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Targi ślubne z Tomaszem Kammelem Targi ślubne z Tomaszem Kammelem STR. 11
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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!

Koncert Noworoczny Koncert Noworoczny 
z gwiazdami z gwiazdami 

9 i 10 stycznia w Sali 9 i 10 stycznia w Sali 
Ziemi wystąpią maestro Ziemi wystąpią maestro 

Marcin Sompoliński Marcin Sompoliński 
i Tomasz Szymuś i Tomasz Szymuś 
z orkiestrą, Edyta z orkiestrą, Edyta 

Górniak i Mieczysław Górniak i Mieczysław 
Szcześniak oraz Szcześniak oraz 

najbardziej utalentowani najbardziej utalentowani 
wokaliści młodego wokaliści młodego 

pokolenia. Mamy dla pokolenia. Mamy dla 
Was zaproszenia!!! Was zaproszenia!!! STR. 12STR. 12
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2 Z DRUGIEJ STRONY

Remont dłuższy niż II wojna światowa

Kalendarium

21 grudnia
PONIEDZIAŁEK
• „Polski Owidiusz nad Wartą 
urodzony…” – tak o poecie Kle-
mensie Janickim napisał w Kro-
nice Miasta Poznania prof. 
Ignacy Lewandowski. O godz. 
12, z inicjatywy Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Oddział 
w Poznaniu, przy współpracy 
UWI Inwestycje S.A., na skwe-
rze u zbiegu ulic Masztalarskiej, 
23 Lutego i Rynkowej odsłonię-
ty zostanie pomnik poety.
• Świąteczny nastrój poczuli 
deweloperzy, którzy wspólnie 
w ramach akcji Deweloperzy 
Dzieciom pomogą podopiecz-
nym z domów dziecka. Piąta 
już edycja akcji zaplanowana 
jest na Termach Maltańskich. 
Podopieczni pięciu domów 
dziecka odwiedzą aquapark, 
gdzie oprócz wodnych sza-
leństw, zostaną także obdarowa-
ne prezentami przez Świętego 
Mikołaja. 

27 grudnia 
NIEDZIELA
• O godz. 19 w kościele pw. Św. 
Wojciecha w Poznaniu na Wzgó-
rzu św. Wojciecha 1, odbędzie 
się charytatywny koncert kolęd. 
Kolędy wykona utytułowany 
Chór Rotondo pod dyrekcją 
Natalii Sobkowiak-Bolewskiej. 
To już trzecie przedsięwzięcie 
wspólnie organizowane przez 
Lions Club Poznań New Design 
i Fundację Uśmiech Nadziei na 
rzecz z podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej w Łopiennie. 
Ośrodek świadczy usługi dla 
osób wymagających całodobowej 
opieki. Przebywają w nim dzieci 
i młodzież niepełnosprawna 
intelektualnie. Zebrane podczas 
koncertu darowizny przeznaczo-
ne zostaną na zakup niezbędne-
go sprzętu jak i na pokrycie ich 
bieżących wydatków.

1 stycznia
PIĄTEK
• Wójt gminy Tarnowo Podgór-
ne i OSiR zapraszają na powita-
nie Nowego 2016 Roku. W pro-
gramie: życzenia noworoczne 
wójta i pokazy sztucznych ogni. 
W Tarnowie Podgórnym powi-
tanie Nowego Roku odbędzie się 
w Parku 700. Lecia o godz. 18, 
a w Przeźmierowie w Parku im. 
St. Kanikowskiego o godz. 19. 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Wydarzeniem grudnia 2015 r. 
w Poznaniu był przejazd tramwajów – 
po 3,5-letniej przerwie(!) – przez Ka-
ponierę i most Uniwersytecki w stronę 
ul. Św. Marcin. W artykule na stronie 
4 przypominamy inne wielkie remon-
ty Kaponiery przeprowadzane w XX 
wieku i okazuje się, że… ten aktualny 
nie musiał być tak skomplikowany 
dla komunikacji miejskiej.

Całe zmodernizowane rondo 
z przystankami tramwajowymi 
także w dolnej części – przy nowej 
trasie PST – z ruchomymi schodami 

i windami dla pasażerów przekazane 
ma być prawdopodobnie w sierpniu 
przyszłego roku. „Prawdopodobnie”, 
bo już kilka razy były przesuwane ter-
miny otwarcia tego komunikacyjne-
go węzła i tak naprawdę nikt nie wie, 
kiedy ono nastąpi. Remont Kaponie-
ry budzi w Poznaniu tak wielkie emo-
cje, że jedna z fi rm bukmacherskich 
postanowiła przyjmować zakłady na 
to, kiedy… prace się zakończą. 

Inwestycją zajęła się też Najwyższa 
Izba Kontroli. Z przecieków medial-
nych wiemy, że kontrolerzy zarzucają 

m.in. niegospodarne wydawanie 
miejskich pieniędzy, nierealnie 
oszacowane koszty inwestycji i chaos 
organizacyjny.

Inwestycja trwa, jak mówił przed 
wyborami Jacek Jaśkowiak „dłużej 
niż II wojna światowa” i zdążyła 
zasłynąć jako najbardziej spektaku-
larna klęska drogowców i poprzed-
nich władz miasta. Obawiam się, 
że w przyszłym roku o Kaponierze 
wciąż będzie głośno. Już teraz mówi 
się o absurdalnych rozwiązaniach dla 
pieszych i rowerzystów…

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

Bukmacherzy 
przyjmują zakła-
dy o Kaponierę

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

18 I
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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WYDARZENIA

REKLAMA

Po rozrywkę na MTP
W nadchodzącym roku Międzynarodowe Targi Poznańskie 
obchodzić będą jubileusz 95-lecia
Milion sto tysięcy gości wzięło udział 
w targach, imprezach, kongresach, 
wydarzeniach kulturalnych i sporto-
wych odbywających się w roku 2015 
na Międzynarodowych Targach Po-
znańskich. 

– Dobre wyniki MTP to rezultat roz-
szerzenia i dopasowania do potrzeb 
klientów oferty targowej, zarówno 
pod względem terminów odbywania 
się imprez, jak i ich formatu – mówi 
Przemysław Trawa, prezes zarządu 
Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. – Coraz większą popularność 
zyskują targi eventowe, czyli imprezy 
skierowane do szerokiego grona od-
biorców. Przykładem takich imprez 
jest organizowany po raz pierwszy 
w 2015 roku Aerofestival, czyli pik-
nik lotniczy, połączony z podniebny-
mi pokazami i wystawą naziemną. 
Rekordową publiczność, bo prawie 
100  tys. zwiedzających, miały także 
targi motoryzacyjne Motor-Show – 
dodaje Przemysław Trawa.

Program na 2016 rok jest równie 
bogaty w wydarzenia łączące targi 
z rozrywką. Od 12 do 14 lutego w Po-
znaniu odbędą się imprezy, których 
wspólnym mianownikiem są pomy-

sły na spędzanie wolnego czasu bli-
sko natury. Na targach Rybomania 
pojawią się wędkarze, na targach 
myślistwa i strzelectwa Knieje – miło-
śnicy łowiectwa a na targach sprzętu 
pływającego BOATEX – żeglarze 
i motorowodniacy. W tym samym 
czasie po raz pierwszy w nowym 
terminie, odbędzie się spotkanie po-
dróżników w ramach Tour Salonu. 

Pod koniec lutego MTP zapraszają 
ogrodników i działkowców na kier-
masz roślin w ramach targów Garde-
nia. W marcu MTP będą należały do 
uczniów, planujących swoją ścieżkę 
edukacyjną, a na początku kwietnia 
teren targów będzie areną premier 
największych światowych motory-
zacyjnych koncernów. Pełni energii 
seniorzy spotkają się w kwietniu na 
targach Aktywni 50+. W programie 
muzyka, zabawa i warsztaty rozwi-
jające kreatywność osób starszych. 
W roku 2016 ponownie odbędą się 
międzynarodowe pokazy lotnicze Ae-
rofestival. To z jednej strony lotniczy 
show w wykonaniu światowej sławy 
mistrzów awiacji, z drugiej wystawa 
sprzętu lotniczego i wojskowego. 
W lipcu i sierpniu Międzynarodowe 

Targi Poznańskie umilą poznania-
kom spędzanie lata w mieście. Poza 
animacjami dla dzieci oraz szeregiem 
atrakcji organizowanych na plaży, 
w programie znajdą się także pokazy 
kina plenerowego w ogrodzie letnim 
MTP. W sezonie jesiennym na tar-
gach Poznań Game Arena spotkają 
się gracze i miłośnicy multimedialnej 
rozrywki. Będzie można zobaczyć też 
ekspozycję dla miłośników gier plan-
szowych i kolekcjonerów. Rok za-
mknie impreza jeździecka Cavaliada 
i Festiwal Sztuki i Przedmiotów Ar-
tystycznych. Rodzinne weekendy na 
Międzynarodowych Targach Poznań-
skich to bilety w cenach specjalnych, 
rozrywka i atrakcje dla najmłodszych.

W nadchodzącym roku Między-
narodowe Targi Poznańskie obcho-
dzić będą jubileusz 95-lecia. Targi 
współpracują ze światem nauki, sta-
wiają na sport, wspierają kulturę. Są 
sponsorem głównym Międzynarodo-
wego Konkursu Skrzypcowego im. 
Henryka Wieniawskiego. 15 kwiet-
nia na MTP odbędą się uroczyste 
Obrady Zgromadzenia Narodowego 
w ramach Jubileuszu 1050. rocznicy 
Chrztu Polski. PG FO
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 NAJWIĘKSZY ORGANIZATOR
TARGÓW W EUROPIE 

ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 

SZUKASZ TARGÓW DLA SIEBIE?
ZOBACZ PROGRAM WYDARZEŃ 

NA WWW.MTP.PL

PONAD 100 IMPREZ TARGOWYCH
DLA 100 SEKTORÓW GOSPODARKI



NR 90 / 21 GRUDNIA 2015

4 WYDARZENIA

14 grudnia po godz.13 w obu kie-
runkach pojechały pierwsze tram-
waje linii 5 i 13. Tramwaje linii 2, 
które od wielu lat kursowały przez 
Kaponierę powrócą, gdy zakoń-
czona zostanie przebudowa węzła 
komunikacyjnego na skrzyżowaniu 
ulic Dąbrowskiego i Przybyszew-
skiego. Ma to nastąpić dopiero na 
wiosnę przyszłego roku. 

Powrót tramwajów na przebudo-
wywany wciąż most Uniwersytecki 
jest niewątpliwie odciążeniem dla 
mostu Teatralnego, gdzie podczas 
remontu Kaponiery jeszcze przed 
południem 14 grudnia krzyżowa-
ły się trasy piętnastu z dwudziestu 
linii tramwajowych. Tylko z tego 
powodu podczas niemal czterolet-
niej już przebudowy Kaponiery dwa 
razy wymieniane były rozjazdy na 
„Teatralce” – tak w szybkim tempie 
zużywane były przez przejeżdżające 
tam z dużą częstotliwością tramwaje.

Układ linii tramwajowych w tym 
rejonie miasta powraca stopniowo 
do stanu sprzed przebudowy Kapo-
niery i mostu Uniwersyteckiego. 

