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

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

Gala Operetki Gala Operetki 
Kijowskiej Kijowskiej 

Artyści Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej zapraszają na Poznańską Galę Artyści Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej zapraszają na Poznańską Galę 
Operetkowo-Musicalową. Mamy dwuosobowe zaproszenia! Więcej naOperetkowo-Musicalową. Mamy dwuosobowe zaproszenia! Więcej na STR. 13 STR. 13 
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Koniec absurdu przy dworcu Poznań Główny 

Kalendarium

12 października
CZWARTEK
• Spotkanie Ligi Kobiet Sukcesu 
odbędzie się 12 października 
o godz. 18 w sali konferencyjnej 
Novotelu Poznań Centrum. 
Gościem i prelegentem wieczoru 
będzie prezenterka telewizyjna 
Agnieszka Jastrzębska. Patronat 
nad eventem objął „Nasz Głos 
Poznański”. Dla Czytelniczek 
mamy jedno zaproszenie! Jak je 
zdobyć? Szukajcie na naszglo-
spoznanski.pl. Agnieszka Ja-
strzębska opowie o rolach kobiet 
w życiu codziennym, o sukcesie, 
szczęściu. Atrakcją wieczoru bę-
dzie również wystawa buduaro-
wych zdjęć kobiecej fotografki 
Ewy SO. W programie m.in. 
wykład i rozmowa z gościem, 
kreacja ciała: jak zadbać o swoją 
kobiecość, networking, cate-
ring, loteria wizytówkowa. Koszt 
spotkania 80 zł netto (+23% 
vat). Aby dokonać rezerwacji 
wystarczy wpłacić wskazaną 
kwotę na konto: Pracownia Mi-
chał Nowaczyk, ul. Łabędzia 16, 
62-002 Złotniki 04 1160 2202 
0000 0003 2252 9127.

27 października
PIĄTEK
• Klasyczny tekst, współczesna 
forma, uniwersalna wymo-
wa. Takie połączenia stają się 
specjalnością Grupy Teatralnej 
„Zamiast”. Studencki zespół, 
który w GOK „SEZAM” prowa-
dzi Grażyna Smolibocka, tym 
razem zaproponuje adaptację 
sztuki Williama Szekspira „Wie-
le hałasu o nic”. Pełnowymiaro-
wy spektakl w reż. G. Smoliboc-
kiej ze scenografi ą i kostiumami 
Marii Magdaleny Wawrzyńczyk 
i muzyką Jarka Krawczyka za-
praszamy do CK Przeźmierowo 
o godz. 19. Wstęp wolny.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Brak przejścia dla pieszych przez 
ulicę w pobliżu głównego wejścia na 
dworzec Poznań Główny był moim 
zdaniem kamyczkiem u wagi, który 
zadecydował o porażce Ryszarda 
Grobelnego w poprzednich wyborach 
na prezydenta Poznania. Nie mogę 
zrozumieć, dlaczego tak bardzo 
upierał się twierdząc, że przejście to 
zagrozi bezpieczeństwu pieszych. 
Było przecież wprost odwrotnie, bo 
ludzie zwyczajnie łamali przepisy 
i udawali się mówiąc po poznańsku 
„na szagę”. Im akurat się nie dziwię 

się. Wszak mieli zdecydowanie bliżej... 
Wszyscy to wiedzieli, ale nie ówcześni 
decydenci. Dlaczego? Jedynym 
racjonalnym wyjaśnieniem jest to, że 
rzeczywiście chcieli napędzić klientów 
galerii handlowej zmuszając pieszych 
do przejścia przez nią, ale i pokonania 
przejścia podziemnego. Totalny ab-
surd, którego wyborcy nie wybaczyli! 

Na szczęście, ta sytuacja rodem 
z fi lmów Stanisława Barei, w minioną 
sobotę się zakończyła.  Otwarto 
bowiem ostatnią nitkę przejścia przez 
ulicę Matyi, co usprawnia dotarcie na 

perony i, co ważne, nie zachęca już do 
łamania przepisów. 

Piesi na to przejście czekali aż 
pięć lat, a prezydent Jacek Jaśkowiak 
i triumfuje mówiąc: 

– Brak naziemnego przejścia to był 
błąd poprzedniego zarządu miasta, 
o którym mówiliśmy głośno. Dzięki 
naszej determinacji w końcu udało 
się to naprawić. Systematycznie wy-
pełniamy zobowiązania, jakich podję-
liśmy się względem poznaniaków. Sta-
ramy się, by miasto stawało się coraz 
bardziej przyjazne mieszkańcom.

