r., które zakładają podnie-
sienie wysokości wkładu własnego 
przy zakupie mieszkania. MSz

Osiedle w Dąbrówce.
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1. Lokalizacja
•  malownicza miejscowość 

wśród jezior i lasów
•  rozwinięta infrastruktura edu-

kacyjna
•  Kórnik jako miejsce pracy
•  możliwość aktywnego wypo-

czynku
•  dobra komunikacja z Poznaniem
•  okolica bogata w atrakcyjne 

zabytki

2. Koncepcja osiedla
•  nowoczesna architektura osiedla
•  niespotykana energooszczęd-

ność i funkcjonalność
•  optymalna wielkość domów 

i możliwości dostosowania pro-
jektu

•  własne ogrody o zróżnicowanej 
powierzchni

•  wiaty garażowe i dalsze miejsca 
parkingowe

•  idealne usytuowanie osiedla

3. Energooszczędność
Projekt pozytywnie zweryfi ko-

wany przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

•  najwyższej jakości nowoczesne 
technologie budowlane

•  wyeliminowanie mostków ter-
micznych

•  piec kondensacyjny i ogrzewa-
nie podłogowe w standardzie

•  mechaniczna wentylacja z od-
zyskiem ciepła

•  bardzo niskie zużycie energii
•  możliwość uzyskania dotacji na 

zakup z NFOŚiGW w wysoko-
ści 30.000 zł

Najczystsza i najtańsza energia to 
ta niewykorzystana !!

4. Izolacyjność akustyczna
•  wysokiej jakości izolacja ścian 

i dachu
•  okna i drzwi o podwyższonym 

współczynniku tłumienia hałasu
•  każdy dom jest niezależną kon-

strukcją
•  oddzielenie posadzek w każ-

dym z pomieszczeń
•  wysoka izolacyjność akustycz-

na płyty stropowej
•  dodatkowe wytłumienie scho-

dów

5.Układ pomieszczeń
•  funkcjonalność i użyteczność 

budynków
•  możliwość dostosowania ukła-

du pomieszczeń
•  czytelny podział na część dzien-

ną i strefę prywatną
•  optymalne usytuowanie do 

stron świata
•  dodatkowy „schowek” na stry-

chu

6. Ogrody i obejścia
•  własne ogrody o zróżnicowanej 

wielkości
•  południowe tarasy drewniane
•  ścianka oddzielającą sąsiednie 

tarasy

•  zadaszenie wejścia do domu
•  wybrukowana droga i podjazdy

7. Aranżacja wnętrz
•  duże możliwości indywiduali-

zacji układu pomieszczeń
•  opcja dopasowania elementów 

wyposażenia technicznego
•  możliwość wyboru materiałów 

wykończeniowych
•  wiele standardów wykończenia 

domów
•  doradztwo w zakresie architek-

tury wnętrz

Pomóż nam dostosować projekt 
do Twoich potrzeb!

Zapraszamy na spotkanie z na-
szym architektem w celu omówienia 
Państwa pomysłów i dostosowania 
projektu do indywidualnych wyma-
gań.

Twoje marzenie o własnym 
domu... spełnimy profesjonalnie 
i w terminie.

Osiedle KaKaDu w Kórniku
NF40 w standardzie!!! Dotacja z NFOŚiGW w wysokości 30.000 zł oraz z MdM. 

Ten dom to Twoja najlepsza inwestycja!

• Tecta Development Sp. z o. o.
ul. Dąbrowska 1, 
63-020 Zaniemyśl-Zwola
www.tecta.com.pl
biuro@tecta.com.pl
728 871 762, 693 602 309
• AREI Anna Lisowska
anna.lisowska@tecta.com.pl
info@arei.pl, 
507 306 171

Dane kontaktowe

NOWOŚĆ

W skład osiedla 
KaKaDu wchodzi 11 
energooszczędnych 
domów jednorodzin-
nych

297
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Wszystkie mieszkania oferowane 
przez dewelopera Linea spełniają 
wymogi dopłat w programie Miesz-
kanie dla Młodych. Tylko do końca 
roku wpłata własna zaciągniętego 
kredytu wynosi 10% wartości nie-
ruchomości, a od stycznia wzro-
śnie do 15%. Zakup mieszkania dla 
wielu osób stanie się znacznie wtedy 
trudniejszy, dlatego decyzję o na-
byciu nieruchomości warto podjąć 
jeszcze w tym roku. 

– Aby zachęcić niezdecydowanych 
do końca grudnia obniżamy ceny 
wszystkich gotowych mieszkań zlo-
kalizowanych na naszych osiedlach. 
Bez remontów, nerwów i straconego 
czasu z możliwością szybkiego wpro-
wadzenia się – mówi Adam Wędry-
chowicz ze spółki Linea. – W naszej 
ofercie posiadamy między innymi 
trzypokojowe mieszkania już za oko-
ło 230 tysięcy brutto w ramach inwe-
stycji Villa, trzy lub czteropokojowe 

FORMY z ogródkiem – od 298 tys., 
a także domy jednorodzinne typu 
Piano, Sonata, Etiuda z czterema 
pokojami, których ceny rozpoczyna-
ją się już od 390 tysięcy złotych brut-
to za 87 m2 – dodaje Wędrychowicz.

Linea przez 15 lat swojej obec-
ności na rynku deweloperskim 
wybudowała mieszkania i domy 
dla ponad 1000 rodzin. Zbudowa-
ła również wiele kilometrów dróg 
wewnętrznych, terenów zielonych 

oraz uczestniczyła w budowie szkół, 
przedszkoli, kościoła czy centrum 
handlowego. Rozwinięta infrastruk-
tura Dąbrówki sprawia, że miesz-
kańcom żyje się w niej bardzo do-
brze. Otoczenie terenów zielonych 
to ogromny plus, szczególnie doce-
niany przez rodziny z dziećmi. Bli-
skość lasu zakrzewskiego, pozwala 
na odpoczynek i rekreację znacząco 
podnosząc jakość życia w „Osadzie 
Leśnej” i „Leśnej Polanie”. 

Cały kompleks mieszkaniowy po-
łożony jest w gminie Dopiewo, która 
jest jedną z najlepiej skomunikowa-
nych gmin w podpoznańskiej aglo-
meracji. Szybkie dotarcie do cen-
trum Poznania ułatwia ekspresowa 
droga S11 oraz węzeł z autostradą 
A2. Podróż pociągiem zajmuje na-
tomiast 13 minut. Mieszkańcy zmę-
czeni wielkomiejskim zgiełkiem, 
mogą odnaleźć w Dąbrówce ciszę 
i spokój. Red

Taniej do końca roku – deweloper 
Linea obniżył ceny mieszkań
Nieruchomości zlokalizowane poza Poznaniem zdobywają coraz większą liczbę zwolenników. 
W związku z dużym zainteresowaniem, Linea rozbudowuje swoje osiedla – „Osadę Leśną” oraz „Leśną 
Polanę” w Dąbrówce, obecnie oferując bardzo atrakcyjne rabaty na gotowe mieszkania

REKLAMA
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Od 1 września 2015 r. kredytobior-
cy mogą korzystać z nowych wa-
runków programu „Mieszkanie dla 
Młodych”. Tym samym Sejm RP 
kolejny raz znowelizował ustawę 
o przyznawaniu dopłat z rządowego 
programu wspomagającego zakup 
mieszkania przez osoby młode. Ze 
względu na niewielkie zaintereso-
wanie w 2014 roku wprowadzone 
zostały kolejne poprawki, które mają 
otworzyć projekt na szerszy audyt.

Zmiany w programie
Ostatnie zmiany są znaczące dla 

rodzin, które posiadają dwoje i wię-
cej dzieci – dopłata dla takich rodzin 
wzrosła. Dla tych, którzy wychowują 
troje i więcej dzieci została zniesiona 
granica wieku (która do niedawna 
wynosiła 35 lat) i co istotne – warunek 
posiadania pierwszego mieszkania.

 – Dla naszych klientów zmiany 
są korzystne, nawet ci, którzy mają 
już własne mieszkanie, mogą prze-
nieść się na nasze zaciszne osiedla 
– mówi Maciej Bartczak, współwła-
ściciel KM Building. 

Zwiększyła się również kwota do-
fi nansowania dla rodzin wielodziet-

nych. – Duże rodziny mogą liczyć 
na dofi nansowanie o wartości nawet 
30% mieszkania, to znacznie uła-
twi wymianę mieszkania na więk-
sze – mówi Marek Smogór, prezes 
Atrium Grunwald. 

W związku ze zmianami kwoty 
wsparcia są o wiele wyższe. – Tak 
naprawdę rodzina może zaoszczę-
dzić nawet 100.000 złotych – mówi 
Marlena Zapalska, prezes spółki 
Proxin Ogrody. 

Jeśli rodzina ma dwoje i więcej 
dzieci warto więc skorzystać z pro-
gramu, gdyż nowelizacja ustawy 
praktycznie podwoiła dopłatę. Dla 

osób wychowujących dzieci zwięk-
szona została również minimalna 
powierzchnia mieszkania, od której 
liczona jest ulga z 50 do 65 mkw. Tu 
warto jednak pamiętać, że wysokość 
dopłaty zależy od wskaźnika ceny, 
który jest ustalony na dany rejon.

Jedną z inwestycji, która została 
dostosowana do wymogów rządowe-
go programu MDM jest realizowane 
w podpoznańskim Lusówku, w gmi-
nie Tarnowo Podgórne, osiedle Ro-
zalin. – Korzystając z dopłat MDM, 
młodzi ludzie mogą sobie pozwolić 
nawet na ponad siedemdziesięcio-
metrowe mieszkanie z ogródkiem 

w domu w zabudowie szeregowej. 
Proponowane przez nas jedno– lub 
dwupoziomowe mieszkania zapew-
niają funkcjonalność, komfort, wy-
soką jakość wykonania i wszystkie 
wygody związane z posiadaniem wła-
snego domu – mówi Dawid Sztande-
ra, prezes zarządu fi rmy Novum Plus. 

MdM a rynek wtórny
Znaczącą zmianą jest dołącze-

nie do programu mieszkań z rynku 
wtórnego. Większość zapytanych 
deweloperów jest tego samego 
zdania, że dzięki wprowadzonym 
poprawkom wzrasta popularność 

programu, co przyciąga nowych 
klientów. Według nich włączenie 
rynku wtórnego do MdM-u w du-
żych miastach, gdzie rynek dewe-
loperski jest mocno rozwinięty nie 
wpłynie znacznie na sprzedaż. 