Zamieszania komunikacyjnego 
przez te kilka lat było więc sporo. 
Błędem planistów było pominięcie 
w wykorzystaniu dla tramwajów ul. 
Towarowej, z budową „prawoskrę-
tu” w stronę ul. Gwarnej. To spowo-
dowało, że był czas, gdy tramwaje 
objeżdżały niemal pół miasta, np. 
przez Jeżyce i Grunwald.

Problemy z Kaponierą nie mu-
siały być tak skomplikowane dla 
komunikacji miejskiej. Okazuje się, 
że podczas kilkukrotnych w ciągu 
ostatniego wieku przebudowach 
i remontach tego miejsca, kurso-
wały tam tramwaje. Zdawano sobie 
sprawę (przy znacznie wówczas 
mniejszym ruchu komunikacyj-
nym) jak brak sprawnego połącze-
nia może negatywnie oddziaływać 
na mieszkańców. 

Brama Berlińska do rozbiórki
Jeszcze z początkiem XX w. cen-

trum Poznania otoczone było forty-
fi kacjami. Z Kaponiery w kierunku 
Świętego Marcina przechodziło 
się lub przejeżdżało przez wąskie 
tunele. Stanowiło to wielką niedo-
godność, zwłaszcza gdy do miasta 
w 1900 roku przyłączone zostały 
m. in. sąsiednie Jeżyce, które inten-
sywnie rozbudowywały się. Przez 

Bramę Berlińską przejeżdżały 
tramwaje; te musiały stać w korku, 
ponieważ tędy przejeżdżały również 
konne dorożki jak i towarowe za-
przęgi. Jasne więc, że w tym miejscu 
z powodu wąskiego tunelu docho-
dziło do komunikacyjnych zatorów. 

W 1901 roku zdecydowano więc 
o zniwelowaniu wałów ziemnych 
i rozbiórce Bramy Berlińskiej. Pra-
ce rozpoczęły się w lipcu. By nie za-
wieszać komunikacji tramwajowej, 
po usunięciu wałów, wybudowano 
dwutorową trasę objazdową. Ów-
czesne władze miasta miały jednak 
szerszą wizję przebudowy tego 
miejsca. Oto, co pisał w tej kwestii 
„Kurier Poznański” 6 lipca 1901 
roku: „Prawdopodobnie gdańskiej 
fi rmie będzie przyznana submisya. 
Prace przy zniesieniu Bramy Berliń-

skiej rozpoczną się zapewne już na 
końcu bm. a najpóźniej na początku 
sierpnia. Przed rozpoczęciem tych 
prac będzie z lewej strony bramy 
założona ulica, którą będzie można 
przejeżdżać. Mur z prawej strony 
Bramy ma tymczasem pozostać. 
Odnośne prace mają być ukończone 
w 4 miesiącach.” Bez wstrzymywa-
nia więc ruchu przebudowano re-
jon Kaponiery. Po rozbiórce Bramy 
powstała szeroka ulica, która połą-
czyła Kaponierę z ul. Górne Wały 
(obecnie ul. Kościuszki) z centrum 
miasta. Nazwano ją ulicą Wjazdo-
wą, która jest dziś odcinkiem ul. 
Święty Marcin.

Rondo na Kaponierze
70 lat później Kaponiera i most 

Uniwersytecki przeszły kolejną 
komunikacyjną przebudowę. Już 
5 lipca 1971 r. wstrzymany został 
ruch tramwajów od ulicy Zwierzy-
nieckiej przez most Uniwersytecki 
do ulicy Gwarnej. Skierowano je 
objazdem przez Teatralkę. Zlikwi-
dowana została trasa tramwajowa 
(linii 1) w ulicy Dworcowej, która 
tam funkcjonowała od 1880 roku. 
Już dzień później, 6 lipca – jak na-
pisano w „Głosie Wielkopolskim” 
(w wydaniu z 7 lipca) – „…przystą-
piono do wysadzania pierwszej czę-
ści starego wiaduktu Kaponiery.” 
I dalej w relacji zaznaczono, że „Wy-
sadzanie potrwa parę tygodni. Trze-
ba wyburzyć 8000 m sześciennych 
konstrukcji i ziemi. Część starych 
murów trzeba usuwać za pomocą 
młotów pneumatycznych.” 

By, na czas budowy ronda na 
Kaponierze nie wstrzymywać ko-
munikacji tramwajowej po osi pół-
noc-południe, ułożone zostały tory 
objazdowe. Starsi poznaniacy pa-
miętają, jak tramwaje jechały łukiem 
w bliskim sąsiedztwie nieistnieją-
cego już kina „Bałtyk”. Prace przy 

przebudowie Kaponiery szły na tyle 
sprawnie, że już we wrześniu 1972 
r. tramwaje pojechały po nowych 
torach, w tym z przejazdem przez 
nowy most Uniwersytecki. Na skrzy-
żowaniu ul. Roosevelta z Bukowską 
(ówczesną Świerczewskiego) od-
dano dla tramwajów skręcających 
w prawo – trzeci tor. Funkcjonuje 
on do dzisiaj. Ulicą Zwierzyniecką 
przez Kaponierę w kierunku cen-
trum pojechały tramwaje linii 2. Na 
nowej Kaponierze (wówczas nazwa-
nym rondem Kopernika) skręcały 
w kierunku mostu Uniwersyteckie-
go linie 5 i 13. I tak przez następne 
czterdzieści lat do sierpnia 2012 r. 
(kiedy to rozpoczęta została kolejna 
przebudowa Kaponiery) tramwa-
je tych linii nieodłącznie związane 
były z przejazdem przez ulicę Święty 
Marcin i most Uniwersytecki. Po-
wrót ich na trasę 14 grudnia 2015 r. 
był więc nie lada wydarzeniem.

Gdy Kaponierę budowano z… 
tramwajami w ruchu

REKLAMA

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

 Galeria zdjęć z budowy na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Brama Berlińska w 1900 roku.
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Wydarzeniem grudnia 2015 roku w Poznaniu był przejazd tramwajów – po 3,5-letniej przerwie(!) – 
przez Kaponierę i most Uniwersytecki w stronę ul. Święty Marcin 

• 24 grudnia, po miesięcznej 
przerwie spowodowanej budo-
wą Kaponiery i mostu Uniwer-
syteckiego, na przedłużoną 
trasę PST do Dworca Zachod-
niego powracają tramwaje linii: 
12 i 14, które teraz kursują 
ulicą Roosevelta. Linia 19, 
w związku ze świętami i okresem 
noworocznym. na trasę wyjedzie 
dopiero 4 stycznia 2016 r. 

Wracają 12 i 14

Po kilku latach 
remontów nowa 
Kaponiera ma być 
oddana do użytku 
w sierpniu 2016 r.
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REKLAMA

Gmina Dopiewo rozpoczęła obcho-
dy 97 rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego jako pierwsza. 
Pokazała, że można uczyć historii 
i patriotyzmu przez zabawę i bez 
patetyzmu. Ponad 800 osób wzięło 
udział w demonstracji pamięci, bi-
jąc rekord w tworzeniu żywej fl agi 
i przeprowadzając zbiórkę powstań-
czą. 

Już po raz trzeci gmina Dopiewo 
zainaugurowała powstańcze obcho-
dy w Wielkopolsce 10 dni przed ofi -
cjalnymi uroczystościami w Pozna-
niu. 17 grudnia mieszkańcy, wśród 
których przeważali uczniowie, 
w oryginalny sposób nawiązali do 
tradycji zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego lat 1918–1919. 
Wydarzenie odbyło się w hali GO-
SiR. Nie zabrakło na nim samorzą-
dowców. 

– Warto dbać o pamięć kolejnych 
pokoleń o zwycięskim Powstaniu 
Wielkopolskim. Organizujemy ob-
chody 10 dni wcześniej z dwóch 
powodów. Chcemy, żeby słysząc lub 
uczestnicząc w obchodach 27 grud-
nia, mieli większą świadomość tego, 
czym to powstanie dla nas Wielko-
polan było. Chcemy także poprzez 

zabawę zaprosić młodych ludzi do 
własnego odkrywania tej chlubnej 
karty naszej historii. Równie ważny 
jest w tym dla nas aspekt lokalny, na 
który zwracamy uwagę – podkreślił 
Adrian Napierała, wójt gminy Do-
piewo

Oprócz żywej fl agi i zbiórki po-
wstańczej, na obchody wzboga-

ciły występy wokalne i taneczne 
reprezentacji 9 szkół. Odtwórca 
roli Ignacego Jana Paderewskiego, 
odczytał fragmenty wystąpienia 
wygłoszonego przez sławnego pia-
nistę w poznańskim hotelu „Bazar” 
w przeddzień wybuchu powstania. 
Stało się to przyczynkiem do mani-
festacji politycznej. Rys historyczny 
przedstawił Eligiusz Tomkowiak, 
regionalista z Dopiewa. Powsta-

nie Wielkopolskie lat 1918–1919 
było jednym z czterech zwycięskich 
powstań w historii Polski i miało 
wpływ na kształt zachodnich granic 
II Rzeczypospolitej.

 Uczestnicy akcji ochoczo skando-
wali: – Chwała naszym bohaterom! 
Oddali w ten sposób cześć ochotni-
kom, którzy w Dopiewie, na wieść 
o wybuchu powstania w Poznaniu, 
zgłosili się na zbiórkę powstańczą, 
formując oddział Powiatu Zachod-
nio-Poznańskiego. Z fl agami i cho-
rągiewkami w dłoniach, współcze-
śni reprezentanci 11 sołectw gminy 
Dopiewo, upamiętnili to wydarze-
nie. Ponad 800 fl ag i chorągiewek 
powiewało nad głowami zebranych. 
Kulminacją wydarzenia było two-
rzenie żywej fl agi. Młodzi i starsi 
„powstańcy” podnieśli w górę białe 
i czerwone kartki, które wcześniej 
otrzymali. Powstała biało-czerwona 
szachownica polskiego lotnictwa. 
W tym roku padł rekord, bo stwo-
rzyło ją aż 814 osób. Dla porówna-
nia na ubiegłoroczną szachownicę 
zużyto 550 kartek. 

Tworząc symbol polskiego lot-
nictwa uczestnicy uhonorowali 
zdobycie Lotniska Ławica przez po-

wstańców wielkopolskich pod do-
wództwem pochodzącego z Trzcie-
lina w gminie Dopiewo – Andrzeja 
Kopy. Miało to miejsce na początku 
1919 r. i w ten sposób powstała wiel-
kopolska eskadra powietrzna. 

– Polacy przejęli 70 maszyn, 
w tym 50 gotowych do startu. Uda-
ło się udaremnić wywiezienie lub 
zniszczenie przez Niemców samo-
lotów i amunicji zgromadzonych 
na Ławicy. Czarne krzyże na samo-
lotach zostały zamalowane biało – 
czerwonymi szachownicami. Warto 
wspomnieć, że 6 maszyn w odwecie 
za naloty niemieckie zrzuciło na 
Frankfurt nad Menem blisko tonę 
bomb – powiedział Eligiusz Tomko-
wiak, regionalista z Dopiewa.