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

Brak przejścia 
przy dworcu to 
błąd Grobelnego! 

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

23 X
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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– Podobne próby obciążeniowe wy-
konywane już były przy oddawaniu 
drugiej nitki estakady. Oba remonty 
różnią się jednak czasem trwania od 
momentu rozpoczęcia rozbiórki do 
prób obciążeniowych. Poprzednio 
trwało to 16 miesięcy, teraz czas ten 
skrócił się o dwa miesiące. Przyspie-
szyliśmy na etapie proceduralnym, ale 
także zrobił to wykonawca w zakresie 
realizacji – mówi Maciej Wudarski, 
zastępca prezydenta Poznania. 

Aktualnie trwają badania no-
śności konstrukcji wiaduktów, 
prowadzone przez Politechnikę Po-
znańską, pod kierownictwem prof. 
Arkadiusza Madaja. W badaniu 
wykorzystane zostało 6 ciężarówek 
o łącznej masie prawie 200 ton. 
Wykonane zostały próby statyczne, 
gdzie mierzono obciążenie w róż-
nych punktach nowo wybudowa-
nych obiektów nad ul. Infl ancka 
i ul. Chartowo. Drugi typ pomiaru 
to próby dynamiczne, które opie-
rają się na badaniu wpływu obcią-
żenia w ruchu z różną prędkością 
i zachowanie obiektu podczas ha-
mowania.

Główna część badań odbywa się 
pod wiaduktami, gdzie wykony-
wane są pomiary odkształceń kon-
strukcji i osiadania podpór. Nad 
prawidłowością pomiaru czuwa 15 
punktów pomiarowych, w których 

zastosowano czujniki elektronicz-
ne, zegarowe oraz indukcyjne. 

– Wstępne wyniki wskazują, że 
będą one pozytywne. W przeci-
wieństwie do obiektu, który stał tu 
poprzednio, ten jest poprawnie za-
projektowany i tak samo zbudowany 
–informuje Arkadiusz Madaj z Za-

kładu Budowy Mostów Politechniki 
Poznańskiej. – Sądzę, że jego trwa-
łość będzie o wiele dłuższa niż 40 
lat poprzedniej estakady. Moim zda-
niem może on wytrzymać nawet 100 
lat, ale na to składa się wiele czynni-
ków. Jakość wykonania, zastosowane 
materiały, technologia budowy czy 

rozwiązania konstrukcyjne, to jest 
przepaść w stosunku do tego co było 
poprzednio – stwierdza prof. Madaj.

Jeżeli wyniki pomiarów będą po-
zytywne, wykonawca będzie miał 
czas na wykonanie ostatnich prac 
budowlanych, w tym malowanie 
oznakowania poziomego oraz przy-

gotowanie do wprowadzenia stałej 
organizacji ruchu. Ostateczną kon-
trolę przed uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie wykona Wojewódz-
ki Inspektorat Nadzoru Budowlane-
go. Prawdopodobnie będzie można 
jeździć po estakadzie jeszcze pod 
koniec października.

– Niezależnie od funkcjonalności 
estakady, jest to obiekt, w mojej oce-
nie, bardzo ładny, który się ciekawie 
wpisuje w krajobraz ratajski. Ekra-
ny akustyczne, które tu powstaną 
mają być zakrzywione i estetyczne. 
Jest to ważne z punktu widzenia 
przestrzeni miasta, żeby nie szpeci-
ły one okolicznych osiedli – dodaje 
zastępca prezydenta Poznania. 

Przebudowa obiektów mosto-
wych w ciągu ul. Krzywoustego 
obejmuje całkowitą rozbiórkę 
i odbudowę konstrukcji dwóch nitek 
Estakady Katowickiej, wykonanie 
nawierzchni drogowych oraz odbu-
dowę dróg dojazdowych, montaż 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
przebudowę oświetlenia i sygnaliza-
cji świetlnej, odwodnienie, przebu-
dowę sieci energetycznej i sieci trak-
cji tramwajowej. Całkowity budżet 
tego zadania wynosi 161.426.195 
złotych, z czego prawie 30% mia-
sto otrzymało, jako dofi nansowanie 
z budżetu państwa w ramach tzw. 
Rezerwy Subwencji Ogólnej. RB