– Rynek pierwotny i wtórny to 
dwa zupełnie różne rodzaje nie-
ruchomości, co oznacza, że target 
jest różny – mówi Agata Nowaczyk 
z poznańskiego biura sprzedaży 
Ekonbud-Fadom.

Zmiany a ceny mieszkań 
i wkład własny
Do tej pory, przez okres funkcjo-

nowania MdM-u, ceny mieszkań 
były dostosowane do wymogów 
tego programu. Póki co, utrzymu-
ją się one na podobnym poziomie. 
O tym czy zmienią się one wraz z ko-
lejnymi nowelizacjami dowiemy się 
za jakiś czas. Wszystkim radzimy 
jednak nie zwlekać z kupnem i zde-
cydować się już teraz, kiedy ceny są 
jeszcze takie same. Warto również 
pamiętać, że sięgając po kredyt 
z dopłatą nie będziemy mogli przez 
pięć lat sprzedać, wynająć, a nawet 
użyczyć mieszkania. MSz

Deweloperzy o zmianach w MdM
Popyt na mieszkania z rynku pierwotnego nie maleje. Deweloperzy wciąż odważnie inwestują w nowe 
przedsięwzięcia. Czy ostatnie zmiany w rządowym programie MdM ostudziły ich zapał? 
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W Skórzewie powstaje 
osiedle Grafi towe.



V
NR 89 / 7 GRUDNIA 2015 

INWESTYCJE W POZNANIU I POWIECIE
D O D A T E K  M I E S Z K A N I O W Y

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

REKLAMA

�

Prace rozpoczęte w tym roku są na 
ukończeniu i niedługo zakończy się 
I etap inwestycji, w którym więk-
szość mieszkań jest już sprzedana. 
Aktualnie rozpoczyna się II etap.

Działania związane z I etapem 
inwestycji idą zgodnie z założo-
nym przez wykonawców harmono-
gramem. Trwają właśnie ostatnie 
prace nad budynkiem E, który jest 
zlokalizowany przy ul. Bosej. Bu-
dowa ma się zakończyć w I kwartale 
2016 roku. Wszystkie mieszkania 
z tego budynku spełniają wymogi 
rządowego programu dopłat MdM 
i w większości zostały już sprzeda-
ne. Przyszli mieszkańcy będą mogli 
wprowadzić się już wiosną, obecnie 
trwa ocieplanie budynku, nieba-
wem rozpoczną się ostatnie prace 
wewnątrz. 

Budowa nie zwalnia tempa i roz-
poczęła się realizacja budynków C 
i D z II etapu. Nad pracami, podob-
nie jak przy I etapie, czuwa fi rma R. 
Derdy, obecnie pracująca przy stro-
pie nad halą garażową. Realizacja 
projektu skończy się w III kwartale 
2016 r. Powstanie tu 46 mieszkań 
o powierzchniach od 35,51 do 
101,67 m2. Ceny lokali rozpoczy-

nają się od 4860 zł za m2. Wszyst-
kie lokale będą oddane do użytku 
w stanie deweloperskim. Do tych na 
parterze będą przynależały ogródki, 
natomiast te na piętrze będą wypo-
sażone w balkony. Deweloper zadba 
też o małą architekturę – powstanie 
tu plac zabaw, a także dziedziniec 
z ławkami dla mieszkańców. 

Jeszcze przed świętami nastąpi 
premiera III etapu, do sprzedaży zo-
staną wprowadzone kolejne miesz-
kania. – Grudzień to dla nas miesiąc 

wytężonych działań. Pracujemy 
właśnie nad mieszkaniem pokazo-
wym, które będzie znajdowało się 
w budynku E, a także rozpoczyna-
my sprzedaż lokali z III etapu osie-
dla – mówi Lucyna Mendyka, z biu-
ra sprzedaży Atrium Grunwald.

Rośnie Atrium
Zlokalizowane na styku poznańskiego Górczyna i Grunwaldu 
osiedle pnie się w górę 

Patrycja 
Haremska 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Dom jednorodzinny to duża in-
westycja. W pierwszej kolejności 
trzeba zakupić ziemię, następnie 
przystosować ją pod budowę domu, 
nabyć odpowiedni projekt archi-
tektoniczny, by później już „tylko” 
wybudować przyszłą posiadłość. 
Nic dziwnego, że młodzi ludzie de-
cydują się dziś na mieszkania w za-
budowie szeregowej, które godnie 
zastępują tradycyjne domy.

Na rynku nieruchomości wtór-
nych zauważono, że domy jedno-
rodzinne sprzedają się dużo gorzej 
niż kiedyś – wszystko ze względu 
na wciąż rosnące ceny utrzymania 
takich lokali, a także wysokie ceny. 
Nie oznacza to, że mieszkańcy 
nie potrzebują już ciszy i spokoju, 
a także własnego kawałka ogródka, 
z pomocą przychodzą deweloperzy, 
którzy proponują alternatywne roz-
wiązanie. 

Mieszkania 
w zabudowie szeregowej
Kilka lat temu na zachodzie 

nastała moda na budowanie sze-
regowców. Deweloperzy szybko 
odpowiedzieli na ten zagraniczny 
trend i zaczęli stawiać takie bu-
dynki również w Polsce. Szybko 
podbili tymi inwestycjami rynek 
nieruchomości, są to przeważnie 
domy w korzystnych metrażach 
i niewysokich cenach. Większość 

z nich jest budowana w kameral-
nych, zacisznych miejscach, dedy-
kowanych rodzinom, bo to właśnie 
one najczęściej poszukują tego 
typu nieruchomości. W niektórych 
miejscach można też liczyć na wła-
sny ogród, który podwyższa war-
tość inwestycji.

Szeregowce 
w Środzie Wielkopolskiej
Do Środy Wielkopolskiej również 

dotarł trend na mieszkania w za-
budowie szeregowej. Takie osiedle 
stawia się właśnie przy ulicy Akacjo-
wej, gdzie budowę rozpoczął inwe-
stor Planetbud Development, który 

wcześniej wybudował osiedle w Za-
lasewie (gm. Swarzędz). Na terenie 
tego miasta powstanie 19 mieszkań, 
o powierzchni 75 mkw., do wszyst-
kich będą przynależne dedykowane 
ogródki i 2 miejsca parkingowe. 
Dodatkowo, co może zainteresować 
młodych mieszkańców Środy Wiel-
kopolskiej, wszystkie mieszkania 
będą dostępne w ramach rządowe-
go programu dopłat MdM.
Patrycja Haremska 

Zamiast domu

Szeregowce szybko 
podbiły polski rynek 
mieszkaniowy
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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

POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl
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Novum Plus zaprojektowało trzy 
zespoły domów dwulokalowych. 
Deweloper proponuje dwa typy 
mieszkań w zabudowie szerego-
wej, w dwóch rodzajach rozwiązań. 
Pierwszy typ to dwa wydzielone 
mieszkania: jedno na parterze, 
a drugie na piętrze. Część wspólną 
obu mieszkań stanowi mały hol na 
parterze, z którego bezpośrednio 
dostaniemy się do wydzielonych lo-
kali. Drugi typ domów posiada dwa 
wydzielone lokale z osobnymi wej-
ściami. Ceny mieszkań typu pierw-
szego na parterze zaczynają się już 
od 282 tys. zł, a na piętrze od 290 
tys. zł. Natomiast ceny mieszkań 
typu drugiego wynoszą od 168 tys. zł 
na parterze i od 301  tys. zł w przy-
padku mieszkań dwupoziomowych. 
Warto dodać, iż ceny zawierają 
działki, a w przypadku mieszkań 
dwupoziomowych ceny zawierają 
także przestronne tarasy. 

Od 2008 roku fi rma Novum Plus 
oddała do użytku na osiedlu Rozalin 
ponad 100 domów wraz ze wszyst-
kimi mediami oraz pełną infrastruk-
turą. Jednym z dużych plusów inwe-

stycji jest jej położenie – mieści się 
blisko autostrady A2, dzięki której 
szybko dotrzemy do centrum Po-
znania. Dodatkowym plusem jest 
bliska lokalizacji placówek eduka-
cyjnych: przedszkola, szkoły pod-
stawowej oraz gimnazjum. Osiedle 
Rozalin mieści się w bezpośrednim 
sąsiedztwie malowniczych lasów 
i Jeziora Lusowskiego.

– Projekty, które realizujemy to 
przede wszystkim domy zaprojekto-
wane w sposób funkcjonalny i bar-
dzo przemyślany. Jeśli ktoś szuka 
przestrzeni zarówno do wypoczyn-
ku, jak i prowadzenia aktywnego 
trybu życia, to osiedle Rozalin jest 
miejscem idealnym. Dużym atutem 
tej lokalizacji jest bliskość natury 
i zachwycający krajobraz – mówi 

Dawid Sztandera, prezes zarządu 
Novum Plus. W samym sercu inwe-
stycji znajduje się też ogromny teren 
zielony z placem zabaw, gdzie dewe-
loper organizuje rodzinne gry i zaba-
wy, a także ogniska i seanse fi lmowe. 

Więcej informacji dotyczących 
nowych inwestycji fi rmy Novum 
Plus znaleźć można na stronie 
ww.osiedle-rozalin.pl . Łukasz Tabin

Nowe inwestycje i promocja Ostatni 
dzwonek

Osiedle Rozalin w podpoznańskim Lusówku zamieszkuje już ponad 100 rodzin. 
Obecnie inwestor wprowadza do oferty nowy projekt zabudowań – mieszkania 
z ogródkiem, które charakteryzuje funkcjonalność, wygoda oraz nowoczesna architektura 
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Koniec roku to ostatni dzwonek, dla 
tych którzy chcą kupić mieszkanie 
w okazyjnej cenie. Zmiana zasad 
programu MdM, a więc konieczność 
posiadania większego wkładu własne-
go od nowego roku – 15%, to główny 
czynnik wzmożonego zainteresowa-
nia. Banki, doradztwa kredytowe, 
a także sami deweloperzy przyznają, 
że zapytań o kredyty, dostępność 
mieszkań i o rządowy program dopłat 
pojawia się coraz więcej.