W tegorocznych obchodach 
wzięły udział maskotki gminy Do-
piewo – żuraw DOP i wilga EWO, 
które podobnie jak wszyscy uczest-
nicy z dumą nosiły biało-czerwone 
kotyliony.

Żywa fl aga powstała w Dopiewie
Rekordowe obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

 Galeria zdjęć na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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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 
 691-895-296

REKLAMA

Na początku tego roku ukończono 
rozbudowę Szkoły Podstawowej 
w Plewiskach, w wyniku której przy-
były cztery nowe sale lekcyjne z za-
pleczami oraz dodatkowe sanitaria-
ty. Poprawiono także infrastrukturę 
sportową przy szkole. Oświetlono 
boisko, otwarto bieżnię lekkoatle-
tyczną, skocznię w dal i siłownię 
zewnętrzną. Przebudowano oświe-
tlenie całego terenu szkoły. Łączny 
koszt rozbudowy szkoły i budowy 
infrastruktury sportowej wyniósł 
ponad 1,9 mln.

We wrześniu ruszyła najwięk-
sza inwestycja oświatowa w gminie 
– budowa kompleksu szkolnego 
w Plewiskach. Do tej pory wybu-
dowano ściany dwóch segmentów 
oraz sali sportowej. Trwają prace na 
sieciach instalacji kanalizacji sani-
tarnej, elektrycznej i wodociągowej. 
Trzykondygnacyjna szkoła będzie 
miała 18 sal lekcyjnych, 2 pracownie 
komputerowe, 3 pracownie języko-
we, bibliotekę, 4 świetlice oraz salę 
gimnastyczną. Szkoła, przygotowy-
wana na 650 uczniów, ma zostać 
częściowo udostępniona już we 
wrześniu przyszłego roku, a termin 
realizacji całości inwestycji to sier-
pień 2017 r. Szkoła ma kosztować 
24 mln, a drogi w jej rejonie kolejne 
3 mln zł. 

W Komornikach trwa kolejna 
duża inwestycja oświatowa – rozbu-
dowa szkoły podstawowej. Z począt-
kiem roku szkolnego oddanych zo-
stało do użytkowania już 14 nowych 
sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, 
szatnie i sanitariaty oraz sukcesyw-
nie remontowane pomieszczenia 
istniejących budynków. W czasie 
wakacji został rozebrany stary łącz-
nik, a w jego miejscu powstał nowy 
4-kondygnacyjny, w którym znajdą 
się biblioteka, pokój nauczycielski, 
gabinety dyrekcji oraz winda. Dzięki 
zaciągniętej pożyczce z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, gmina 
wykonała w istniejącej szkole grun-
towy wymiennik ciepła wraz z termo-

modernizacją istniejących budyn-
ków. W jej ramach wykonane będzie 
ocieplenie stropodachów, ścian 
zewnętrznych, wymienione zostaną 
okna i drzwi w starszych budynkach. 
Modernizacji podlegać będzie ko-
tłownia wraz z instalacją centralnego 
ogrzewania. Łączna wartość dofi -
nansowania ze środków WFOŚiGW 
wyniesie 850.000,00 zł. Gdy w 2012 
roku przystępowano do projektowa-
nia tego zadania, w 24 salach szkoły 
uczyło się 630 dzieci. Po zakończe-
niu prac, planowanych na styczeń 
2017 r., liczba sal powiększy się do 
44, a do szkoły będzie już uczęszcza-
ło 1000 dzieci. Na rozbudowę gmina 
wyda w sumie ponad 12,8 mln. 

Lokalny samorząd cieszy, że 
w tym roku udało także się prze-
prowadzić rozbudowę i przebudo-
wę przedszkola im. Króla Maciusia 
I w Komornikach. Przedszkole, bu-

dowane w latach 80-tych zyskało 
nową salę zajęć, szatnię, wiatrołap 
i pokój biurowy. Na całym budyn-
ku wykonano termomodernizację 
i zmieniono elewację, a teren na 
zewnątrz wyłożono kostką brukową 
i wyposażono w małą architekturę. 
Na termomodernizację przedszkola 
gmina wykorzystała dofi nansowa-
nie w formie pożyczki ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w kwocie 143.000zł. 

W lipcu i sierpniu 2015 r. wyko-
nane zostały prace związane z zago-
spodarowaniem terenu wokół Gim-
nazjum. Przy boisku, zbudowanym 
w zeszłym roku powstały trybuny 
i oświetlenie, teren wokoło utwar-
dzono kostką brukową oraz posta-
wiono stojaki na rowery. 
Olga Karłowska
Anna Jezierska-Kaczmarek 

Inwestują w oświatę
Rok 2015, podobnie jak poprzedni, obfi tował w gminie 
Komorniki w inwestycje oświatowe. Te największe trwają 
od 2013 r. Dzięki nim do roku 2017 powstanie w sumie 1120 
nowych miejsc w szkołach podstawowych. Gmina wyda na nie 
w sumie 40 milionów zł 
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Wizualizacja rozbudowy szkoły w Komornikach.

Wizualizacja nowej szkoły w Plewiskach.

Autobus hitem licytacji
Podczas fi nału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Tarnowie 
Podgórnym, 10 stycznia, będzie 
można wylicytować m.in. autobus. 
Został on wystawiony przez gminną 
spółkę TPBUS. 

Tego dnia na terenie całej gminy 
Tarnowo Podgórne przygotowane 
będą różne atrakcje, m.in. kręgle, 
bieganie, strzelanie, gra w kopa 
czy nordic walking. Natomiast 
najważniejsze wydarzenia odbędą 

się w hali sportowej OSiR przy ul. 
Nowej 15 – autobus będzie jednym 
z hitów licytacji głównej, która roz-
pocznie się tam o 19.15. 

Pełen program dostępny jest na 
www.tarnowo-podgorne.pl. Jeże-
li ktoś z Czytelników chciałby się 
włączyć w przygotowania albo prze-
kazać fanty na loterię i licytacje, to 
prosimy o kontakt pod nr tel. 61 
8959 264. Zapraszamy – zagrajmy 
razem! ARz

Wigilia TSP
Przedsiębiorcy skupieni w Tarnow-
skim Stowarzyszeniu Przedsiębior-
ców spotkali się w restauracji Vectoria 
na tradycyjnej wigilii. Prezes Szymon 
Horowski podsumował miniony rok, 

a wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz 
Czajka podziękował przedsiębiorcą 
za bardzo dobrą współpracę. Była 
też okazja do wzajemnych życzeń 
i wspólna wieczerza. Lech

TO MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

 
 691-895-296
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10 grudnia została podpisana umo-
wa na realizację zadania pn. „Bu-
dowa hali widowiskowo-sportowej 
o kubaturze Vcałk= 18 441,16 m3 
i powierzchni Pużytk= 2 897,60 m2 
z infrastrukturą towarzyszącą, wy-
konaniem zagospodarowania tere-
nu przy ulicy Poznańskiej w miej-
scowości Stęszew”.

– Plac budowy przekazaliśmy 
i obiekt ma być gotowy już za rok 
– powiedział burmistrz Stęszewa 
Włodzimierz Pinczak. Inwestycja 
ma kosztować ponad osiem mln zł. 

W związku z pracami budowla-
nymi mogą pojawić się utrudnienia 
w ruchu pieszym oraz kołowym 
w rejonie skrzyżowania ulic Po-
znańska oraz Dworcowa. 

To nie jedyna inwestycja realizo-
wana w gminie Stęszew. Właśnie 
dobiega końca budowa parkingu 
w centrum miasta (wraz ze zjaz-
dem z ul. Poznańskiej). Wcześniej 
wykonano parking przy ul. Mosiń-
skiej o powierzchni 370m2 (koszt: 
84.310,15 zł).

Najważniejsze z tegorocznych 
inwestycji to budowa kanalizacji 

sanitarnej w Będlewie, Jeziorkach 
i w ulicy Kwiatowej w Stęszewie. 
Podjęto także wiele remontów dróg. 
Przebudowano m.in. ul. Trzebawską 
i Kościańską w Stęszewie, a także 

ulice w: Dębnie, Witoblu, Trzebawiu 
i Wronczynie. Dokonano naprawy 
nawierzchni dróg gruntowych na te-
renie Wronczyna, Mirosławek, Mo-
drza, Sapowic, Strykowa, Drożdżyc 

oraz na drodze Strykowo – Twardo-
wo, Trzebaw – Wypalanki i Zamysło-
wo – Będlewo. Był też remont chod-
nika na ul. Kórnickiej w Stęszewie 
i na ul. M. Kuika w Trzebawiu.

W tym roku przygotowano także 
teren pod boisko w Stęszewie, wy-
remontowano trybuny na stadionie 
KS Lipno, powstały również Parki 
Street Workoutu przy ulicy Błonie 
i Chrobrego w Stęszewie oraz wy-
remontowano pomost nad Jezio-
rem Strykowskim, a nad Jeziorem 
Lipno ustawiono ławki oraz wysy-

pano 500 ton piasku. Z inwestycji 
należy także wymienić oświetlenie 
ul. Bukowskiej w Sapowicach oraz 
remont toalet w świetlicy wiejskiej 
we Wronczynie. Lech

W Stęszewie powstaje hala
Hala widowiskowo-sportowa ma zostać zbudowana w ciągu roku. Koszt inwestycji 
to ponad osiem milionów złotych
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Właśnie dobiega końca budowa parkingu w centrum miasta. 

W gminie Stęszew 
od lat inwestuje się 
w kanalizację. 
Dobiega końca bu-
dowa parkingu

Ministerstwo Sportu i Turystyki 
i FRKF wyłoniły wyróżniających się 
animatorów sportu z całej Polski, 
którzy swoimi działaniami najbar-
dziej przyczynili się do promocji 
idei sportu powszechnego na orli-
kach. W gronie osób uhonorowa-
nych tytułem Animator Roku 2015 
znalazło się dwóch poznaniaków: 
Ryszard Rychlewski i Tomasz Woź-
niak – kierownik działu sportowego 
„Naszego Głosu Poznańskiego”. 

Uroczyste wręczenie nagród odby-
ło się podczas Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Programu Nasz Orlik w Cen-
trum Olimpijskim w Warszawie. 
Orliki w 2015 r. odwiedziło ponad 28 
mln dzieci, młodzieży i dorosłych. Aż 
o 4,5 mln osób więcej niż w 2014 r. 
Najlepszych Animatorów Roku wy-
łoniono z grona liczącego ponad 
3500 osób. – Od zawsze byłem zwią-
zany ze sportem, a teraz jako anima-
tor i nauczyciel mogę promować ideę 
sportu powszechnego na terenie po-
wiatu poznańskiego. Staram się, aby 
młodzi ludzie spędzali czas wolny 
właśnie na boiskach sportowych – 
mówi Tomasz Woźniak.