Estakada Katowicka na sto lat
3 października odbyły się próby obciążeniowe na południowej nitce Estakady Katowickiej w Poznaniu. Wyniki 
ekspertyzy będą podstawą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przebudowanej trasy i otwarcia obu jezdni dla 
ruchu samochodowego. Według inżynierów Politechniki Poznańskiej powinien on wytrzymać nawet 100 lat

Miasto Poznań uzyskało ponad 27 
mln zł na przebudowę torowiska 
tramwajowego na ulicach: Wierz-
bięcice i 28 Czerwca 1956r. To nie-
mal połowa kwoty, na jaką wycenia-
na jest ta inwestycja. Prace mogą 
rozpocząć się już w 2019 roku.

To kolejne dofi nansowanie ze 
środków Funduszu Spójności na 
realizację inwestycji z zakresu in-
frastruktury transportu publicz-
nego w Poznaniu. Umowę o dofi -
nansowanie projektu „Przebudowa 
torowisk w ulicach Wierzbięcice 
i 28 Czerwca 1956 roku” podpisano 
3 października, w siedzibie Mini-
sterstwa Rozwoju. Władze miasta 
reprezentował Grzegorz Kamiński, 
pełnomocnik prezydenta ds. Fun-
duszy Europejskich.

Zakres projektu obejmuje przede 
wszystkim przebudowę wyeksplo-
atowanego już torowiska tramwa-
jowego w ulicach Wierzbięcice i 28 
Czerwca 1956 r. na odcinku o dłu-
gości ponad 1,4 km – od skrzyżo-
wania ul. Wierzbięcice z ul. ks. Ja-
kuba Wujka do skrzyżowania ul. 28 
Czerwca 1956 r. z ulicami Kilińskie-
go i Krzyżową.

– W wyniku realizacji inwestycji 
powstanie torowisko o nowocze-
snych parametrach technicznych 
i technologicznych, pozwalających 

na osiągnięcie odpowiedniej trwa-
łości i stabilności, jak również na 
zapewnienie poprawy bezpieczeń-
stwa, ograniczenia emisji drgań 
i hałasu oraz poprawienia komfortu 
podróżowania – mówi Jan Gosiew-
ski, zastępca dyrektora Wydziału 
Transportu i Zieleni. – Obecna in-
frastruktura przystankowa zlokali-
zowana na całej trasie tramwajowej 
stanowiącej przedmiot projektu, 
zostanie przebudowana ze szczegól-
nym uwzględnieniem potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. 

Ponadto w rejonie Rynku Wil-
deckiego z miejscu istniejących, 
odrębnych, dla poszczególnych 
relacji, przystanków powstanie je-
den, wspólny. Znacznie usprawni 
to przesiadki pasażerów. Zarówno 
ten przystanek, jak i w rejonie ul. 
Św. Czesława będą typu wiedeń-
skiego, co z kolei ułatwi wsiadanie 
do tramwajów. Torowisko na ul. 
Wierzbięcice, jak i fragmencie ul. 
28 Czerwca 1956r., zaprojektowa-
no w miejscu istniejącego. Przewi-
dziano tam jezdnię jednopasmową, 
jednokierunkową po każdej stronie 
torowiska. Miejsca postojowe będą 
równoległe do jezdni wzdłuż chod-
ników.

Całkowita wartość projektu wy-
niesie ok. 62,81 mln zł. Aktualny 

harmonogram realizacji inwestycji, 
przyjęty w podpisanej umowie o do-
fi nansowanie projektu, zakłada pro-
wadzenie robót budowlanych w la-
tach 2021 – 2022. Z uwagi jednak 
na wzajemne zależności pomiędzy 
innymi projektami realizowanymi 
w centrum Poznania możliwe jest 
podjęcie prac nawet w roku 2019. 
Torowiska na Wildzie remontowane 
jest także w związku z planowaną 
budową tramwaju na ul. Ratajcza-
ka. Będzie to wówczas główna dro-
ga tramwajów łącząca Dębiec i Wil-
dę z centrum. 