Dużym zainteresowaniem cieszą 
się mieszkania od 30 do 60 mkw. Naj-
mniejsze metraże trafi ają w ręce singli 
bądź inwestorów, którzy kupują je pod 
wynajem. Natomiast dwupokojowe naj-
częściej stają się własnością par, a trzy-
pokojowe rodzin 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. 

– Do tej pory wkład własny można 
było pokryć dopłatą w ramach MdM
-u, od 2016 będzie to już niemożliwe 
w przypadku singli czy par, które nie 
mają dzieci – zaznacza Agata Nowa-
czyk z poznańskiego biura sprzedaży 
Ekonbud-Fadom. Sylwia Lester
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Tym razem deweloper buduje w ro-
dzimej miejscowości. Na malowni-
czo położonej działce, przy ulicy 
ks. Stanisława Kozierowskiego, po-
wstanie 11 kameralnych i nowocze-
śnie zaprojektowanych willi. Miesz-
kania będą miały metraże od 41 do 
70 m2. Poza doskonałą lokalizacją 
osiedle wyróżniać będzie wiele do-
datkowych atutów, które sprawią, 
iż stanie się miejscem idealnym do 
zamieszkania. 

Budynki zostaną otoczone par-
kiem, przeznaczonym wyłącznie 
dla mieszkańców osiedla. Znajdą 
się tam: plac zabaw, altana na gril-
la oraz alejki spacerowe z ławkami. 
Rozwiązanie to daje możliwość od-
poczynku na świeżym powietrzu, 
w kameralnej atmosferze.

Osoby, które potrzebują więcej 
możliwości, by aktywnie wypoczy-
wać, mogą skorzystać z licznych 
obiektów sportowych, znajdujących 
się w pobliżu osiedla. Okolica boga-
ta jest także w nowo wybudowane 
ścieżki rowerowe oraz spacerowe, 
ciągnące się wzdłuż miejscowości 
oraz atrakcyjnych terenów zielo-
nych, aż po Jezioro Lusowskie. 
Osiedle oferuje więc wielowymiaro-
wy kontakt z naturą. 

Niepodważalnym atutem inwe-
stycji są ogródki przynależne do 
mieszkań parterowych osiągające 
nawet 135 m2 powierzchni oraz 
obszerne balkony i loggie – w nie-
których mieszkaniach nawet po-
dwójne.

Duże okna do samej podłogi 
sprawiają, że mieszkania stają do-
skonale doświetlone i przestronne 
oraz dostarczają doskonałych wi-
doków na otaczające osiedle tereny 
zielone. Każde mieszkanie zostało 

starannie zaprojektowane z myślą 
o najdrobniejszych szczegółach, 
aby zapewnić maksymalny komfort 
ich użytkowania.

Kolejna niezwykle istotna kwe-
stia, przemawiająca za wyjątkowo-
ścią osiedla to fakt, iż jego najbliż-
sza okolica umożliwia korzystanie 
z niezbędnej infrastruktury miej-
skiej (usługi, handel, komunikacja, 
edukacja, rozrywka), a to pozwala 
na sprawną organizację  życia całej 
rodziny.

Skórzewo to miejscowość połą-
czona z Poznaniem ulicami: Zło-
towską, Malwową oraz Bukowską 
jak również poprzez obwodnicę 
S-11 , na którą zjazd znajduje się 
nieopodal osiedla. Zapewnia to nie-
zwykle sprawną komunikację z Po-
znaniem.

Deweloper   zatroszczył się o to, 
by mieszkańcy inwestycji czuli się 
komfortowo. Dokonano tego m.in. 
poprzez właściwe rozplanowanie 
położenia budynków oraz wydziele-
nie dużej liczby miejsc postojowych. 
Dodatkowo vis a vis osiedla powsta-
nie nowy przystanek linii autobuso-
wych. 

Deweloper dokłada wszelkich 
starań, aby jakość wykończenia była 
na najwyższym poziomie. Budyn-
ki powstają w oparciu o najwyższe 
standardy, co gwarantuje ich ener-
gooszczędność oraz wieloletnie, 
komfortowe użytkowanie. W ofercie 
znajdują się trzy starannie przygo-
towane pakiety pozwalające wy-
kończyć wnętrza pod klucz. Ceny 
mieszkań zaczynają się od 4200 zł 
brutto/1 m2. Wszystkie lokale miesz-
czą się w programie Mieszkanie Dla 
Młodych. Niektóre mogą być wy-
kończone również w MdM. PD

Boże Narodzenie to magiczny czas, 
kiedy wszyscy jesteśmy wrażliw-
si, lepsi, pełni wiary i nadziei. To 
moment, gdy w każdym rodzi się 
chęć pomocy innym, potrzeba ofi a-
rowania uśmiechu drugiej osobie. 
Świąteczny nastrój poczuli również 
deweloperzy, którzy 21 grudnia 
zjednoczą się, by wspólnie w ra-
mach akcji Deweloperzy Dzieciom 
pomóc podopiecznym z domów 
dziecka. 

Tegoroczna, piąta już edycja, za-
planowana jest na Termach Maltań-
skich. 21 grudnia dzieci z pięciu do-
mów dziecka odwiedzą aquapark, 
gdzie oprócz wodnych szaleństw, 
zostaną także obdarowane pre-
zentami przez Świętego Mikołaja. 
Obecnie w gronie deweloperów, 
którzy biorą udział w akcji znaleźli 
się: Agrobex, Atrium Grunwald, 
Chronos Development, Constructa 
Plus, EkonBud-Fadom, KM Buil-
ding, Kos-Dom, Łowiccy, Planetbud 
Development, Proxin Investment, 
Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk, 
Skaland. Wydarzenie organizuje 
agencja Mission Public Relations, 
a patronat medialny nad akcją objął 
m.in. Nasz Głos Poznański i www.
naszglospoznanski.pl . MSz

Jedenaście komfortowych willi
Osiedle Grafi towe Skórzewo to nowa inwestycja fi rmy Lepiko Developer 
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Osiedle Grafi towe Skórzewo.

REKLAMA

 NASZ PATRONAT
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WOKÓŁ NAS

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 wiosną 2016 r. 
Wśród wysyłających kupony rozlo-
sowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

Wójt gminy Duszniki 
informuje, 

iż został sporządzony i podany do publicznej wiadomości 
w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, na terenie miejscowości 
Wierzeja oraz BIP – wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki – 
telefon 61-29 56 530, pokój nr 4. Strona internetowa: 
www.duszniki.eu . 

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. 0.6500 ha.

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 40,– zł należy uiścić do dnia 23 grudnia 2015 r.
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami przetargu znajduje 

się na stronie internetowej www.steszew.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

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

REKLAMA

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

Złote Gody obchodzone są w sposób 
szczególny, z tej okazji z dostojnym 
jubilatom życzenia wszelkiej po-
myślności, zdrowia oraz szczęścia 
na jeszcze wiele wspólnych, długich 
lat życia złożyli: burmistrz gminy 
Stęszew Włodzimierz Pinczak, wi-
ceburmistrz Dorota Stachowiak, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew Mirosław Potrawiak 
oraz pracownicy Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Stęszewie. 

Jubilaci otrzymali „Medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie” 
przyznane przez Prezydenta RP. 
Aktu dekoracji dokonała wicebur-
mistrz Dorota Stachowiak. Do-
stojni goście otrzymali również 
kwiaty i  dyplomy pamiątkowe. Na 
spotkaniu nie byli obecni państwo 
Krystyna i Zdzisław Siwczakowie. 
Burmistrz Włodzimierz Pinczak 
odwiedził jubilatów w ich domu, 
wręczając medale i kwiaty oraz skła-

dając życzenia zdrowia i kolejnych 
lat wszelkiej pomyślności.

Miłość, szacunek, poświęcenie, 
liczne kompromisy. Chwile dobre 
i złe. Wspólny dom, rodzina, dzieci 
i wnuki. Tylko nieliczni mogą po-

chwalić się tak długim stażem mał-
żeńskim, dlatego też złotym parom 
życzymy dalszych szczęśliwych lat, 
pełnych zdrowia, pomyślności i spo-
koju.

Tegoroczni jubilaci obecni na 
uroczystości to: Jadwiga i Józef 
Zagrodzcy, Urszula i Kazimierz 
Gibczyńscy, Irena i Bernard Wiel-
gosz, Zofi a i Stanisław Linka, Ro-
zalia i Mirosław Stachowiak, Irena 
i Paweł Nowakowscy, Janina i Ma-
rian Konieczni, Kazimiera i Stani-
sław Matuszewscy, Aniela i Teodor 
Dzierla, Barbara i Telesfor Stanka, 
Czesława i Bogdan Gawron,Anna 
i Marian Konieczni

Złote Gody 
25 listopada pary małżeńskie z gminy Stęszew świętowały 
Złote Gody, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Marta 
Mrowińska 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości. 

Państwo Krystyna i Zdzisław 
Siwczaków odwiedził burmistrz 
w ich domu. 
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Żywa szopka, możliwość zakupu rę-
kodzieła lub świątecznych przysma-
ków i oczywiście atrakcje artystycz-
ne z warsztatami plastycznymi oraz 
koncertem „White Christmas” na 
czele. Wszystko to czeka gości, któ-
rzy odwiedzą teren Centrum Kul-
tury Przeźmierowo na 4 dni przed 
wigilią: w niedzielę, 20 grudnia.

Właśnie wtedy, w samo południe, 
rozpocznie się pierwsza edycja Jar-
marku Bożonarodzeniowego. Spod 
kościoła na ul. Ogrodową przyjadą 
elfy, które odsłonią stoiska z de-
koracjami, smakołykami oraz sta-
nowiska do zabaw. Kwadrans po 
godz. 12 swój półgodzinny pokaz 
rozpocznie Dziecięcy Zespół Pieśni 
i Tańca „Modraki”, który nauczy 
wszystkich chętnych świąteczne-
go tańca reniferów oraz zaprosi do 
konkursu z nagrodami. 

Wśród nich m. in. wyścig w wor-
kach po prezentach, ładowanie ko-
minów według listów i na czas, rzu-
canie śnieżkami do celu (a gdy 

zabraknie śniegu – rzucać będzie 
można szyszkami). Specjalnymi go-
śćmi kolejnego konkursu – kolędo-
wego, będą wszystkie dzieci biorące 
udział w projekcie Teatr w Każdej 
Wiosce, które wystąpią w zupełnie 
niecodziennej roli. Po zakończe-
niu konkursów, ok. godz. 14, ruszą 
warsztaty plastyczne, w ramach któ-
rych powstanie Gigantyczna Kartka 
Świąteczna, stworzona prze wszyst-
kie chętne dzieci. 