Podczas gali trener młodzieżowej 
reprezentacji Polski w piłce nożnej do 
lat 21 Marcin Dorna z Zakrzewa (gm. 
Dopiewo) został wyróżniony tytułem 
„Przyjaciel Naszego Orlika”. Red

Animatorzy 
roku!
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– Ponad 40 przepisów na przystaw-
ki, zupy, dania główne i desery. 
Do tego szczypta historii o naszej 
kuchni okraszona informacjami na 
temat tego, co u nas najlepsze. Co 
regionalne i zdrowe. Co stanowi 
o naszym bogactwie kulinarnym. 
Przepiękne zdjęcia potraw, znako-
mita edycja, ciekawy format, który 
sprawia, że książka jest poręczna 
w kuchni – mówiła na promocji 
Beata Mieczkowska-Miśtak, po-
mysłodawca wydawnictwa. – Na 
zdjęciach obok potraw są także ich 
autorzy, ale także zabawne sytuacje 
z plenerów fotografi cznych, które 
pokazują, że przy okazji pracy nad 
tą książką wszyscy wspaniale się 
bawiliśmy, poznaliśmy się, a może 
nawet rozpoczęliśmy coś ważnego: 
integrację tego środowiska na rzecz 
promocji naszego regionu poprzez 
kulinaria. To nie jest typowa książka 
kulinarna, to coś więcej. Wszyscy, 
którzy wzięli udział w przygotowa-
niu tej książki przeszli już do histo-
rii naszego regionu, bowiem jest to 
pierwsza kołobrzeska książka kuli-
narna od 1926 roku. Pierwsza w po-

nadtysiącletniej historii Kołobrzegu 
książka w języku polskim. Możemy 
być dumni, że się zmaterializowała. 
Możemy być dumni, że tak wspa-
niale, na tym jakby się wydawało 
ugorze, rozkwitła sztuka kulinarna. 
Wszyscy możemy być dumni, że 
tworzymy naszą kulinarną historię 
tu i teraz.

Chcąc coś zrobić trzeba mieć po-
mysł. Jednak, żeby ten pomysł ujrzał 
światło dzienne trzeba mieć moty-
wację. Ale żeby mógł przynieść efekt, 
który będzie cieszył pomysłodawcę 
i odbiorców musi być stworzony 
z pasją. Tak jest w przypadku książki 
„Smaczny Kołobrzeg. Kuchnia rejo-
nu kołobrzeskiego”, która jest dzie-
łem Beaty Mieczkowskiej-Miśtak. 
To jej pasja do działania zaraził inne 
osoby, które czynnie włączyły się do 
stworzenia tej ciekawej książki.

Smaczny Kołobrzeg to książka, 
która nie będzie pretendować do 
roli monografi i o kuchni kołobrze-
skiej, jeśli ktoś się tego spodziewa. 
Chociaż krótki rozdział napisany 
przez dr. hab. Jarosława Duma-
nowskiego pozwala zorientować się 

z jakimi produktami i potrawami 
się spotkamy. Książka jest bardziej 
przewodnikiem po daniach kuchni 
nadmorskiego regionu, ale także 
prezentującym najlepsze miejsca 
kulinarne Kołobrzegu i Ustronia 
Morskiego, które trzeba odwie-
dzić będąc w tym rejonie. Szefowie 
kuchni również nie podejmują re-
konstrukcji dań takimi jak zapisali 
je historycy dziedzictwa kulturalne-
go, ale pozwalają sobie na dodanie 
swojej nuty tworząc to, co obecnie 
najpiękniejsze, czyli dania mocno 
zakorzenione w tradycji z restaura-
cyjnym szlifem.

Przewracając kolejne książki tra-
fi amy na rozkładówki, na których 
królują wspaniałe zdjęcia Roberta 
Gauera i to nie tylko potraw, ale 
także grupowe autorów przepisów, 
którzy pichcą na plaży, czy wybiera-
ją najpiękniejsze sztuki ryb do swo-
ich restauracji. Każda potrawa jest 
do odtworzenia w kuchni bowiem 
zawiera składniki i dokładny sposób 
przygotowania. Daje więc szanse 
na spróbowanie takiego klasyka jak 
śledzik kołobrzeski.

Książka daje przegląd wszyst-
kich dań od przystawek do deserów 
z chlebem włącznie, wszak w Ustro-
niu Morskim jest Skansen Chleba. 
No i jak się okazuje kuchnia koło-
brzeska to także smakowitości mię-
sne jak np. karkówka kołobrzeska 
czy kurczak mleczny marynowany 
w ziołach.

Oddając się lekturze tej książki 
wyraźnie można zwietrzyć intencje 
jej powstania. Nie chodzi tu o to, 
by się wpisać w modną tematykę, 
by popłynąć na fali kuchni regional-
nych, nie chodzi też o to, by wziąć 
fundusze od patronów oraz sponso-
rów i zrobić coś, co jest trendy. Tu 
widać wspomnianą pasję, zaanga-
żowanie oraz wielką miłość do go-
towania i miejsca z którego się wy-
rosło. Dlatego też ta książka mocno 
wchodzi w moją fi lozofi ę wspierania 
i popierania wszystkiego co szanuje 
naszą tradycję, co jest tym, czego 

nie chcemy dostrzegać – patrioty-
zmem kulinarnym.

I jeszcze jedna ważna dla mnie 
sprawa. Uwielbiam trzymać książkę 
w ręku i czuć zapach farby drukar-
skiej. Kocham otwierać książkę, gdy 
stawia ona lekki opór. To są cudow-
ne chwile. Cenię książki i wydaw-
ców tu – Laboratorium Pomysłów, 
którzy z pieczołowitością podcho-
dzą do produktu. Twarda oprawa, 
znakomity papier, świetne zdjęcia, 
kapitałka przy przeszyciu stron i za-
kładki z tasiemek (aż dwie – pełna 
rozpusta) to wszystko podnosi war-
tość tej jak się okazuje niezwykłej 
pod każdym względem książki.

Smaczny Kołobrzeg 
Kilka dni temu w Kołobrzegu oraz Ustroniu 

Morskim odbyła się promocja książki „Smaczny Kołobrzeg”
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Juliusz
Podolski
j.podolski@naszglospoznanski.pl

Beata Mieczkow-
ska-Miśtak, autor-
ka książki „Smacz-
ny Kołobrzeg”.
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Carspot.pl działa już 
w Wielkopolsce 
Poznań i Kalisz to kolejne polskie 
miasta, których mieszkańcy mogą 
korzystać z Carspot.pl – pierwszej 
sieci wypożyczalni samochodowych 
stworzonych z lokalnych przedsię-
biorstw. Jej założyciele czerpią in-
spirację z rosnącego w siłę, trendu 
„Korzystaj, nie posiadaj” i zapowia-
dają chęć zmiany przyzwyczajeń Po-
laków w stosunku do wypożyczania 
samochodów.

W Polakach pokutuje przywiąza-
nie do posiadania na własność wielu 
rzeczy, z których korzystamy. O ile 
w krajach zachodnich korzystanie 
z dóbr na zasadzie czasowej usługi 
jest już powszechne, tak w Polsce 
wciąż istnieje przekonanie, że wła-
sny samochód, dom czy mieszkanie 
są wyznacznikami statusu społecz-
nego. Co ironiczne, prowadzi to do 
sytuacji, w której wiele z tych dóbr 
możemy nazwać „własnymi” jedynie 
dzięki… zaciągniętym kredytom.

Podstawowym pomysłem Car-
spot.pl jest odejście od posiadania 
samochodu na własność, w za-
mian opierając korzystanie z niego 
na zasadzie krótkich wypożyczeń 
zgodnie z aktualną potrzebą. – Ta-
kie rozwiązanie pozwala pozbyć 
się niepotrzebnych ograniczeń, za-

równo jeśli chodzi o konieczność 
zadbania o samochód (miejsce po-
stojowe, utrzymanie sprawności), 
jak i częste niedopasowanie posia-
danego modelu do danego zasto-
sowania – mówi Łukasz Pelowski, 
pomysłodawca i założyciel sieci. – 
Korzystając z Carspot.pl każdy ma 
możliwość wykorzystania pojazdu 
o takiej wielkości, klasie czy wypo-

sażeniu, jakie są nam niezbędne. 
Jazda po mieście, rodzinny wyjazd 
na wakacje albo przeprowadzka – te 
sytuacje są tak odmienne, że traci 
sens zaprzęganie do nich wszyst-
kich jednego auta.

Carspot.pl jest nietypową siecią 
wypożyczalni, o całkowicie innym 
modelu biznesowym niż obecni na 
polskim rynku giganci z zagranicz-
nym kapitałem. Można ją określać 

jako tworzoną „oddolnie”, bowiem 
rozwija się przez nawiązywanie 
współpracy z lokalnymi wypoży-
czalniami, zamiast tworzenia od 
podstaw własnych oddziałów. Co to 
oznacza dla partnerów i klientów? 
– Przede wszystkim, pomagamy 
rozwijać się lokalnym przedsiębior-
stwom – wspólnie są w stanie zwięk-
szać zasięg działania oraz przybli-
żyć się do klientów – mówi Łukasz 
Pelowski. – Po drugie, tak tworzona 
sieć umożliwia korzystanie z inno-
wacyjnej formy korzystania z samo-
chodu nie tylko mieszkańcom naj-
większych polskich metropolii.

Carspot.pl powstał w Poznaniu 
i jest efektem kilkuletniej pracy spe-
cjalistów różnych dziedzin. W tym 
momencie w skład sieci wchodzi 
31 punktów w całej Polsce, jednak 
marka cały czas chce się rozwijać 
poprzez zapraszanie do współpracy 
kolejnych lokalnych wypożyczalni. 
Twórcy nie ukrywają, że za kilka lat 
chcą swoim rozwiązaniem zaintere-
sować również mieszkańców innych 
krajów europejskich.

Projekt współfi nansowany przez 
Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego Dotacje na Innowacje.

Korzystaj z samochodu do woli, bez jego posiadania!

REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Carspot.pl jest nie-
typową siecią wypo-
życzalni, o całkowi-
cie innym modelu 
biznesowym

Pomnik generała Józefa Dowbora 
Muśnickiego już stoi przy Szkole 
Podstawowej w Lusowie (gmina 
Tarnowo Podgórne) – o czym infor-
mowaliśmy w poprzednim numerze 
NGP. Jego uroczyste odsłonięcie za-
planowano na 29 grudnia w ramach 
gminnych obchodów rocznicy wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego. Red

Odsłonią 
Dowbora 

11.00 – uroczysty koncert w wy-
konaniu Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Sił Powietrznych
12.00 – msza św. w intencji 
ojczyzny z udziałem kompanii 
honorowej 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej
13.00 – przemarsz na plac przy 
Szkole Podstawowej w Lusowie 
pod pomnik gen. Muśnickiego
13.15 – uroczystość odsłonięcia 
pomnika prowadzona zgodnie 
z ceremoniałem wojskowym 
przez kadrę ofi cerską 17 Wiel-
kopolskiej Brygady Zmechani-
zowanej.