– Warto podkreślić, że to już szó-
sta inwestycja w transport publicz-
ny realizowana na obszarze Pozna-
nia, która uzyskała wsparcie z ze 
środków UE w ramach Działania 
6.1. „Rozwój publicznego transpor-
tu zbiorowego w miastach” Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020 – 
wyjaśnia Grzegorz Kamiński, peł-
nomocnik Prezydenta ds. Funduszy 
Europejskich. RB

Wilda z nowymi torami: Poznań pozyskał ponad 27 mln zł
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– Estakada to bardzo ładny obiekt, który się ciekawie wpisuje w krajobraz ratajski – mówi Maciej Wudarski, 
zastępca prezydenta Poznania. 

Przebudowane będą 
torowiska m.in. 
na ul. Wierzbięcice 
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REKLAMA

To raptem 800 metrów nowych to-
rów – podkreślają, a stacja Poznań-
Junikowo, na pograniczu z Plewi-
skami, zyskałaby na znaczeniu, jako 
węzeł przesiadkowy – z pociągów 
i autobusów podmiejskich do tram-
wajów. Byłby tam również duży par-
king dla samochodów i stanowiska 
dla rowerów, by ich kierowcy mogli 
dalej jechać tramwajem. 

Zamysł słuszny, ponieważ przy 
stacji planowany jest duży parking 
typu „Park & Ride” na 350 samo-
chodów. Powstać ma on przy oka-
zji budowy tunelu drogowego pod 
torami na ruchliwej magistrali ko-
lejowej: Poznań – Rzepin – Berlin. 
Obiekt ma powstać do 2022 roku.

Jak poinformowały Poznańskie 
Inwestycje Miejskie, wybrana zosta-
ła francuska spółka Safege, która do 
końca przyszłego roku przygotuje 
projekt budowlany tunelu, prze-
budowy ul. Grunwaldzkiej (od Ju-
nikowa do Plewisk) oraz węzła ko-
munikacyjnego w sąsiedztwie stacji 
Poznań – Junikowo. Pozwolenie na 
budowę ma być wydane w pierw-
szym kwartale 2019 r., a przedsię-
wzięcie drogowe wraz z realizacją 
węzła przesiadkowego ma być re-
alizowane maksymalnie trzy lata. 
Finansowanie, wraz ze środkami 
unijnymi, ma pochodzić z budżetów 
trzech samorządów: miasta Pozna-
nia, gminy Komorniki i powiatu po-

znańskiego. Koszt całej inwestycji 
to około 70 mln zł.

Stowarzyszenia chcą tramwaju
Jak sugeruje pięć poznańskich 

stowarzyszeń: Prawo do Miasta, 
Ulepsz Poznań, Inwestycje dla Po-
znania, Rowerowy Poznań i Urba-
nator, inwestycja jeszcze się nie 
zaczęła, a termin budowy jest dość 
odległy, warto zatem dokonać korek-
ty, uwzględniając w projekcie prze-
dłużenie linii tramwajowej z obecnej 
pętli przy cmentarzu na Junikowie 
do przystanku kolejowego Poznań-
Junikowo. Przedstawiciele stowarzy-
szeń wystosowali w tej sprawie apel 
do prezydenta miasta Jacka Jaśko-

wiaka. Przypomnieli w nim, że przed 
piłkarskimi mistrzostwami Europy 
w 2012 r., których Poznań był współ-
gospodarzem, dla poprawienia ko-
munikacji przebudowana została 
wraz z torowiskiem tramwajowym 
ulica Grunwaldzka. Już przed jej roz-
budową sugerowano przedłużenie 
trasy tramwajowej do przystanku 
kolejowego na Junikowie. Mało tego, 
w pierwszych projektach rozwiąza-
nia „węzła gordyjskiego” na przejeź-
dzie kolejowym między Junikowem 
a Plewiskami, proponowano budowę 
nie tylko wiaduktów nad torami ko-
lejowymi, ale także poprowadzenie 
nimi 1,5 kilometrowej długości trasy 
tramwajowej ul. Kminkową w Plewi-
skach przez tamtejsze rozbudowują-
ce się osiedla mieszkaniowe. 

Kosztowne wiadukty, tańszy tunel
– Dwa wiadukty, droga wzdłuż 

torów, a nawet przebudowa Woł-
czyńskiej do Nowego Kotowa miały 
kosztować 180 mln złotych – przy-
pomniał Jan Broda, wójt gminy Ko-
morniki. – Zadanie było rozszerzo-
ne przez wiceprezydenta Mirosława 
Kruszyńskiego. Być może chciał 
w ten sposób zniechęcić radnych do 
tego zadania. Przez długi czas wła-
dze miasta twierdziły, że przebudo-
wa Grunwaldzkiej będzie do granicy 
miasta, też w to długo wierzyłem. 
Wydawało mi się, że przeniesienie 
pętli do torów kolejowych jest rze-
czą naturalną i oczywistą – niestety 
stało się inaczej. 