Część artystyczną zakończy kon-
cert „White Christmas”, w ramach 
którego ze specjalnym, bożonaro-
dzeniowym repertuarem wystąpią 
zespoły Swingulance oraz Seven 
Brass. Koncert, który z pewnością 
wprowadzi wszystkich w świątecz-

ny nastrój, zakończy się złożeniem 
życzeń i rozdaniem zimnych ogni. 
Wszyscy zgromadzeni będą mogli 
znaleźć się też na pamiątkowym 
zdjęciu, które zostanie wykonane 
przy żywej szopce. Po zakończeniu 
części artystycznej nadal funkcjono-
wać będą stoiska, które odwiedzać 
będzie można aż do godz. 19.

Impreza odbywać się będzie za-
równo w budynku, jak i na okalają-
cych go parkingach. Dlatego orga-
nizatorzy proszą o pozostawienie 
samochodów przy Orliku. Wstęp 
wolny.

Wszystkich artystów, którzy 
chcieliby się wystawić podczas, 
kiermaszu prosimy o kontakt na ad-
res natalia@goksezam.pl.

Pierwszy taki kiermasz 
w Przeźmierowie

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Jarmark Bożonaro-
dzeniowy zapowia-
da się atrakcyjnie
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Nowy komisariat w Luboniu
Z budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 2014–2015 na budowę 
wygospodarowano 1.000.000 zł, a cała inwestycja kosztowała 5 589 909,30 zł

W Luboniu został oddany do użyt-
ku nowoczesny komisariat policji. 
W otwarciu udział wzięli m.in. Jan 
Grabkowski, starosta poznański; 
Tomasz Łubiński, wicestarosta po-
znański; insp. Rafał Batkowski, 
wielkopolski komendant wojewódz-
ki w Poznaniu; insp. Roman Kuster, 
komendant miejski policji w Pozna-
niu oraz Małgorzata Machalska, 
burmistrz Lubonia. Z budżetu Po-
wiatu Poznańskiego w latach 2014–
2015 na budowę wygospodarowano 
1.000.000,00 zł, a cała inwestycja 
kosztowała 5 589 909,30 zł.

Otwarcie nastąpiło rok po podpi-
saniu aktu erekcyjnego, który wraz 
z  guzikiem policjanta, monetą oko-
licznościową, „Biuletynami Powiatu 
Poznańskiego”, gazetą oraz pendri-

vem ze zdjęciami, został wmurowany 
w fundamenty nowo powstającego 
budynku. O zasadności budowy no-
wego komisariatu w Luboniu nikogo 
nie trzeba było przekonywać. Do-
tychczasowy budynek, z racji swo-

ich wymiarów i funkcjonalności, nie 
zapewniał bowiem odpowiedniego 
komfortu obsługi klientów, a także 
pracy policjantów. Komisariat poli-
cji powstał według ujednoliconych 
wytycznych, zgodnych z programem 

prowadzonym przez Komendę Głów-
ną Policji i Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych, który zakłada poprawę 
jakości obsługi obywateli oraz warun-
ków pracy funkcjonariuszy i pracow-
ników cywilnych policji.

Pod koniec listopada w sali sesyj-
nej Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu odbyło się spotkanie Jana 
Grabkowskiego, starosty poznań-
skiego, z uczniami I klasy V Liceum 
Ogólnokształcącego im. Klaudyny 
Potockiej w Poznaniu.

Dzień po sesji Rady Powiatu sala 
Starostwa Powiatowego, w której 
zwyczajowo odbywają się obrady, 
gościła zgoła inną grupę. Liceali-
ści wraz z nauczycielem Błażejem 
Chwalińskim wystąpili z inicjatywą, 
aby lekcja wiedzy o społeczeństwie 
dotycząca powiatu odbyła się w jego 
sercu.

W ramach nietypowych zająć 
WOS-u uczniowie zapoznali się 
z funkcjonowaniem powiatu oraz 
jego jednostek organizacyjnych. 
Starosta Poznański przedstawił 
krótką prezentację na temat regio-
nu, jego charakterystyki gospo-
darczej, społecznej i turystycznej. 
Młodzi goście dowiedzieli się, jakie 
kompetencje mają poszczególne or-
gany powiatu, poznali też zadania, 
wyzwania oraz priorytety, które na 
co dzień stoją przed urzędnikami. 

Istotnym punktem odwiedzin 
uczniów była dyskusja, podczas 
której młodzież zadawała pytania. 
Dotyczyły one głównie trzech te-
matów: inwestycji na terenie powia-
tu, reformy samorządowej w Pol-
sce z 1999 roku, wprowadzającej 
16 województw i przywracającej po-
wiaty oraz wizji przyszłości powiatu 
poznańskiego.

Wizyta uczniów, którzy wyrazi-

li chęć pogłębiania swojej wiedzy, 
była dla nich lekcją o  samorządzie, 
możliwością uaktywnienia się oraz 
poczucia integracji ze strukturami 
władz powiatu poznańskiego.

Organizacje pozarządowe oraz 
podmioty, które wskazuje ustawa 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zapraszamy do 
składania ofert w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań 
powiatu poznańskiego z obszaru 
kultury i sztuki, kultury fi zycznej 
i turystyki, edukacji, ochrony i pro-
mocji zdrowia oraz pomocy społecz-
nej w roku 2016.

Oferty można składać osobiście 
lub drogą pocztową w nieprzekra-
czalnym terminie do 18 grudnia 
2015 roku, do godz. 10.00 (de-

cyduje data wpływu do urzędu) 
w kancelarii Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu, ul. Jackowskiego 
18, 60-509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przed-
sięwzięć, których realizacja rozpo-
czyna się nie wcześniej niż 25 lute-
go 2016 roku, a kończy nie później 
niż 10 grudnia 2016 roku. Prosimy 
o rozważne zapoznanie się z ogło-
szeniem, w szczególności zwrócenie 
uwagi na warunki formalne, które 
musi spełnić oferta.

Więcej informacji na stronie 
www.powiat.poznan.pl .

Starosta spotkał się z uczniamiKonkurs ofert na 
2016 rok

Magdalena 
Gryniewicz 
Gabinet Starosty

Izabela Twardecka 
Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego

Dotychczasowy 
budynek nie zapew-
niał odpowiedniego 
komfortu obsługi 
klientów
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Niedawno podsumowaliście 
25-lecie istnienia CETI wyjątko-
wymi koncertami hardrockowej 
symfonii „Akordy Słów” i jako 
gość specjalny Deep Purple. Czy 
możesz trochę nam o tych wyda-
rzeniach opowiedzieć? 

— Cóż, każdy z tegorocznych 
koncertów był bardzo wyjątkowy, 
w ogóle rok 2015 był jakiś magicz-
ny dla CETI i członków zespołu. 
Obfi tował w niesamowite wydarze-
nia, zarówno w życiu prywatnym 
każdego z nas, jak i w artystycznym. 
Muzycznie podsumowywaliśmy, jak 
wspomniałeś, 25 lecie działalności 
– nie w jakichś klubach czy pubach, 
a w salach koncertowych, w odpo-
wiedniej oprawie i na odpowiednim 
poziomie. To spowodowało, że 
każdy z tych koncertów miał wysoki 
status i był wyjątkowy. Koncerty 
z orkiestrą i Deep Purple pokazały 
wyraźnie, że w kwestii muzyki hard 
rock w Polsce jesteśmy jedynym 
zespołem o takim profi lu, że nikt 
nie może nam dorównać, choćby 
nie wiem jak się starał, bo chcieć to 
jedno, a dusza to drugie. Koncert 
z orkiestrą przyznam, że bardzo 
nas zmęczył – może nie on sam jak 
przygotowania do niego. Z kolei 
koncert na zaproszenie Deep Purple 
zrekompensował wszystko. Byliśmy 
traktowani jak należy, jak goście, 
a nie jak „suport”, jak niektórzy 
usilnie starają się tak to ująć. Zresz-
tą nie ma co gadać, wszystko jasne. 

CETI w sposób bardzo oryginal-
ny zamknął obchody 25-lecia 
i podsumował trasę z ostatnim 
studyjnym albumem „Brutus 
Syndrome”, a jeszcze na koniec 
pojawiło się wydawnictwo 25-le-
cia. Czy możesz powiedzieć co 
zawiera album „From Valut To 
Universe,25 Years” i na czym 
polega jego wyjątkowość?

— Ten album przede wszystkim nie 
jest typowym albumem zawiera-
jącym znane hiciory. Owszem są 
tam też i takie jak np. „Miłość, 
nienawiść, śmierć”, ale nie ma „Na 
progu serca”. Dlaczego? A dlatego, 
że był już na kilku płytach, poza 
tym uznaliśmy, że mamy wiele 
utworów ciekawych, a mniej 
znanych, że mamy masę kawał-
ków niezwykle interesujących np. 
w wersji life. Zrobiliśmy więc burzę 
mózgów z naszym wydawcą fi rmą 
Metal Mind Productions i wspólnie 
wybraliśmy utwory tam zawarte. 
Poza tym jest wydana przepięknie, 
ma wspaniałą szatę grafi czną. Ona 
także dodaje smaku tej rocznicy. 

Promocja albumu „Brutus Syn-
drome” ma charakter światowy, 
bo ukazały się do niego aż cztery 
teledyski, jeden kilka dni temu 
miał swoją premierę i powstały 
też 3 single. Kto wpadł na taki 
pomysł? 

— To masakryczna praca mana-
gementu i Fan Clubu Lamiastrata. 
Dużo pomysłów dał nasz basista 
Tomek Targosz. Jednak bez wręcz 
mrówczej pracy managera efekt nie 
byłby aż tak widoczny i efektowny. 
Natomiast wszelka pomoc to z kolei 
nasz wydawca Metal Mind Produc-
tions. Ostatni klip wyprodukowany 
jest właśnie przez nich, a reżyse-
rem jest nie kto inny jak redaktor 
naczelny Metal Hammer Darek 
Świtała. Poprzednie klipy wyprodu-
kował i wyreżyserował nasz przy-
jaciel i wieloletni współpracownik 
Dominik Czech – teraz zdaje się, że 
także współpracuje z MMP.