Program
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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

I
R a d o s n y c h ,  s p o ko j n y c h  Św ią t  B oże g o  N a ro d z e n i a
o r a z  w s z e l k i e j  p o m yś l n ośc i  w  N o w y m  R o k u  2 0 1 6

C z ło n ko m ,  Pr z y j a c i o ło m  i  S y m pa t y ko m
To w a r z y s t w a  i m .  H i p o l i t a  C e g i e l s k i e g o

życzy dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa

Bardzo dużo prezentów, 
mało w życiu zakrętów, 
dużo bąbelków w szampanie, 
kogoś kto zrobi śniadanie, 
a na każdym kroku szczęścia 
w Nowym 2016 Roku!
życzy
Zbigniew Kopras
Stacja Kontroli Pojazdów 
Fiałkowo 1
62-070 Dopiewo

12 grudnia w strażnicy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kamion-
kach (gmina Kórnik) odbyła się 
niecodzienna uroczystość włą-
czenia Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kamionkach do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Wśród gości obecni byli między 
innymi zastępca Wielkopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego st. 
bryg. Jerzy Ranecki, komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożar-
nej st. bryg. Witold Rewers, Jerzy 
Lechnerowski – burmistrz gminy 
Kórnik, kapelan gminny strażaków 
ks. Grzegorz Zbąszyniak, dowódca 
JRG 6 bryg. Arkadiusz Surdyk, ko-
mendant policji z Kórnika podinsp. 
Paweł Malusiak, radni, przedstawi-
ciele instytucji i organizacji funk-
cjonujących w gminie Kórnik, dru-
howie z zaprzyjaźnionych jednostek 
i zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się złoże-
niem przez kapitana Adriana Fisze-
ra i prezesa OSP Kamionki Leszka 
Walkowiaka, meldunku zastępcy 
Wielkopolskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego st. bryg. Jerzemu Ra-
neckiemu o gotowości pododdzia-
łów OSP do uroczystego apelu. 

W trakcie uroczystości przedsta-
wiona została w zarysie historia po-
wstania OSP Kamionki, która działa 
od 1946 r. Kulminacyjnym punktem 
apelu, który odbył się zgodnie z ce-

remoniałem pożarniczym, było od-
czytanie i wręczenie decyzji Komen-
danta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej o włączeniu jednostki OSP 
Kamionki do KSRG. Po odczytaniu 
powyższy akt prawny na ręce preze-
sa OSP druha Leszka Walkowiaka 
wręczył zastępca Wielkopolskiego 
Komendanta Wojewódzkiego st. 
bryg. Jerzy Ranecki.

Przebieg uroczystości uświetniła 
harcerska orkiestra dęta im. ks. Jo-
zefa Poniatowskiego z Kórnika.

Po wręczeniu decyzji zaproszeni 
goście złożyli gratulacje, życzenia 
dla strażaków oraz wpisy do księgi 
pamiątkowej OSP Kamionki.

Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. Witold 
Rewers wyróżnił uroczyście trzech 

strażaków z jednostki OSP Kamion-
ki: dh Artura Krzaka, dh Daniela 
Dudka oraz dh Dawida Majsnera za 
profesjonalną pomoc i uratowanie 
życia dh z jednostki w OSP w Głu-
szynie, któremu pomogli latem pod-
czas wspólnej akcji ratunkowej na 
terenie Borowca.

Obecność OSP w KSRG wiąże 
się z wysokim prestiżem jednostek, 
a dzięki pozyskanym dofi nansowa-
niom m.in. z budżetu państwa moż-
liwe jest dalsze doposażanie w sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy. Najważniejszą 
korzyścią z powyższego faktu będzie 
zwiększenie bezpieczeństwa na tere-
nie gminy Kórnik.

OSP Kamionki jest drugą w gmi-
nie Kórnik jednostką OSP włączoną 
do KSRG. Red

Kamionki w KSRG
Święto Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach – 
włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
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Kolejne placówki oświatowe w gmi-
nie Tarnowo Podgórne skorzysta-
ły z programu współpracy z fi rmą 
Amazon. Po Gimnazjum w Tarnowie 
Podgórnym, które odwiedzili przed-
stawiciele Amazona już kilka tygodni 
temu, ostatnio zbiory biblioteczne 
poszerzyły szkoły podstawowe w Lu-
sówku i Tarnowie Podgórnym oraz 
Gimnazjum w Baranowie. Amery-
kański koncern przekazał zarówno 
książki w wersji papierowej, jak 
i czytniki z licznymi wgranymi tytu-
łami, również w języku angielskim. 
Wparcie dla szkół odbywa się w ra-
mach programu Kindloteka. ARz

Amazon dla szkół 

Nowa świetlica w Przeźmierowie!
Przeźmierowo w gminie Tarnowo 
Podgórne wzbogaciło się o nową 
świetlicę. Budynek, który wcześniej 
służył miłośnikom gołębi poczto-
wych, teraz otworzył się również dla 
sołectwa i mieszkańców. 3 grudnia 
symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonał wójt gminy Tarnowo Pod-
górne Tadeusz Czajka, prezes Pol-
skiego Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych Janusz Zarzyński i soł-
tys Przeźmierowa Katarzyna Preyer. 

Właścicielem budynku położo-

nego na działce gminnej jest Polski 
Związek Hodowców Gołębi Pocz-
towych. Na mocy porozumienia 
pomiędzy związkiem, sołectwem 
a gminą budynek, wraz z otaczającą 
go działką, będzie użyczany Radzie 
Sołeckiej Przeźmierowa, a także 
mieszkańcom.

Od przyszłego roku w salce ruszy 
cykl zajęć dla rodziców z małymi 
dziećmi. W sprawie nowych zajęć 
i innych inicjatyw można zgłosić się 
do pani sołtys. ARz
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GALA ŚLUBNA

REKLAMA

Już po raz 12. w Poznaniu otwarty 
zostanie nowy sezon w branży ślub-
nej. Czekają na Was wyjątkowe na-
grody, oszałamiające pokazy mody 
ślubnej, występy artystyczne oraz 
ok. 300 wystawców ze wszystkich 
ślubnych branż. Po raz kolejny im-
prezę poprowadzi znany i lubiany 
prezenter Tomasz Kammel. Cze-
kać na Was będzie wyjątkowy gość 
specjalny – topowa polska blogerka 
modowa Jessica Mercedes!

W nagrodę do Rzymu
W nadchodzącej edycji targów 

tradycyjnie hitem będzie nagroda 
główna ufundowana przez orga-
nizatora – Magazyn Ślubny – ro-
mantyczna wycieczka do Rzymu! 
Dodatkowo czekają na Was wspa-
niałe nagrody ufundowane przez 
sponsorów, jak np. suknie ślubne, 
obuwie, garnitury, biżuteria, po-
byty w hotelu, kolacje dla dwojga, 
pakiety foto-video, stylizacje, maki-
jaże, dekoracje, obsługa muzyczna, 
zaproszenia, nauka tańca, bukiety 
ślubne, zabiegi kosmetyczne i wie-
le innych. Te fantastyczne nagrody 
możecie wygrać w organizowanych 
na żywo konkursach. Wystarczy 
zabrać ze sobą telefon komórkowy 
i dodzwonić się jako pierwsza osoba 
pod podany na scenie numer. 

Gość specjalny
W tym roku będzie to Jessica 

Mercedes, której kanały social me-

dia i stronę odwiedzają miesięcznie 
setki tysięcy kobiet. Na targach zy-
skacie możliwość poznania jej oso-
biście, posłuchania o najnowszych 
trendach w modzie, zadawania jej 
pytań oraz wzięcia udziału w kon-
kursie Style Hunter na najlepszą 
stylizację! 

Kilkuset wystawców
Na targach pojawi się ogromna 

oferta restauracji, hoteli, dworów, 
pałaców, sal bankietowych oraz 
innych fi rm zajmujących się cate-
ringiem i obsługą gastronomiczną. 
Największą powierzchnię i najbar-
dziej okazałe będą zapewne stoiska 
prezentujące modę ślubną, dodat-
ki i obuwie. W branży foto-video 
i multimediów na pewno pojawią 
się nowinki techniczne. Niezwykłe 

pomysły co roku prezentują bran-
że dekoracji, fl orystów, kwiaciar-
ni, organizacji i kompleksowej 
obsługi ślubów. Tłumy zwiedza-
jących oblegają zawsze stoiska 
z przyciągającą wzrok biżuterią 
i obrączkami. Podobnie jest z fi r-
mami zajmującymi się poligrafi ą, 
w tym zaproszeniami i etykietami. 
Różnorodne rozwiązania z zakresu 
oprawy muzycznej, zespołów, DJ-i, 
prezenterów, nagłośnienia i oświe-
tlenia to jedna z największych zalet 
imprezy targowej. Będziecie mogli 
skosztować również smakowitych 
delicji z cukierni i piekarni i wy-
próbować znakomite produkty na 
stoiskach dotyczących urody, ko-
smetyków, wizażu, stylizacji i spa. 
Swoje propozycje pokaże branża 
atrakcji weselnych, fajerwerków 

i pokazów pirotechnicznych. Li-
czymy na stoiska z prezentami 
i przedstawicieli fi rm pomocnych 
nowożeńcom, jak np. deweloperów 
oraz alkoholi. Wiele osób będzie 
zapewne zainteresowanych ofertą 
nauki tańca i pokazów tanecznych. 
Jednym z największych atutów tar-
gów będzie oczywiście prezentacja 
kilkudziesięciu pojazdów ślub-
nych. 

Program sceniczny
Do wspólnej zabawy na widowi-

skowo zaaranżowanej scenie zapro-
si zwiedzających Tomasz Kammel, 
który poprowadzi program sce-
niczny. W jego trakcie odbędą się 
oszałamiające pokazy mody ślubnej 
połączone z prezentacjami biżuterii 
i obuwia ślubnego. Nie zabraknie 

pokazu bielizny i mody męskiej. 
Program sceniczny będzie oczywi-
ście urozmaicony profesjonalnymi 
występami tanecznymi oraz wyso-
kiej klasy występami muzycznymi 
i wokalnymi. 

Najpiękniejsza Panna Młoda
Każda Panna Młoda, która zjawi 

się na Targach i będzie miała wyzna-
czoną datę ślubu na 2016 lub 2017 
rok może zostać wybrana tą Naj-
piękniejszą! Wystarczy wypełnić 
krótki formularz i wykonać zdjęcie 
na stoisku organizatora konkursu. 
Szczegóły poznacie na styczniowej 
Gali oraz na stronie www.najpiek-
niejszapannamloda.pl. 

Impreza odbędzie się w trzecią 
niedzielę stycznia i potrwa od godz. 
10 do 18 w pawilonie nr 3. Red

Targi ślubne z Tomaszem Kammelem 
17 stycznia na MTP odbędą się największe w Polsce targi ślubne 
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Poznański Koncert Noworoczny

Poznański Koncert Noworoczny to 
klasa sama w sobie. Organizowane 
już od pięciu lat widowisko muzycz-
ne i taneczne przyciąga melomanów 
i fanów piosenki najlepszymi na-
zwiskami. 9 i 10 stycznia na scenie 
poznańskiej Sali Ziemi wystąpią mi-
strzowie gatunku – maestro Marcin 
Sompoliński i Tomasz Szymuś z or-
kiestrą, Edyta Górniak i Mieczysław 
Szcześniak oraz najbardziej utalen-
towani wokaliści młodego pokolenia

Wszystko zaczęło się w 2010 r., 
kiedy Jacek Lisewski zorganizował 
pierwszy koncert noworoczny dla ok. 
800 widzów. Poprowadził go duet 
wyjątkowy – Bogusław Kaczyński 
i Skiba. 