Projekt budowy wiaduktu oka-
zał się drogi, więc wybrano tańszą 
inwestycję – budowę tunelu wraz 
z węzłem przesiadkowym. Tym 
samym odpadła też koncepcja po-
prowadzenia linii tramwajowej do 
Plewisk. 

O ile budowa tunelu jest korzyst-
na, to zdaniem społeczników, za-
niechanie przedłużenia trasy tram-
wajowej już nie. Podkreślają, że nie 
można powtarzać błędu popełnione-
go przed 2012 rokiem, a więc linia 
nie powinna się kończyć tam, gdzie 
jest obecnie – na Junikowie. Brak 
tramwaju przy węźle przesiadko-
wym przystanku Poznań-Junikowo 
spowoduje, że kierowcy i pasaże-
rowie w zdecydowanej większo-
ści niechętnie będą tam korzystać 
z parkingu P&R. Wymagać to bo-
wiem będzie dwóch przesiadek: do 
autobusu, który 800 metrów dalej 
dowiezie ich do tramwaju na Juni-
kowie, gdzie znów będą musieli się 
przesiąść. Droga powrotna do domu 
będzie taka sama, dotyczyć będzie 
również pasażerów podmiejskich 
pociągów. Takie przesiadki nie przy-
czynią się do zmniejszenia ruchu po-
jazdów w ulicy Grunwaldzkiej. 

Tramwaj później?
Wprawdzie urzędnicy nie mówią 

„nie” w kwestii przedłużenia tram-
waju do przystanku kolejowego Po-
znań-Junikowo, a nawet do Plewisk, 
jednak inwestycję tę hamują wyso-

kie koszty budowy, w tym koniecz-
ność poszerzenia ul. Grunwaldzkiej, 
a wraz z nią wyburzenie budynków 
mieszkalnych. 

– W chwili obecnej nie widzę 
możliwości włączenia wydłużenia 
tramwaju, gdyż nie wystarczy środ-
ków fi nansowych – podkreślił wójt 
Jan Broda. – Proponowałbym po-
wrót do tematu tramwaju w później-
szym czasie, to jest po wybudowa-
niu tunelu. W okresie przejściowym 
proponuję komunikację autobuso-
wą. Ponadto, węzeł przesiadkowy 
przewidziany jest do przesiadek 
z samochodu do pociągu. Pełną sa-
tysfakcję użytkownicy osiągnęliby 
mając wybór kolej lub tramwaj; nie-
stety, to w tej chwili jest niemożliwe, 
gdyż wymagałoby przeniesienia 
nowo wybudowanej pętli tramwa-
jowo-autobusowej Junikowo do 
torów kolejowych. Przedłużenie 
wszystkich linii tramwajowych do 
torów jest niemożliwe, a jedna lub 
dwie linie nie zadowolą wszystkich. 
Niestety, błąd poprzednich władz 
Poznania ma dalekosiężne skutki. 
Moim zdaniem można tak zgrać 
połączenia kolejowo-autobusowe 
z tramwajami, aby uciążliwości 
związane z przesiadkami były mini-
malne. Rozszerzanie koncepcji w tej 
chwili może zakończyć się fi askiem 
całej inwestycji. Ponadto połączenie 
kolei z tramwajem mogłoby się od-
bywać za pomocą autobusów elek-
trycznych co zapewniłoby w pełni 
ekologiczne rozwiązanie – zazna-
czył wójt Jan Broda. 

Ale może być i takie rozwiązanie: 
tory można przecież poprowadzić 
w jezdni. Nie jest to przecież długi 
odcinek od tramwajowej pętli juni-
kowskiej do przystanku kolejowego, 
a jezdnię można nieco poszerzyć, 
by ruch pojazdów w obie strony był 
płynny. A tak jest np. na zwężonym 
odcinku ul. Grunwaldzkiej między 
ulicami Matejki a Święcickiego 
i Bukowską. 