Obraz do „Fight to Kill” z al-
bumu „Brutus Syndrome” to 
czwarty klip, którego premiera 
odbyła się 23 listopada, a dwa dni 
wcześniej pojawił się w sklepach 
album 25-lecia. Autorem klipu 
jest Dariusz Świtała, a producen-
tem Metal Mind Productions. Jak 
układa się wam współpraca z tą 
fi rmą, która wydała również wasz 
podwójny album? 

— Jesteśmy autentycznie zachwy-
ceni współpracą. Nowe kierow-
nictwo jest przyjazne i ciepłe, 
opiekuńcze i zawsze uśmiechnięte. 
Nie ma w MMP osoby do której nie 
mógłbym zwrócić się o pomoc. To 
wspaniałe uczucie i daje ogromne 

poczucie bezpieczeństwa. Mam na-
dzieję, że nasza współpraca będzie 
dalej szła w tym kierunku.

Dlaczego akurat te, a nie inne 
utwory zostały wybrane do reali-
zacji teledysków? 

— „Wizzard...”, dlatego że był 
pierwszy, a uznaliśmy, że już czas 
uderzyć. Kolejne to pomysły Tomka 
i zespołu. Nie, nie ma jakiegoś 
niesamowitego działania. Ot, po 
prostu logiczne, marketingowe 
myślenie.

„Brutus Syndrome” i wasza 
muzyka odnosi ostatnio duże suk-
cesy w Europie i trafi ła też z po-
wodzeniem do USA. Słyszy się, że 
CETI to najlepszy towar eksporto-
wy z Polski, a my jesteśmy dumni, 
że to zespół z Poznania. Czy to 
start do podboju rynków poza 
Polską? 

— Stanowczo tak! Zresztą sam 
już to zauważyłeś... W Polsce, 
niestety, dzieje się coś bardzo złego. 
Dochodzi do absurdalnych sytuacji, 
gdy kluby każą sobie płacić za to, że 
zespół chce zagrać, a z kolei zespoły 
szmacą się grając za wszelką cenę, 
co zaniża pozycję owych „artystów” 
i działa dwusiecznie. Poza Polską 
jest jednak nieco inaczej. Zdarzają 
się też oczywiście sytuacje, w któ-
rych zespół musi zagrać lub może 
inaczej – powinien zagrać za tzw. 
bilety, ale wtedy klub (organizator) 
zapewnia dojazd i pełen social. To 
inna bajka.

Masz za sobą prawie 35 lat 
kariery na scenie rock, jesteś 
legendą i wciąż czynnym artystą. 
Otrzymujesz też zaproszenia do 

różnych projektów… Podczas 
koncertu w Poznaniu słyszałem, 
jak sam powiedziałeś o drzemią-
cej w Tobie wielkiej energii. Skąd 
ją czerpiesz? 

—He, he... Hmm... Nie wiem. 
Stawiam na kondycję i zdrowie. 
Dużo trenuję, nie baluję (w nad-
miarze oczywiście), nie palę, piję 
tylko wieczorem we własnym domu 
(czasem z przyjaciółmi, ale wtedy 
wiem z kim i po co) i zawsze trunki 
wysoko gatunkowe. To o co pytasz, 
to chyba jednak coś w rodzaju 
poświęcenia, oddania, dyscypliny 
i fi ltracji zdarzeń i przyjaciół. Na-
prawdę trudno mi to określić.

Pochodzisz z Poznania i zawsze 
mówisz w wywiadach, że jesteś 
dumnym poznaniakiem. Jak Ci 
się tu żyje?

— Poznań to najpiękniejsze miasto 
na świecie! Pochodzę ze wspaniałej 
rodziny. Tu się rodzili i tu umierali 
moi najbliżsi. Tu mnie wychowali, 
tu nauczyli jak żyć, czym się cie-
szyć. Nauczyli i pokazali co to jest 
miłość i szacunek. Tu są groby mo-
ich rodziców i dziadków. Tu rosną 
drzewa, po których się wspinałem 
i tu są szkoły do których chodziłem 
i w końcu...to my poznaniacy wy-
graliśmy jedyne udane powstanie 
w historii Polski. To tutaj namalo-
wano po raz pierwszy szachownicę, 
która teraz jest symbolem polskie-
go lotnictwa... Co jeszcze można 
dodać?

W Poznaniu mieszka jednak nie-
wiele gwiazd i artystów twojego 
formatu. Naturalnym byłoby, 
gdybyś przeprowadził się do War-
szawy, niektórzy słynni i znani 

artyści tak robią, a inni myślą, że 
to im ułatwi karierę. Czy myślałeś 
kiedykolwiek o tym?

— Owszem... może 25 sekund. Tu 
jest moje miejsce, a komunikacja 
w obecnych czasach ułatwia karierę 
więc po co pchać się tam, gdzie nie 
ma niczego do „oclenia”?

Jako jedyny muzyk w Polsce 
z gatunku muzyki hardrockowej, 
czy też mocnego rocka, otrzyma-
łeś od Prezydenta RP Złoty Krzyż 
Zasługi. Jak je postrzegasz? 

—Oczywiście, że jestem dumny. 
To przecież odznaczenie nadane 
przez prezydenta wolnego państwa 
jego obywatelowi. Oczywiście, jak 
to bywa, ktoś powie, że „nie ten 
prezydent”, „nie ten rząd” itp. To 
ciągle się zdarza, a więc w takim 
razie ciągle ktoś musiałby oddawać 
takie odznaczenie, czy odznaczenia 
w ogóle. W swojej pracy artystycz-
nej, w moim życiu, przeżyłem 
kilka rządów i frakcji i wiele się 
nauczyłem, ale przede wszystkim 
nauczyłem się jednego – róbmy 
swoje. Poza tym uważam, że w jakiś 
sposób jest to jednak odznaczenie 
nadane polskiej muzyce rockowej, 
a że trafi ło na pierś Kupczyka, cóż... 
może znalazłem się w odpowiednim 
miejscu, o odpowiedniej porze. 
Wiadomość o przyznaniu mi tego 
odznaczenia dotarła do mnie 
w dzień urodzin (!) podczas trasy 
koncertowej. Padłem z wrażenia. 
Przyznam, że byłem zaskoczony.

Jakie są najbliższe plany CETI, 
czy będzie nowa płyta? 

— Jak najbardziej. Mamy już pięć 
kawałków i pracujemy dalej. Znany 
jest też tytuł roboczy krążka i pod 
tym kątem będą pisane teksty. Naj-
bliższe koncerty dopiero od lutego 
2016. Rozpoczynamy koncertem 
w Budapeszcie na zaproszenie ze-
społu Hungarica, a potem kolejne. 
Bardzo będziemy pilnować oprawy 
i warunków, w jakich muszą się 
odbywać. Każdy koncert z udziałem 
CETI musi być świętem. Mamy 
też w rękawie kilka „zabójczych” 
niespodzianek na rok 2016, ale to 
podamy do wiadomości dopiero 
wtedy, gdy będą podpisane sto-
sowne dokumenty. Prywatnie poza 
muzyką relaks, rodzina, zwierzęta, 
dom... Teraz odpoczywamy. 

I już zupełnie na koniec może 
chciałbyś coś od siebie dodać spe-
cjalnie dla Czytelników Naszego 
Głosu Poznańskiego? 

— Wesołych, szczęśliwych i mu-
zycznych Świąt Bożego Narodzenia 
w towarzystwie najbliższych i uko-
chanych istot oraz szczęśliwego 
Nowego Roku 2016! 

Rozmawiał Sławomir Lechna

Wszechświat to za mało
Rozmowa z Grzegorzem Kupczykiem, legendą polskiego metalu, wieloletnim frontmanem Turbo, 
założycielem CETI

Poznań to najpięk-
niejsze miasto
na świecie! Tu się 
rodzili i tu umierali 
moi najbliżsi
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Grupa Ceti wystąpiła 
niedawno z Deep 
Purple.
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Opowieści zimowe
Pierwszą premierą 2016 roku w Te-
atrze Muzycznym w Poznaniu będą 
„Opowieści zimowe”. Ich autorem 
jest Maury Yeston, kompozytor do-
skonale znanych broadwayowskich 
przebojów takich jak: „Titanic”, 
„Phantom”, „Nine” czy „Anatew-
ka”. Tym razem objawia się jako au-
tor nastrojowych songów przezna-
czonych na głos żeński. Na scenie 
zobaczymy melancholijną opowieść 
o rozstaniu. Każda piosenka to ko-
lejne etapy przemiany bohaterki na 
drodze do uwolnienia się z nieszczę-
śliwej miłości. Światowa premiera 
utworu nastąpiła w Weill Recital Hall 
w Nowym Jorku w 1991 roku, ale do 
tej pory nie został on jeszcze nigdy 
zaprezentowany w Polsce. 

W poznańskiej realizacji wystą-
pi Edyta Krzemień, którą widzowie 
znają z brawurowej roli Emmy w mu-
sicalu „Jekyll&Hyde”. Wokalistka 
zagrała także w innych znanych pro-
dukcjach, między innymi w „Upiorze 
w operze”, „Les Miserables”, a ostat-
nio w „Ghost”. Towarzyszyć jej będą 
muzycy orkiestry Teatru Muzyczne-
go. Spektakl jest polską prapremie-
rą utworu z tekstem polskim w spe-
cjalnie na tę okazję przygotowanym 
przekładzie Lesława Halińskiego. 
Koncepcję inscenizacyjną Janusza 
Krucińskiego dopełniają projekcje 

malarsko-multimedialne autorstwa 
Anny Pelc, stanowiące komentarz do 
przeżyć głównej bohaterki

– Pieśni Maury Yestona są niczym 
bursztyny znalezione na plaży w zi-
mowy, sztormowy poranek: przebły-
ski nadziei i zastygniętego słońca 
wśród bezkresu zimnej szarości 
– ocenia reżyser Janusz Kruciński. 
– Zupełnie inaczej, niż bezbrzeżnie 
smutnym cyklu „Winterreise”– pie-
śni Franciszka Szuberta do słów 
Wilhelma Müllera, będącego dla 
Yestona rodzajem pierwowzoru i ar-

tystycznej inspiracji. Oba dzieła łączy 
wspólna idea, utrzymane są jednak 
w zdecydowanie odmiennej estetyce. 
Czasem myślę, że sukces muzyki zza 
oceanu wynika w ogromnej mierze 
z dostrzeżenia najlepszych euro-
pejskich wzorców przez pryzmat 
dystansu. Tym goręcej zachęcam do 

posłuchania i obejrzenia „Opowieści 
zimowych”. Nośnikiem wszelkich 
emocji w tym spektaklu jest kropla. 
Kropla wody – która może być po-
czątkiem wszystkiego, a wzbierając 
w rwący nurt, może wszystko zakoń-
czyć. Kropla krwi – która czasem 
dzieli od życia bądź śmierci. Łza – 
podobnie, z dwoistością swej natury. 
Jakże się to pięknie przeplata… Tak 
jak ludzkie uczucia w „Opowieściach 
zimowych” Yestona. 