– Trochę się baliśmy tego zesta-
wienia – przyznaje Jacek Lisewski 
z Sollus Enterteinment, organiza-
tora koncertu. – Czy uda nam się 
pogodzić na scenie te dwie osobowo-
ści, czy Skiba i Bogusław Kaczyński 
znajdą wspólny język? Okazało się, 
że był to strzał w dziesiątkę, jednak 
mógłbym przytoczyć wiele anegdot 
zza kulis, przede wszystkim o tym, 
jakie sztuczki stosowałem, aby na-
rzucić panu Bogusławowi ramy cza-
sowe, w których powinien się zmie-

ścić podczas swoich zapowiedzi. To 
były wspaniałe koncerty, które co 
roku przyciągały coraz większą rze-
szę fanów. 

Zaśpiewało na nich wiele gwiazd, 
między innymi Alicja Majewska i Ire-
na Santor, którą publiczność powi-
tała owacjami na stojąco. Artystom 
na scenie od lat towarzyszy orkiestra 
symfoniczna – w tym roku będzie 

to orkiestra Collegium F pod batutą 
maestro Marcina Sompolińskiego 
i Tomasza Szymusia. Obok najpięk-
niejszych walców i polek autorstwa 
rodziny Straussów usłyszymy naj-
większe światowe przeboje w wyko-
naniu Edyty Górniak i Mieczysława 
Szcześniaka. 

– Nie mogę zdradzić wszystkich 
szczegółów, ale zapewniam państwa, 

że przeboje Adele w wykonaniu Edy-
ty Górniak, czy też Mietek Szcze-
śniak śpiewający Stinga to będą tylko 
niektóre z wielu niespodzianek, któ-
re na Państwa czekają – mówi Jacek 
Lisewski. 

Oprócz nich na scenie wystąpi ple-
jada polskich śpiewaków operowych 
m.in. Agnieszka Adamczak-Hutek, 
Mikołaj Adamczak i Marcin Hutek. 
Ich muzyczne występy dopełni pełen 
pasji taniec światowej klasy tancerzy 
– Anny Głogowskiej i Rafała Ma-
seraka. Dodatkowym atutem tego 
koncertu będą wspaniali prowadzący 
– dziennikarz, a od niedawna także 
piosenkarz – Artur Andrus oraz ak-
torzy – Tamara Arciuch i Bartek Ka-
sprzykowski. 

Bilety na dwa koncerty odbywa-
jące się 9 stycznia (g. 17 i 20) są już 
niemal wyprzedane, ale specjalnie na 
życzenie widzów organizator rozpo-
czął sprzedaż wejściówek na trzeci, 
specjalny koncert 10 stycznia (g. 17). 

To będzie wieczór pełen niespo-
dzianek i zabawy na najwyższym 
poziomie. Doskonały sposób na 
kulturalne rozpoczęcie roku. Bilety 
dostępne na www.poznanskikoncert.
pl. Red

9 i 10 stycznia w Sali Ziemi wystąpią maestro Marcin Sompoliński i Tomasz Szymuś 
z orkiestrą, Edyta Górniak i Mieczysław Szcześniak oraz najbardziej utalentowani wokaliści młodego pokolenia
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• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zapro-
szenia na koncert 10 stycznia. 
Jak je zdobyć? Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl . 

Zdobądź bilet

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

KONKURS

Enej w Poznaniu Rozbłysła choinka 

23 stycznia w poznańskiej Arenie 
o godz.17.30 wystąpi zespół Enej. Pa-
tronat medialny objął „NGP”.

Po spektakularnej wygranej w pro-
gramie „Must be the Music” Enej 
podbił serca publiczności i słuchaczy 
w całej Polsce. Zespół ponadto odwie-
dził najbardziej prestiżowe festiwale 
w kraju m.in. Woodstock i Open’er. 
Ma na swoim koncie 5 albumów oraz 
dziesiątki muzycznych kolaboracji 
(koncertowych i studyjnych) z gigan-
tami polskiej sceny muzycznej. 

ENEJ to niezwykle energetyczna 
muzyka na pograniczu folku i ska, 
wzmocniona rockowym brzmieniem 
oraz niezmiennie ukraińską nutą. 
Charakterystyczne dla zespołu: bu-
jający rytm, melodie, humor i nieza-

stąpiona atmosfera zostały wytwo-
rzone dzięki wybuchowej mieszance 
kulturowej i przede wszystkim dzięki 
radości zalewającej widownie, niczym 
tsunami. 

„Brać”, „Zbudujemy Dom”, „Ka-
mień z napisem Love” – to utwory 
w których rozkochała się cała Pol-
ska. Enej na żywo to istne muzyczne 
szaleństwo! Bilety do nabycia: www.
ticketpro.pl w cenie 50 zł / 60 zł. Red

W same Mikołajki setkami lampek 
rozbłysła w Komornikach choin-
ka ubrana przez mieszkańców. Na 
pierwszą taką imprezę w gminie przy-
szło zaskakująco wiele osób. Gromad-
ki dzieci wspólnie przygotowywały 
ozdoby choinkowe, wieszały je na 
choince i pozowały do zdjęć z Miko-
łajem. W role pomocników Mikołaja 
wcielili się radni, którzy stroili wysoką 
choinkę przed Gminnym Ośrodkiem 
Kultury oraz obdarowując dzieci za 
przyniesione bombki. 

Przybyli śpiewali świąteczne me-
lodie wspólnie z lokalnymi zespoła-

mi. Na schodach Ośrodka Kultury 
wystąpili „Komorniczanie”, „Ple-
wiszczoki” i „Aspirynki”. Tuż przed 
zapaleniem światełek na choince, 
gdy zapadł już zmrok, specjalny 
koncert dał chór Francesco z wirow-
skiej parafi i, wprawiając wszystkich 
w świąteczny, magiczny nastrój. 
Wójt Jan Broda „odpalił” choinkę, 
która rozjaśniła cały plac i wywoła-
ła uśmiech na każdej twarzy. Miej-
my nadzieję, że wspólne ubieranie 
choinki, zainicjowane przez GOK 
Komorniki, stanie się miłą tradycją. 
Olga Karłowska 
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 NASZ PATRONAT

• Dla naszych Czytelników bę-
dziemy mieli bilety. Szukajcie 
wkrótce na naszglospoznasnki.pl 

Zdobądź bilet

Gminny Ośrodek Kultury w Komor-
nikach oraz Zespół Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielko-
polskiego zorganizowały konkurs 
i wystawę pt. „Anioły”. Celem 
przedsięwzięcia była popularyza-
cja plastyki związanej z obchoda-
mi Świąt Bożego Narodzenia oraz 
edukacja i promocja o użyteczności 
materiałów plastycznych zwłaszcza 
ekologicznych. Patronat honorowy 
objął wójt Jan Broda. W konkursie 
przyjęto 104 zgłoszenia – 200 prac 
plastycznych. 9 grudnia przyzna-
no nagrody i wyróżnienia. Galeria 
zdjęć i szczegóły na naszglospo-
znanski.pl. Wystawa wybranych 
eksponatów prezentowana będzie 
do połowy stycznia. Red

Anioły na 
wystawie



13
NR 90 / 21 GRUDNIA 2015 

SPORT

Kolejne wyróżnienia kolarzy z Kórnika
Podczas gali kolarskiej, która odbyła 
się na arenie w Pruszkowie, wyróż-
niono wszystkich polskich meda-
listów mistrzostw świata i Europy. 
Wśród nagrodzonych nie zabrakło 
zawodników Mróz Jedynka Kór-
nik. Prowadzący galę Włodzimierz 
Rezner z polskiego radia, zaprosił 
w pierwszej kolejności na scenę 
wszystkich medalistów mistrzostw 
Europy i świata we wszystkich kon-
kurencjach kolarskich. Na podeście 
stanęła dwójka torowych wicemi-
strzów Europy z Aten, Weronika 
Humelt i Patryk Rajkowski. Wraz 
z nimi wyróżniony został również 

ich trener klubowy Robert Taciak, 
który równocześnie od trzech lat 
prowadzi kadrę narodową junio-
rek. Podopieczne Taciaka w kadrze, 
w tym sezonie zdobyły, aż osiem me-
dali światowych imprez. Dwa złote 
i dwa srebrne podczas wspomnia-
nych ME w Atenach, dwa złote i dwa 
srebrne podczas MŚ w Kazachsta-
nie. Czwartym akcentem Kórnika na 
gali była wychowanka UKS Jedynka 
i trenera Taciaka, była dwukrotna 
mistrzyni świata. A obecnie nowa 
mistrzyni Europy Katarzyna Paw-
łowska, która od trzech sezonów 
startuje już w gronie zawodowców.

– Wiem, ile wysiłku i wyrzeczeń 
trzeba ponieść, by stanąć na po-
dium imprez światowych, gratuluję 
więc wszystkim zawodnikom suk-
cesów, nawiązywania walki z rywa-
lami i przeciwnościami losu. Dzię-
kuję również trenerom za ich ciężką 
pracę – mówił wręczający statuetki 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki, Ryszard Szuster.
18 grudnia w hotelu Rodan odbyła 
się kolejna wielka gala kolarska, tym 
razem podsumowująca bardzo bo-
gaty sezon UKS Mróz Jedynka Kór-
nik. O niej napiszemy w kolejnym 
wydaniu gazety. Paweł Marciniak

W Foltyn Auto Service, przy ulicy 
Starołęckiej 31 w Poznaniu, jak 
zwykle tłoczno. Już na parkingu 
nie ma gdzie postawić samochodu. 
W poczekalni gwarno, na czerwo-
nych kanapach siedzą klienci ocze-
kując na naprawę albo przegląd sa-
mochodu. To tu, na co dzień można 
spotkać mechaników samochodo-
wych a jednocześnie kierowców raj-
dowych – Foltyn Rally Team.

 – Wystawiłaś już fakturę dla pana 
od forda? – pyta Bartosz Foltyn jed-
ną z dziewczyn pracujących na re-
cepcji. – Gdzie jest dowód rejestra-
cyjny od mazdy? – wpada Tomasz 
Foltyn i nerwowo przerzuca doku-
menty. Jeden klient odchodzi, drugi 
płaci. Jak w zegarku. Na półkach, 
tuż za recepcję, stoją dziesiątki pu-
charów, dyplomów i wyróżnień. 
Część z nich została przeniesiona 
na piętro, bo się nie mieściły…

Otwierają się drzwi do warszta-
tu. – Proszę, coś pani pokażemy. 
Idę. Po jednej i drugiej stronie pię-
trzą się samochody czekające na 
naprawę. Pośród nimi krzątają się 
inni mechanicy. Na samym końcu, 
w rogu widzę dwa samochody raj-
dowe. To miejsce, gdzie zaczyna się 
inny świat…

Mały, ale wariat – peugeot 208 R2
Małe peugeoty 208 R2 na trasach 

rajdu osiągają nawet 175 km/h wa-
żąc zaledwie tonę. Pod maską 185 
KM. Za kierownicą jednego z nich 
Tomasz Foltyn. Wraz z Szymo-
nem Marciniakiem, pilotem, wła-
śnie wrócili z 53. Rajdu Barbórka 
w Warszawie. To najbardziej presti-
żowa i widowiskowa impreza w se-
zonie. Mówi się, że tylko asy dostają 
się na Karową. Im się udało, a do 
tego zajęli tam 4 miejsce w „gene-
ralce”, a pierwsze w swojej klasie 
zostawiając kolegów daleko w tyle. 
Na pytanie o ten właśnie rajd Tom-
kowi aż błyszczą się oczy. – Jestem 
dumny i szczęśliwy z takiego wyni-
ku – opowiada. – Oczywiście zło-
żyło się na niego wiele czynników, 
m.in. pogoda, która nam sprzyjała. 
Mogę śmiało powiedzieć, że gdzieś 
tam, głęboko w sercu, marzyłem 
o takim zakończeniu sezonu. Dziś, 

jestem bogatszy o kolejne doświad-
czenia i jeszcze bardziej uwierzyłem 
w swoje umiejętności. Kiedy mówi 
da się wyczuć to – typowe dla spor-
towców – zacięcie i wolę walki. 

Tomasz Foltyn
Zaczynał od zera. Za kierownicą 

siedzi praktycznie od zawsze. Kie-
dy miał niespełna 10 lat tata zabrał 
go do warsztatu i… już tam został. 
W 1996 roku został mistrzem Pol-
ski w kartingu walcząc z Robertem 
Kubicą, z którym do dziś ma świet-
ne relacje. Przez kolejnych kilka lat 

wielokrotnie stawał na podium jako 
wicemistrz i mistrz kartingu w róż-
nych kategoriach. Po kilku latach 
przerwy w motorsporcie rozpoczął 
składanie własnego samochodu 
rajdowego, którym początkowo był 
peugeot 106. Starty w KJS (Kon-
kursowa Jazda Samochodem) 
przyniosły mu wiele miejsc na 
podium. W przerwach pomiędzy 
startami godzinami przesiadywał 
w warsztacie i udoskonalał swój 
samochód. Swoich sił próbował też 
na quadach z bardzo dobrymi wyni-
kami – w 2009 roku zajął 8 miejsce 

jako debiutant w rajdzie z Paryża 
do Dakaru. Potem przyszedł czas 
na Rajdowy Puchar Polski, gdzie 
zasiadł za sterami Peugeota 208 
R2. W 2014 roku trzy razy stawał 
na podium. Rok 2015 to już starty 
w Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostwach Polski i drugie miejsce 
w klasie na Rajdzie Dolnośląskim. 
Cały cykl RSMP, wspólnie z pilotem 
Szymonem Marciniakiem, zakoń-
czył na czwartym miejscu. Prywat-
nie mąż i ojciec dwójki dzieci. Obok 
rajdów lubi wykwintną kuchnię, 
kino, sporty ekstremalne i wędkar-
stwo, z którego musiał zrezygnować 
z braku czasu. Wszędzie go pełno. 
Czerwone rękawice, w których pro-
wadzi swojego rajdowego peugeota 
podobno przynoszą mu szczęście – 
chyba coś w tym jest. 

Bartosz Foltyn 
– Klatka w rajdówce to jedyna 

klatka, która daje wolność – mówi 
Bartosz Foltyn, kierowca rajdowy. 
Jest bardziej opanowany niż To-
masz, spokojny. Chłodno kalkuluje. 
Oboje sporo poświęcili, by w ogóle 
być w tym sporcie. – Obok cza-
su to przede wszystkim ogromne 
pieniądze – dodaje Bartek. – Żeby 
zbudować zespół rajdowy wydali-
śmy wszystkie oszczędności. Było 
ciężko, zwłaszcza że oboje mamy 
rodziny, dzieci. Dziś jest łatwiej, bo 
udaje się pozyskiwać sponsorów 
i partnerów do współpracy, i już nie 
dokładamy… 

Bartek wychowywał się przy 
warsztacie samochodowym. W wie-
ku 10 lat zafascynował się gokar-
tami, które sam składał. Pierwszy 
start na torze „Poznań” bardzo 
dobrze pamięta. – Wszyscy starto-
wali czterobiegowymi gokartami, 
a ja trzybiegowym, więc teoretycz-
nie nie miałem żadnych szans. 
Ukończyłem mistrzostwa w połowie 
stawki – wspomina. Wielokrotny 
mistrz i wicemistrz strefy zachod-
niej 1990–1994, dwukrotny mistrz 
Polski i wicemistrz Polski w kla-
sach Młodzik 01 i 02 w klasyfi kacji 
zespołowej. Startując quadem zajął 
7 miejsce w Rajdzie z Paryża do 
Dakaru w 2009 roku. Jest II Wice-

mistrzem Polski Pucharu Polski Au-
tomobilklubów i Klubów. Swoich sił 
próbował także na motocyklach. Za 
kierownicą rajdówki od 2013 roku. 
Ten sezon nie był dla niego udany. 
– Niestety, nie ukończyliśmy z Mi-
chałem Jucewiczem tegorocznego 
Rajdu Nadwiślańskiego – mówi. – 
Liczę jednak, że w kolejnym sezonie 
uda się stanąć na podium. 

Kiedy nie siedzi za kierownicą 
rajdówki żegluje. – To mnie odpręża 
– wyznaje. Prywatnie mąż z kilku-
nastoletnim stażem i dwójką dzieci. 
Lubi jeździć na nartach i uwielbia 
steki.

Rajdówki poza rajdami, czyli 
gdzie można spotkać braci Foltyn
W przerwach pomiędzy rundami 

RSMP rajdówki Foltyn Rally Team 
pojawiają się na różnych imprezach, 
festynach, piknikach. – Chcemy 
dać trochę naszego świata innym – 
mówi Tomek Foltyn. – A jeśli przy 
okazji zarazimy kogoś pasją do mo-
tosportu, to tym bardziej się z tego 
cieszymy. – Chętnie wspieramy 
imprezy charytatywne, bo jeśli tyl-
ko można pomóc to dlaczego tego 
nie robić? – dodaje Bartosz Foltyn. 
Foltyn Rally Team wspiera Druży-
nę Szpiku, czy Fundację Jaśka Meli 
„Poza Horyzonty”.

Kiedy zamykają się drzwi raj-
dówki i zapala się zielone światło 
zaczyna się inny świat – świat pasji 
i adrenaliny. To świat, który poczuć 
można dopiero wewnątrz samocho-
du, kiedy pod nogami drży podłoga, 
a w słuchawce słychać tylko głos pi-
lota. Przed kierowcami jest droga, 
zwana odcinkiem specjalnym, który 
trzeba pokonać jak najszybciej i jak 
najlepiej. I wtedy nie ma zahamo-
wań, a serce wystukuje jedynie rytm 
zmiany biegów i pędzących sekund.

 „Lewy sześć przez szczyt śmiało, 
30 hamuj lewy trzy ciąć, meta” – no 
i brawo panie Foltyn, mamy to! 

Brawo panie Foltyn, mamy to! 
Rajdy to pasja, adrenalina, precyzja oraz ciągła walka z czasem i własnymi słabościami

Joanna 
Małecka-Synoradzka
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Bartosz Foltyn, Tomasz Foltyn pomagają sobie podczas Rajdu Kaszub 
Gdańsk Baltic Cup analizując trasę rajdu.

Załoga Tomasz Foltyn (kierowca) i Szymon Marciniak (pilot) zajęła 
drugie miejsce w Rajdzie Dolnośląskim.

Trener Taciak ze swoimi medalistami Patrykiem Rajkowskim i Weroni-
ką Humelt.
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Zespół młodzików (do lat 14) AZS 
Poznań zdobył złoty medal Halowych 
Drużynowych Mistrzostw Polski na 
kortach Górnika Bytom, które odbyły 
się od 11 do 13 grudnia. Poznaniacy 
w fi nale pokonali Legię Warszawa 
3:0. Makary Adamek zwyciężył Mi-
chała Suskiego 6:3, 6:1, a Dawid 
Taczała Macieja Ziombera 6:4, 6:3. 
W ostatnim meczu debel Taczała/
Adamek wygrał z parą Paweł Kali-
szewski/M.Suski 6:2, 7:5.

– Chłopacy bardzo dobrze wywią-
zali się z roli faworytów turnieju wy-
grywając wszystkie mecze 3:0 i tracąc 
w całym turnieju tylko jednego seta – 
ocenił trener Michał Walków. Siódme 
miejsce zajął PKT Pobiedziska. 

Młodzicy rywalizowali także w Pusz-
czykowie. W turnieju singlowym mło-
dzików w fi nale turniejowa „jedynka” 
Witold Konopko (Akademia Tenisowa 
Angelique Kerber Puszczykowo) prze-
grał z Jaszą Szajrych (Grunwald Po-
znań) 4:6, 2:6. W turnieju młodziczek 
w fi nale zwyciężyła Wiktoria Uzarek 
(SKT Sopot), pokonując Adę Krajew-
ską (AT Angelique Kerber) 4:6, 7:6 
(5) , 6:1. W półfi nale A. Krajewska, po 
trzysetowym pojedynku pokonała Adę 
Łosiak (AZS Poznań) 6:7 (5), 7:5, 7:5. 
W drugim meczu półfi nałowym W. 
Uzarek, także w trzech setach zwycię-
żyła inną zawodniczkę z Puszczyko-
wa – Zuzannę Kubachę 6:4, 5:7, 6:2. 

W fi nale debla młodziczek najlepszą 
okazała się para Zuzanna Kubacha/
Martyna Lange (AZS Poznań) wy-
grywając z duetem z klubu KTGAT 
Gdańsk – Karolina Ptaszyńska/Nikola 
Żurawska 5:7, 6:2, 10:2.

Z kolei Karol Drzewiecki (Grun-
wald) i Maciej Smoła (AZS Poznań) 
pokonali w fi nale turnieju deblowe-
go rangi futures w Szarm el-Szejk 
w Egipcie kolegów z grupy PZT – Da-
vis Cup Future Kamila Gajewskiego 
(SKT Sopot) i Mikołaja Jędruszczaka 
(Start Wisław Toruń) 7:5 6:1. W sin-
gla M. Jędruszczak dotarł aż do fi na-
łu. Po drodze pokonał m.in. M. Smo-
łę, dwóch Francuzów i Egipcjanina. 
W pojedynku o tytuł przegrał z do-
świadczonym Ukraińcem Denisem 
Molchanovem 1:6, 2:6.