A jeżeli nie mają Państwo jeszcze 
pomysłu na świąteczny prezent, 
Teatr Muzyczny spieszy z pomocą. 
Przygotował bowiem trzy płyty CD: 
dwupłytowy album z songami z mu-
sicalu „Jekyll&Hyde”, piosenki ze 
spektaklu dla dzieci „Dookoła karu-
zeli, czyli dziecko potrafi ” oraz krą-
żek z największymi przebojami ope-
retkowymi, czyli „Operetkową Listę 
Przebojów”. Każdy, niezależnie od 
gustu muzycznego, znajdzie na nich 
coś dla siebie. Swoim bliskim mogą 
Państwo podarować również bilety 
na spektakle, a od grudnia także vo-
uchery, umożliwiające wstęp na ulu-
bione spektakle: musicale, operetki, 
koncerty, spektakle dla dzieci i Sa-
lony Poezji. Płyty, bilety i vouchery 
dostępne są w kasie biletowej oraz 
na stronie internetowej teatru w za-
kładce Sklep. Red

Najnowszą premierę Teatru Muzycznego zaplanowano na 6 lutego, na godz. 20.30
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• „Opowieści zimowe”
Premiera: 6.02.2016, godz.20.30
Spektakle: 7.02. – godz. 16, 
8–9.02.– godz. 19.
Bilety w cenie 30–70 zł dostępne 
są w kasie oraz on-line na www.
teatr-muzyczny.poznan.pl i www.
bilety24.pl . Rezerwacja również 
pod nr 502 751 213 lub bilety@
teatr-muzyczny.poznan.pl .

O premierze Dla naszych Czy-
telników będziemy 
mieli bilety

8 Dopiewska Jesień Teatralna Koncert Aff abre 

23 listopada odbyła się 8 edycja 
Wielkopolskiego Przeglądu Amator-
skich Grup Teatralnych „Dopiewska 
Jesień Teatralna”. Przegląd, nad któ-
rym patronat objął „Nasz Głos Po-
znański”, odbył się w sali Centrum 
Rehabilitacyjno Kulturalnego w Ko-
narzewie. Jego celem była popula-
ryzacja dorobku amatorskich grup 
teatralnych,     kultywowanie amator-
skiej sztuki teatralnej, wymiana do-
świadczeń pomiędzy uczestnikami 
przeglądu,  rozwijanie zainteresowań 
teatralnych. 8 edycję Dopiewskiej Je-
sieni Teatralnej uroczyście otworzyła 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej i Centrum Kultury w Dopiewie 
Elżbieta Nowicka. W przeglądzie 
uczestniczyło łącznie osiem grup 
teatralnych z terenu Wielkopolski: 
„Senioritki” z Przeźmierowa, „70+” 
z DPS w Lisówkach, „Raj Seniora” 
z Poznania, „Nigdy nie jest za póź-
no” z Opalenicy, „Pogodna Jesień 
z Buku”, „Wesołe Pierniki” z DPS 
przy ul. Konarskiego w Poznaniu, 
„Prometeusz” z Grodzisla Wlkp. 
i „Baj” z Dopiewa. 

Wszystkim występującym grupom 
podziękowania oraz profesjonalne 
porady udzielało jury w skład którego 
weszli: Janusz Andrzejewski – aktor 
Teatru Nowego w Poznaniu, Tomasz 
Kruczek – członek Związku Lite-
ratów Polskich i Maria Michalczyk 
– prezes Stowarzyszenia Kulturalno 
Artystycznego Gminy Dopiewo.

Specjalne wyróżnienie za do-
skonałe połączenie tańca z teatrem 
otrzymała Olga Kuźmińska z gru-
py „Raj Seniora”, a osobowością 

sceniczną została Lidia Łopatka, 
aktorka grupy „Baj”. Każda z grup 
otrzymała pamiątkową statuetkę 
wręczoną przez zastępcę wójta gmi-
ny Dopiewo Pawła Przepiórę oraz 
dyplom. Każdy uczestnik otrzymał 
zestaw upominków. 

Sołtys i Rada Sołecka Przeźmiero-
wa zapraszają wszystkich miesz-
kańców na koncert zespołu „Affa-
bre – The Chamber Singers”.

Męski zespół znany wcześniej 
jako „Affabre Concinui” założo-
ny został w roku 1983 w Poznaniu 
przez członków Poznańskiego Chó-
ru Chłopięcego Jerzego Kurczew-
skiego oraz Poznańskich Słowi-
ków Stefana Stuligrosza. Śpiewają 
a capella zarówno utwory ludowe, 
dawną muzykę religijną i świecką, 
kolędy polskie i światowe, utwory 
orkiestrowe, żarty muzyczne, stan-

dardy jazzowe, przeboje pop. Od lat 
występują nie tylko w kraju, ale i na 
całym świecie.

Oprócz doskonałej techniki śpie-
wu, wokaliści do perfekcji opano-
wali także imitację instrumentów 
muzycznych. Od 1991 roku grupa 
nagrała 16 płyt i święci triumfy nie 
tylko w Polsce, ale na całym świecie 
(występowała w wielu krajach w Eu-
ropie, Afryce, Azji i Ameryce).

W Centrum Kultury w Przeźmie-
rowie legendarni wokaliści wystąpią 
w niedzielę 27 grudnia o godz. 16. 
Wstęp wolny. Jarek Krawczyk 

ZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMIZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMI  
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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SPORT

26 listopada w Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego w Warszawie odby-
ła się gala VII edycji przyznawania 
wyróżnień przez Klub Sportowa 
Polska. Tytuły „Sportowa gmina” 
przyznawane są samorządom, które 
umiejętnie łączą budowę nowocze-
snych obiektów sportowych z pro-
gramem rozwoju sportu i rekreacji 
w regionie. Wśród laureatów tego-
rocznej edycji znalazło się 38 miast 
i gmin z całej Polski, zarówno duże 
aglomeracje miejskie z imponują-
cą bazą sportową, jak i mniejsze 
miasta i gminy oraz małe gminy 
wiejskie, które na skalę swoich moż-
liwości i potrzeb realizują program 
rozwoju infrastruktury sportowej, 
połączony z promocją sportu i re-
kreacji. Wyróżnienia uzyskały gmi-
nu Komorniki i Tarnowo Podgórne. 

Baza sportowa gminy Komorniki 
to 15 obiektów, na których rocznie 
odbywa się ponad 70 imprez sporto-
wych organizowanych przez Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wy-
różnienie odebrał dyrektor GOSiR 
Marcin Kaczmarek. 

Tarnowo Podgórne zdobyło uzna-
nie dla działań tego samorządu 
na rzecz rozwijania infrastruktury 
sportowej (najważniejszą inwestycją 
oddaną w tym roku są Tarnowskie 
Termy). To także pozytywna ocena 
szerokiej promocji sportu i rekreacji 
wśród mieszkańców gminy. 

Tytuł „Pasjonata sportowej Pol-
ski” zdobył dyrektor GOSiR Dopie-
wo Marcin Napierała. Wyróżnienie 
przyznane zostało za pracę na rzez 
gminy w obszarze sportu i rekreacji. 
Za nowatorskie pomysły, realizację 
funkcjonujących projektów oraz za 
dbałość o bazę sportowo-rekreacyj-

ną. Jak sama nazwa tytułu wskazuje 
„pasjonat”, to także sposób na życie 
dyrektora M. Napierały. Jest uczest-
nikiem imprez biegowych i triathlo-
nowych, lubi gry zespołowe. Swoją 
postawą zachęca innych do uprawia-
nia sportu i rekreacji. Krzewi kulturę 
fi zyczną i idee olimpizmu wśród naj-

młodszych. Praca połączona z pasją 
– jak sam nagrodzony mówi – to ide-
alny zestaw. Tytuł ten zdobył także 
Ireneusz Szpot ze Swarzędza. 

Nagrody wręczali mistrz olim-
pijski w judo Paweł Nastula oraz 
Grzegorz Skrzecz – medalista MŚ 
w boksie. Olga Karłowska, MN, ARz

Obrali sportowy kierunek
Przyznano tytuły „Sportowa gmina” i „Pasjonaci sportowej Polski”
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Gimnazjaliści z Komornik – Rubi-
na Avetisyan i Dariusz Puchalski 
zostali wicemistrzami w mistrzo-
stwach powiatu poznańskiego na 
ergometrze wioślarskim dla mło-
dzieży gimnazjalnej. Organizato-
rem zawodów jest Wielkopolski 
Związek Towarzystw Wioślarskich, 
który w tym roku obchodzi 90-le-
cie istnienia. Brały w nich udział 
gimnazja powiatu poznańskiego. 
Pierwsze eliminacje gminne w Ko-

mornikach odbyły się 5 listopada. 
Rywalizacji młodzieży przyglądali 
się prezes WZTW Aleksander Da-
niel, wiceprezes Marek Kurek, a ki-
bicowali wójt Komornik Jan Broda, 
dyrektor GOSiR Komorniki Marcin 
Kaczmarek i dyrektor Gimnazjum 
Barbara Koralewska-Idzikowska. 

Podczas mistrzostw uczestnicy 
wiosłowali na sześciu ergometrach 
na dystansie 250 m. Gimnazjum 
w Komornikach wystawiło w fi na-

le ponad 50 młodych zawodników 
spośród 400 biorących udział w eli-
minacjach szkolnych. Najlepsi z nich 
reprezentowali Gimnazjum w fi nale 
mistrzostw Powiatu 1 grudnia w ho-
telu Sheraton, na dystansie 500 m. 
Na podium stanęli Rubina Avetisyan 
i Dariusz Puchalski, a komornickie 
Gimnazjum otrzymało od wicesta-
rosty poznańskiego Tomasza Łu-
bińskiego puchar za najliczniejszy 
udział uczniów w zawodach. OK

Srebro dla Komornik 

Nagrody odebrali dyrektor GOSiR Komorniki Marcin Kaczmarek oraz GOSiR Dopiewo Marcin Napierała. 