Piotr Matuszewski (AZS Poznań) 
odniósł wielki sukces w Meksyku. 
Wraz z Kacprem Żukiem (Legia 
Warszawa), pod opieką trenera 
Mikołaja Weymanna, zwyciężył 
w turnieju ITF juniorów Yucatan 
Cup w Meridzie. Polska para w fi -
nale gry podwójnej pokonała debel 
Mate Valkusz (Węgier triumfował 
w singlu) i Niemca Louisa Wessel-
sa 4:6, 6:2, 10:7. W singla tenisista 
AZS dotarł do ćwierćfi nału. W wal-
ce o półfi nał nie sprostał Francuzo-
wi Geoffreyowi Blancaneaux 0:6, 
4:6. Wcześniej Piotr wyeliminował 
Kanadyjczyka Jacka Van Slyke 5:7, 
6:2, 6:4, turniejową trójkę, Filipiń-
czyka Alberta Limę 4:6, 6:1, 6:1 
oraz Amerykanina Roberta Loeba 
3:6, 6:3, 6:2. Lech 

Dwie osoby, które nie radzą sobie 
z problemem otyłości, będą mogły 
przejść metamorfozę trwającą 12 
miesięcy, której wartość dla poje-
dynczego uczestnika szacowana 
jest na poziomie ok. 30 tys. złotych! 
Projekt Fatbusters – Pogromcy 
Tłuszczu przygotowany jest przez 
Lion Group i Tarnowskie Termy, 
a partnerem medialnym został 
„Nasz Głos Poznański” i www.
naszglospoznanski.pl. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 24 grudnia. 

Celem jest promowanie zdrowe-
go stylu życia poprzez: regularne 
ćwiczenia fi zyczne po okiem profe-
sjonalnych trenerów personalnych, 
zbilansowaną dietę przygotowaną 
przez utytułowanego dietetyka oraz 
wsparcie trenerów medycznych (re-
habilitantów) – prewencja kontuzji 
oraz formowanie zdrowej, wypro-
stowanej 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 trawa od 
6 do 24 grudnia 2015. Wyłonimy 10 
uczestników, z których pod koniec 

roku wybrana zostanie fi nałowa 
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.

Formularz zgłoszeniowy (http://
walka-start.pl/source/formularz.
doc) wraz z aktualnymi zdjęciami 
przedstawiającymi sylwetkę należy 
przesłać na metamorfoza@wal-
ka-start.pl. Obecnie zgłosiło się 18 
osób (12 kobiet i 6 mężczyzn). Red 

W mikołajkową niedzielę odbyła się 
szósta już edycja imprezy „Zimo-
wa Rozgrzewka – Globalne Ocie-
plenie”, nad którą patronat objął 
„Nasz Głos Poznański”. Podobnie 
jak w latach ubiegłych miejscem 
spotkania wszystkich uczestników 
był skraj lasu w Dąbrówce (gm. Do-
piewo). Tegoroczna była bardziej 
Globalnym Ociepleniem niż zimo-
wą rozgrzewką. Piękna, słoneczna 
pogoda zachęciła do udziału ok. 50 
osób. Zgodnie z programem Miko-
łaj wraz ze Śnieżynką przeprowadził 
rozgrzewkę w iście świątecznym 
klimacie. Następnie wyodrębnione 
zostały trzy grupy: rowerzystów, 
biegaczy oraz chodziarzy nordic 

walking, które kolejno ruszyły w te-
ren. Po prawie godzinnej rekreacji 
wszyscy uczestnicy przekroczyli 
linię mety, gdzie czekały na nich 
upominki w postaci czapek, ufun-
dowane przez LINEA developer 
z Dąbrówki. Ponadto najmłodsi 
rowerzyści otrzymali gadżety od 
internetowego sklepu rowerowego 
yarmark.pl z Dopiewca. Do grona 
partnerów i współorganizatorów 
należał również sklep rowerowy Ro-
werTramp ze Skórzewa oraz Urząd 
Gminy Dopiewo. Tradycyjnie, na 
mecie na każdego uczestnika cze-
kał ciepły posiłek w postaci zupy. 
Już teraz GOSiR Dopiewo zaprasza 
na przyszłoroczną edycję Zimowej 
Rozgrzewki – Globalnego Ocieple-
nia. Red 

SPORT

Wczesna godzina nie była straszna 
dla żadnego z młodych piłkarzy, 
którzy punktualnie o 8.15 pojawili 
się w hali przy ul. Krasickiego. Do 
rywalizacji o puchar przystąpiło 
kilkanaście drużyn Akademii z Ba-
ranowa, Dąbrówki, Lubonia, Mo-
siny, Murowanej Gośliny, Obornik, 
Obrzycka, Ostroroga, Plewisk, Po-
biedzisk, Poznania, Puszczykowa, 
Rokietnicy, Rogoźna, Skórzewa, 
Swarzędza i Szamotuł. Sobotni tur-
niej grup B1 (roczniki 2007–2008) 
odbył się w dwóch turach. Pierwszą 
z nich wygrali zawodnicy z Lubonia 
(trener P. Krajewski), pokonując 
w fi nale Pobiedziska 5:0, a w dru-
giej zwyciężyła lokalizacja Poznań 
Strzeszyn-Podolany (trener J. 
Sobczak) po decydującym meczu 
ze Swarzędzem 7:2. Niedzielne 
rozgrywki zwyciężyły Puszczyko-
wo (trener W. Paluszkiewicz) oraz 
Oborniki (trener R. Cegielski).

Punktem kulminacyjnym zawo-
dów było wręczenie wszystkim pił-

karzom medali oraz mikołajowych 
upominków. Zwycięzcy opuścili 
hale z pamiątkowymi pucharami.

W trakcie Reiss Cupów 2015 pro-
wadzona jest także sprzedaż cegie-
łek i kalendarzy Akademii, z których 
dochód zostanie przeznaczony na 
leczenie Wojtusia, który w swoim 
niemal 2-letnim życiu przeszedł już 
operacje na sercu i przeponie, zaka-

żenie organizmu bakteriami e-coli, 
zapalenie płuc i piasek w nerkach. 
Obecnie niezbędne jest wszczepie-
nie sztucznych zastawek do serca. 
Koszt takiego zabiegu to około 40 
tysięcy euro. Stan serca Wojtusia 
może pogorszyć się w każdej chwili, 
dlatego cenna jest każda złotówka, 
która przybliży chłopca do operacji 
w niemieckim Münster. Red

Reiss Cup w Kórniku 
6 i 7 grudnia ponad 600 dzieci w Kórniku rywalizowało 
o miano najlepszych drużyn w Akademii Piłkarskiej Reissa. 
Nasz Głos Poznański objął patronat nad Reiss Cup
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Złoto młodzików AZS 

Pogromcy tłuszczu 

Zimowa rozgrzewka 

Nagrody i medale wręczał Piotr Reiss.

Od lewej Dawid Taczała, trener 
Michał Walków, Makary Adamek.

Piotr Matuszewski, trener Mikołaj 
Weymann i Kacper Żuk.

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT
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Tradycją stało się, że w grudniu wójt 
gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz 
Czajka wręcza nagrody za medale 
zdobyte na makroregionalnych mi-
strzostwach młodzików, mistrzo-
stwach Polski i ogólnopolskiej olim-
piadzie młodzieży. 

Tegoroczne spotkanie odbyło się 
11 grudnia w sali przy strzelnicy 
w Tarnowie Podgórnym. Nagrody 
otrzymały 44. zawodniczki i zawod-
nicy oraz 10. trenerów. Poza nimi 
wójt wręczył tytuł trenera roku 
2015, którym został Piotr Broń-
ski z Klubu Kolarskiego Tarnovia 
Tarnowo Podgórne. Tegoroczne 
zdobycze medalowe przełożyły się 

na wyniki w ramach współzawod-
nictwa dzieci i młodzieży. Gmin-
ne kluby sportowe zdobyły 473,5 
punktu w takich dyscyplinach jak: 
badminton, lekka atletyka, kolar-
stwo, kręgle klasyczne, piłka nożna 
i taekwondo olimpijskie. W woje-
wództwie wielkopolskim gmina Tar-
nowo Podgórne zajęła 7 miejsce na 
83 możliwych i 59. miejsce w Polsce 
na 867
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Nagrody wójta
dla medalistów 

Anna 
Lis 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Początek meczu nie zwiastował tak 
wyrównanego meczu do ostatnich 
minut. Tarnovia, nad którą patronat 
sprawuje „NGP”, świetnie weszła 
w spotkanie i szybko objęła prowa-
dzenie. Po 10 minutach było to już 
11 punktów (25:11). Kaliska druży-
na przebudziła się w drugiej kwarcie. 
Świetnie w ich szeregach w tym okre-
sie, jak i w całym meczu spisywał się 
duet Jakub Kołodziej i Tomasz Zyber, 
którzy punktowali, zarówno z dystan-
su, jak i spod kosza. Tarnovia w ataku 
straciła rytm z pierwszej kwarty i na 
przerwę obie drużyny schodziły z iden-
tycznym dorobkiem 35 punktów.

Trzecia i czwarta kwarta były bardzo 
wyrównane, żadna z drużyn nie potra-
fi ła odskoczyć na więcej niż 5 punk-
tów. Tyle przewagi drużyna z Kalisza 
miała w 36. minucie meczu (56:61). 

Tarnovia potrafi ła dogonić rywala 
i wyjść na prowadzenie 63:61. Ale po-
tem dwukrotnie dla KKS-u punktował 
Michał Pertakiewicz i to jego punkty 
okazały się tymi na wagę zwycięstwa. 
Tarnovia miała szansę najpierw do-
prowadzić do remisu, jednak gdy na 
zegarze pozostawało 29 sekund Ra-
fał Milczyński trafi ł tylko jeden rzut 
osobisty. W kolejnej akcji gospodarze 
przejęli piłkę i mieli 9 sekund na prze-
prowadzenie zwycięskiej akcji. Da-
mian Antczak został jedna zabloko-
wany przez Tomasza Zybera, a mimo 
zbiórki w ataku Tarnovii nie udało się 
już oddać rzutu.

Była to druga porażka Tarnovii 
w sezonie. Mimo przegranej, z bilan-
sem 5:2, tarnowscy zawodnicy skoń-
czą rok jako wiceliderzy trzeciej ligi. 
Kolejne porażki mogą jednak mieć 

już dla nich duże znaczenie, bo w ko-
lejnym, strefowym etapie walki o dru-
gą ligę zaliczone będą wyniki między 
trzema drużynami, które wyjdą z wiel-
kopolskiej trzeciej ligi.

5 stycznia Tarnovia będzie miała 
okazję zrewanżować się KKS-owi, 
bowiem obie drużyny zagrają wtedy 
w Kaliszu. Natomiast 9 stycznia Tar-
novia wystąpi w roli gospodarza wy-
jątkowo w Baranowie. Wtedy w hali 
Gimnazjum w Baranowie o g. 17 za-
gra z Basketem Konin.

W czasie sobotniego meczu zbie-
rano pieniądze na wsparcie dla Ani 
Mrówczyńskiej, córki Artura Mrów-
czyńskiego, byłego koszykarza kali-
skich drużyn. Mała Ania walczy z nie-
uleczalną chorobą – Zespół Leigha. 
Oba kluby dziękują kibicom za przyłą-
czenie się do zbiórki. Red

Porażka Tarnovii jednym punktem
KKS Drogbruk Kalisz był ostatnim przeciwnikiem Tarnovii Basket w koszykarskiej 

trzeciej lidzie w sezonie 2015/2016. Po wielkich emocjach lepsi okazali się goście, którzy wygrali 65:64
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SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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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!