Młodzi pływacy 
Na basenie sportowym parku wod-
nego Tarnowskie Termy w Tarno-
wie Podgórnym rozgrano Szkolne 
Zawody Pływackie. Na linii startu 
stanęli uczniowie klas pierwszych 
i drugich ze Szkoły Podstawowej 
w Tarnowie Podgórnym oraz Szkoły 
Podstawowej w Przeźmierowie. Im-
preza odbyła się 3 grudnia.

Zawodnicy do rywalizacji pode-
szli bardzo poważnie i każdy chciał 

wygrać! Warto podkreślić bardzo 
sportową atmosferę w trakcie całe-
go wydarzenia – dzieci z zapałem 
i zaangażowaniem dopingowały sie-
bie nawzajem. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
medale, a później udali się na zasłu-
żoną zabawę w części rekreacyjnej 
Tarnowskich Term. Oczywiście naj-
większą atrakcją były zjeżdżalnie! 
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Kotwica wygrywa 

Zwycięstwem piłkarek Kotwicy 
Kórnik zakończył się Mikołajkowy 
Turniej Orliczek 2015, w którym 
wystartowało dziesięć zespołów 
z Poznania i okolic. Podopieczne 
Dariusza Śmigielskiego w fi nale, po 
serii rzutów karnych, pokonały UKS 
Uniwersytet Futbolu Poznań. Patro-
nem medialnym turnieju był dwuty-
godnik „Nasz Głos Poznański”.

– Turniej jak zwykle stał na bar-
dzo wysokim poziomie sportowym. 
Mecze były bardzo zacięte i wyrów-
nane. Również na wysokości za-
dania stanął gospodarz imprezy 
Zespół Szkół nr 4 z oddziałami 
sportowymi na os. Winiary z dyrek-
tor Hanną Stankiewicz na czele – 
mówi koordynator Poznańskiej Ligi 
Orliczek Wojciech Weiss.

Nagrody indywidualne: najlep-
sza bramkarka – Maja Baranowska 
(Kotwica Kórnik), najlepsza strzel-
czyni – Zuzanna Śniegucka (UKS 
Uniwersytet Futbolu Poznań), naj-

lepsza zawodniczka – Dobrosława 
Skorupska (UKS Uniwersytet Fut-
bolu Poznań). 

1. Kotwica Kórnik 2. UKS Uni-
wersytet Futbolu Poznań 3. SP 
66 4. UKS PS Gniezno 5. Gmina 
Dopiewo 6. SP 27 7–10. SP 6, 
SP 45, SP 45 (II), SP 51.

Klasyfi kacja

 NASZ PATRONAT

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Zespół Kotwicy Kórnik.
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Zawodnicy koszykarskiej drużyny 
Tarnovia Basket Tarnowo Podgór-
ne, nad którą patronat sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”, odnieśli 
w sobotę piąte zwycięstwo w sezo-
nie 2015/16 trzeciej ligi. W meczu 
rozpoczynającym rundę rewanżową 
pokonali KS Kosz Pleszew 69:59. 

Pierwsze 10 minut nie było zbyt 
udane dla obu drużyn. Tarnowscy 
gracze mimo wielu dobrych pozycji 
mieli problemy z umieszczeniem 
piłki w koszu. Lepszą skuteczno-
ścią wykazywali się przyjezdni i to 
oni po pierwszej kwarcie prowadzili 
czteroma punktami. Z każdą minu-
tą gra gospodarzy wyglądała jednak 
coraz lepiej, a do agresywnej obrony 
dołożyli także skuteczność w ataku.

Do przerwy to jednak goście byli 
na czteropunktowym prowadzeniu 
(25:29). Prawdziwy przełom dla 
Tarnovii nastąpił w trzeciej kwarcie. 
Trio – Piotr Janowski, Jacek Łu-
komski, Rafał Bartkowski – punk-
towało raz za razem i przy wsparciu 
pozostałych graczy wyprowadziło 
Tarnovię na kilkupunktowe prowa-
dzenie. Po 30 minutach było 49:45.

Gospodarze dobrą grę kontynu-

owali również w czwartej kwarcie 
i na pięć minut przed końcem pro-
wadzili nawet 14 punktami. Goście 
nie zrezygnowali z walki o zwycię-
stwo i kibice do ostatnich minut 
emocjonowali się wydarzeniami. 
Tarnovia nie pozwoliła jednak zbli-
żyć się na mniej niż sześć punktów 
i odniosła piąte zwycięstwo. Umoc-
niła się tym samym na drugim miej-
scu w tabeli.

Zawodnikiem meczu wybrany 
został Piotr Janowski z Tarnovii. Pa-
tronem meczu była fi rma itelligence 
z Tarnowa Podgórnego, a medial-
nym „Nasz Głos Poznański”.

19 grudnia (sobota, godzina 17) 
w Tarnowie Podgórnym kolejny 
mecz trzeciej ligi. Przeciwnikiem 
Tarnovii Basket będzie KKS Drog-
bruk Kalisz. Red

Dwie osoby będą mogły przejść me-
tamorfozę trwającą 12 miesięcy, któ-
rej wartość dla pojedynczego uczest-
nika szacowana jest na poziomie ok. 
30 tys. złotych! Akcja przygotowana 
jest przez Lion 
Group i Tar-
nowskie Termy, 
a partnerem me-
dialnym został 
„Nasz Głos Po-
znański” i www.
naszglospoznan-
ski.pl .

Celem jest 
p r o m o w a n i e 
zdrowego stylu 
życia poprzez: 
regularne ćwi-
czenia fi zyczne 
po okiem pro-
f e s j o n a l n y c h 
trenerów per-
sonalnych, zbi-
lansowaną dietę 
przygotowaną 
przez utytułowa-
nego dietetyka 
oraz wsparcie 
trenerów me-
dycznych (re-
h a b i l i t a n t ó w ) 
– prewencja 
kontuzji oraz 
f o r m o w a n i e 
zdrowej, wyprostowanej sylwetki 
bez wad postawy.

Co ważne ukażemy, że odchudza-
nie nie musi oznaczać wyrzeczeń 
i restrykcji, a można to zrobić z gło-
wą i w sposób zdrowy. Nie będziemy 
robić z metamorfozy reality show, 
ale ukażemy zarówno zewnętrzne 
(fi zyczne), jak i wewnętrzne (psy-
chiczne) zmiany jednostki, która 

wraz z utratą zbędnych kilogramów 
otwiera się i zyskuje pewność siebie.

Pierwszy etap rekrutacji potrawa 
od 6 do 24 grudnia 2015. Wyłoni-
my 10 uczestników, z których pod 
koniec roku wybrana zostanie fi na-
łowa dwójka.

W trakcie metamorfozy dwie wy-
brane fi nalnie osoby będą walczyć 
z nadwagą pod okiem specjalistów 
korzystając m.in. z zaplecza sporto-
wego/spa Tarnowskich Term.

Na bieżąco postęp prac Fatbuste-
rów będzie można śledzić na stro-
nach internetowych Tarnowskich 
Term, Lion Group. Relacje także na 
naszych łamach. Red

Tarnovia nie zwalnia!

Metamorfoza

• Tarnovia Basket – KS Kosz 
Pleszew 69:59 (9:13, 16:16: 
24:16, 20:14)
• Tarnovia: P. Janowski 18, J. 
Łukomski 18, R. Bartkowski 8, 
D. Antczak 8, R. Milczyński 6, 
K. Rzeczkowski 4, B. Gubernat 
3, M. Kurach 2, J. Fornalik 2, A. 
Niepoń 0.

 NASZ PATRONAT

Lech w ósemce!

Lech Poznań w minioną sobotę 
zwyciężył w Kielcach z Koroną 1:0. 
Wygrał po raz piąty z rzędu w eks-
traklasie, w której pod wodzą Jana 
Urbana jeszcze nie przegrał. Mecz 
był też dziesiątym z kolei bez po-
rażki. Strzelcem bramki, w swoim 
setnym występie w ekstraklasie, 
był Kasper Hämäläinen. Fin zdobył 
trzeciego gola w trzecim kolejnym 
meczu wyjazdowym.

Kluczowy moment spo-
tkania nastąpił w 33 mi-
nucie. Hämäläinen ob-
służony podaniem od 
Barry’ego Douglasa, 
wszedł w pole karne 
i bez zastanowienia 
uderzył po długim 
rogu. Piłka wpa-
dła do bramki tuż 
przy słupku. 

Lech trenera 
Jana Urbana 
w ciągu dwóch 
miesięcy zdobył 
cztery razy tyle 
punktów, ile miał 
za kadencji Macie-
ja Skorży. Mistrz 
Polski wrócił do 
ósemki w tabe-
li, w której nie 
było go od 1 
sierpnia. 

Już w czwar-
tek „poznań-
ską lokomoty-
wę” czeka mecz 
d e c y d u j ą c y 
o wyjściu z grupy 

w Lidze Europy. 
O godzinie 21 
na Inea Sta-
dionie roz-
pocznie się 
s p o t k a n i e 
ostatniej ko-
lejki grupy I.

Kasper Hämäläinen znów strzelił gola i dał Kolejorzowi 
miejsce w górnej części tabeli

Karol 
Jaroni 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Jan Urban trener Lecha
— Dalej utrzymujemy naszą 

passę i to cieszy. Zostały nam 
jeszcze trzy mecze i mam nadzie-
ję, że wytrzymamy do końca.

Kasper Hämäläinen 
— Złapaliśmy dobrą passę i nie 
chcemy się zatrzymywać. Punkty 
są dla nas bardzo potrzebne. 

Łukasz Trałka
— Awansowaliśmy do ósemki, 
ale nie jestem z tego powodu 
dumny. To był nasz plan do zre-
alizowania, ale chcemy piąć się 
dalej. Teraz musimy przeskoczyć 
kolejnego rywala, a żeby to zrobić 
trzeba pokonać Zagłębie Lubin.

Jasmin Burić 
— Cieszymy się, że kolejny mecz 
nie straciliśmy bramki, ale to nie 
tylko moja zasługa. Teraz idzie 
nam dobrze, mamy też trochę 
szczęścia. Bo jeśli mamy w meczu 
słabszy moment to tak jak dzisiaj 
ratuje nas słupek, a później 
poprzeczka. Najważniejsze, że 
wykorzystujemy to szczęście, bo 
wygrywamy.

Powiedzieli po meczu 

,

jj

Kasper 
Hämäläi-

nen ma 
kontrakt 

z Lechem 
do końca 
roku, czy 

nadal 
będzie 

piłkarzem 
Kolejorza?

FOT. ROGER GORĄCZNIAK

 NASZ PATRONAT
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Ok. pięciu tysięcy młodych piłkarzy, 
pięć sportowych weekendów, dzie-
więć miast w Wielkopolsce, w któ-
rych odbędzie się 14 turniejów – te 
liczby najkrócej opisują Reiss Cup 
2015. Dzieci trenujące w Akade-
mii Piłkarskiej Reissa rywalizują 
z rówieśnikami w ramach mikołaj-
kowych turniejów. Patronat spra-
wuje „Nasz Głos Poznański”. 

– Rozgrywki wyróżniają się tym, 
że każdy młody piłkarz, który bie-
rze w nich udział, może się czuć jak 
ich zwycięzca – mówi Piotr Reiss. 
– Wszyscy zawodnicy otrzymają mi-
kołajkowe upominki niezależnie od 
miejsca, które zajmą wraz ze swoją 
drużyną. 

21–22 listopada odbył się tur-
niej w hali Rokietnickiego Ośrodku 
Sportu. Mecze na murawie specjal-
nego boiska mobilnego rozgrywały 
grupy C (roczniki 2003–2004) z Ba-
ranowa, Kórnika, Lubonia, Muro-
wanej Gośliny, Obornik, Obrzycka, 

Ostroroga, Pobiedzisk, Poznania, 
Puszczykowa, Rogoźna, Skórzewa, 
Swarzędza, Szamotuł i Szczepan-
kowa. W sobotę odbyły się dwie tury 
rozgrywek. W pierwszym fi nałowym 
meczu lepsza od rywali z Baranowa 

okazała się drużyna z Szamotuł, 
która wygrała 1:0. Popołudniowy-
mi zwycięzcami okazali się piłkarze 
z lokalizacji Poznań–Grunwald, wy-
grywając po wyrównanym pojedyn-
ku z Murowaną Gośliną 3:2. W nie-

dzielę najlepsi okazali się zawodnicy 
z poznańskich Ogrodów–Jeżyc, po-
konując drużynę z Pobiedzisk 5:1.

28 i 29 listopada rywalizowano 
w Dopiewie. Tym razem grały dzie-
ci z grup B2 (2005–2006) z Bara-
nowa, Kórnika, Lubonia, Mosiny, 
Murowanej Gośliny, Poznania, Po-
biedzisk, Puszczykowa, Skórzewa, 
Szamotuł, Szczepankowa i Środy 
Wielkopolskiej. W pierwszej turze 
po zaciętym spotkaniu fi nałowym 
(1:1) zakończonym rzutami karny-
mi, z Kórnikiem zwyciężyła drużyna 
z Szamotuł (6:5 w konkursie „jede-
nastek”). Puchar dla najlepszej po-
południowej drużyny z poznańskich 
Naramowic wręczył Piotr Reiss. 
W niedzielę triumf odnieśli młodzi 
piłkarze z teamu Poznań – Rata-
je – Górny Taras, a także Poznań 
– Strzeszyn – Podolany. W drugim 
dniu turnieju uczestniczyli młodzi 
zawodnicy z lokalizacji: Oborniki, 
Obrzycko, Ostroróg, Plewiska, Po-

znań (Arena, Dębiec, Grunwald, 
Naramowice, Piątkowo, PSS, Rata-
je Górny Taras, Strzeszyn – Podola-
ny, Winogrady), Swarzędz. 

– Na trybunach nie było osób, 
które nie przeżywały meczów roz-
grywanych przez najmłodszych 
– mówi Anna Polańska, organiza-
torka Reiss Cup w Dopiewie. – Dla 
piłkarzy doping najbliższych jest 
czymś, czego bardzo potrzebują. To 
właśnie dobre słowa i pochwała ze 
strony rodziców czy opiekunów daje 
im prawdziwą motywację do dalsze-
go rozwijania swoich umiejętności. 

W miniony weekend rywalizowa-
no w Kórniku. O wynikach piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl . 

Zwieńczeniem tegorocznego tur-
nieju będzie ostatni turniej w po-
znańskiej hali Arena (19–20 grud-
nia). Red

Turnieje Reiss Cup 2015
Trwają mikołajkowe rozgrywki młodych zawodników Akademii Piłkarskiej 

Reissa. Tysiące adeptów piłki rywalizowało już m.in. w Dopiewie, Rokietnicy i Kórniku
 NASZ PATRONAT
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 Galerie zdjęć z Reiss Cup’2015 na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

10 stycznia cała Polska zagra dla 
dzieci i seniorów. Nie może za-
braknąć Twojego wkładu. Przyjdź 
na stadion GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne i wystartuj w Biegu dla 
Orkiestry. Możesz pomóc spędzając 
aktywnie czas na świeżym powie-
trzu. Możesz poczuć przedsmak 
emocji Biegu Lwa, który już w maju 
zagości w na ulicach Tarnowa. 

Co zrobić, żeby pomóc? 
Niewiele. Wystarczy, że zjawisz 

się na stadionie, odbierzesz specjal-
ny numer startowy, rozgrzejesz się 
z wuefi stami z WUEF Clubu i o 14 
wystartujesz do biegu. Zasada jest 
bardzo prosta. Płacisz złotówkę za 
każde pokonane okrążenie stadio-
nu. Nie ma znaczenia, czy jesteś 
w stanie przebiec 1, 5, 10 czy 30 
okrążeń. Liczy się, że pomagasz 
i wiesz, że możesz być kimś wyjąt-
kowym. Kiedy tylko poczujesz, że 

czas zakończyć bieg zejdziesz z tra-
sy i udasz się do biura zawodów. 
Tam wrzucisz pieniądze do orkie-
strowej puszki, a w zamian otrzy-
masz certyfi kat i może coś jeszcze? 
Zobaczymy. 

Zabierz znajomych
Liczymy, że przyprowadzisz ze 

sobą całą rodzinę, przyjaciół, sąsia-
dów i psa. Przecież nie każdy musi 
być długodystansowcem. Jedno 
okrążenie to złotówka. Przebiegnij-
cie tyle na ile Was stać. 

Bieganie nie musi być nudne, na 
trasie porozmawiasz z innymi za-
wodnikami, a z głośników popłynie 
muzyka. Będzie atmosfera biegowe-
go święta.

Jeśli znasz kogoś, kto mógłby 
ufundować gadżety, upiec ciasto, 
przynieść pączki lub wodę dla za-
wodników będzie to dla nas wielka 
pomoc. Taką chęć zgłoś w WUEF 

Clubie lub po prostu przynieś 
w dniu zawodów na stadion. 

Sezon 2015 był kolejnym, w którym 
ekipa Klubu Kolarskiego Tarnovia 
Tarnowo Podgórne odnotowała wie-
le znaczących sukcesów. Najwięk-
szy przypadł Julicie Jagodzińskiej, 
która w kat. juniorka zdobyła brą-
zowy medal torowych mistrzostw 
Europy oraz złoty i srebrny medal 
mistrzostw Polski w konkurencjach 
sprint indywidualny i keirin. Wśród 
młodzieżowców najwięcej meda-
li zdobył m.in. Borys Korczyński: 
srebrny mistrzostw Polski w kon-
kurencji jazda drużynowa na do-
chodzenie oraz trzy brązowe w tym 
mistrzostw Polski elity na torze. 
Zdobyciem trzech medali mogą po-
chwalić się Wojciech Sykała i Kacper 
Kistowski. Srebro i brąz wywalczyli 
na torze w konkurencji jazda druży-

nowa na dochodzenie oraz brązowy 
medal zdobył na szosie w jeździe 
drużynowej na czas. Z dwoma brą-
zowymi medalami MP w tym jed-
nym górskim sezon 2015 zakończył 
Marcin Karbowy. W klasyfi kacji 
ogólnopolskiej KK Tarnovia zajął 
piąte miejsce oraz drugie w woje-
wództwie, a we współzawodnictwie 
dzieci i młodzieży za 2015 rok zdo-
był 290 pkt. Sezon 2015 był ostat-
nim dla Dominiki Borkowskiej, Kac-
pra Kistowskiego i Jakub Hercog, 
którzy zakończyli karierę kolarską. 

Biegniemy dla orkiestry! Sukcesy kolarzy 
KK Tarnovia

Anna 
Lis 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Piotr 
Modzelewski 
dyrektor Biegu Lwa

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

12.30  otwarcie biura zawodów 
i wydawanie numerów 
startowych

13.45  rozgrzewka z WUEF 
Clubem

14.00 start biegu
16.00  zejście z trasy ostatnich 

zawodników
16.15  zamknięcie biura zawo-

dów. 

Harmonogram 
Biegu dla Orkiestry
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www.enea.plinfolinia: 611 111 111

Enea zmieniła swój rachunek bankowy. Dlatego otrzymasz nową fakturę
z numerem konta. Płacąc przelewem za energię elektryczną, pamiętaj
o wpisaniu nowego numeru.

AA 1240 6960 0162 DDDD DDDD DDDD
AA – cyfry kontrolne losowo nadawane przez bank; DDDD . . . – cyfry zawierające indywidualne dane
identyfikujące Klienta, pierwsze osiem cyfr to numer kontrahenta, który znajduje się w lewym górnym rogu

 
pod numerem faktury

 Pamiętaj, aby robiąc przelew, wpisać nowy numer rachunku podany
na przesłanej przez Eneę fakturze.

Płać, jak Ci wygodnie:

  bez prowizji w oddziałach Banku Pekao S.A. (sprawdź wykaz na www.pekao.com.pl)
 za pomocą usługi polecenia zapłaty w swoim banku
 przez eBOK Enea (usługa dostępna od 1.01.2016)
 korzystaj z eFaktury (usługa dostępna od 1.01.2016)

  

kupuj kody do liczników przedpłatowych w sieci VIA

 
– Moje Doładowania oraz mojeplatnosci.pl

Nowy numer
konta!