– Równolegle do prac projekto-
wych dla węzła Grunwaldzka miasto 
Poznań wykona koncepcję przebie-
gu tramwaju do torów kolejowych 
– mówi Maciej Wudarski, zastępca 
prezydenta Poznania. – Pozwoli to 
na usunięcie kolizji i optymalizację 
projektowania trasy tramwajowej 
w przyszłości. Na tym etapie reali-
zacji projektu węzła Grunwaldzka 
„dociągnięcie” tramwaju do linii 
kolejowej nie jest, niestety, możliwe. 

Miasto Poznań wiąże bowiem 
harmonogram przekazany przy 
aplikowaniu o środki unijne na tę 
inwestycję. Uzasadnione wydłuże-
nie linii tramwajowej w kierunku 
Plewisk musi być realizowane jako 
odrębne przedsięwzięcie.

Tramwajem do stacji Junikowo?
Poznańscy społecznicy chcą przedłużenia linii tramwajowej z obecnej pętli na Junikowie do pobliskiego 
przystanku kolejowego Poznań–Junikowo

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Dzięki inwestycji drogę na dworzec 
od strony parku im. Marcinkow-
skiego można pokonać bez scho-
dzenia do podziemnego tunelu.

– Oddajemy mieszkańcom i oso-
bom odwiedzającym nasze miasto 
długo wyczekiwane przejście przez 
ul. Matyi. Otoczenie dworca kole-
jowego to jeden z najważniejszych 
węzłów komunikacyjnych. Dbamy 
o jego sprawną obsługę, a to przej-
ście wyraźnie usprawni integrację 
transportu kolejowego z transpor-
tem publicznym – mówił Jacek Jaś-
kowiak, prezydent Poznania. 

Prace budowlane na przejściu roz-
poczęły się 12 września i zakończyły 
tydzień wcześniej niż pierwotnie 
planowano. Uwarunkowania tech-
niczne i wymogi bezpieczeństwa 
wymusiły przebudowę okolicznego 
układu drogowego. W ramach prac 
wykonano podniesienie północnej 
jezdni ul. Matyi o 30 cm. Odcinek 
3-pasmowej drogi należało sfrezo-
wać, nanieść warstwę wyrównawczą 
i wykonać podbudowę. Ponadto do-
pasowano wysokościowo teren wo-
kół – chodniki, drogę rowerową i te-

ren przyległy. Rozbudowano także 
sygnalizację świetlną na skrzyżowa-
niu oraz wprowadzono modyfi kacje 
na istniejącym już przejściu połu-
dniowym, przebudowano też zejście 
z peronu tramwajowego. 

– To przejście jest bardzo po-
trzebne, bo były sytuacje, że ludzie 
łamali przepisy i przechodzili tędy 
nielegalnie. Stąd decyzja o przebu-
dowie była jak najbardziej uzasad-

niona – przekonywał Maciej Wu-
darski, zastępca prezydenta. 

Zaprojektowanie na nowo i wy-
budowanie układu komunikacyj-
nego z uwzględnieniem przejść dla 
pieszych przez całą szerokość ul. 
Matyi – od strony parku im. Mar-
cinkowskiego przez torowisko aż na 
drugą stronę z dojściem do dworca 
Poznań Główny kosztowało 1,6 mln 
zł i było podzielone na etapy. Red 

WYDARZENIA

PRACOWNIK 
MAGAZYNOWY

PRACA

  Umowa o pracę
  Pakiet socjalny

Magazyn
zy

  Stabilność zatrudnienia
  Premie

ZADZWOŃ 798 912 912

NIE MASZ UPRAWNIEŃ NA WÓZKI? U NAS JE ZDOBĘDZIESZ!

muszkieterowie.pl/kariera/praca-w-logistyce

SWADZIM

REKLAMA

Ponad 500 osób – wójtów, bur-
mistrzów, prezydentów, radnych, 
przedsiębiorców, naukowców i eks-
pertów z całej Polski przyjechało 23 
września do Tarnowa Podgórnego 
na I Ogólnopolską Konwencję Ru-
chu Samorządowego Bezpartyjni. 
Uczestnicy zaprezentowali alter-
natywną dla partyjnej wizję Polski 
i podpisali deklarację programową. 

– Jako samorządowcy zauważa-
my postępujący, negatywny wpływ 
partii politycznych na funkcjono-
wanie naszego kraju na coraz niż-
szych jego poziomach – powiedział 
Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa 

Podgórnego. – Narastający kon-
fl ikt prowadzony przez partie poli-
tyczne przenoszony jest na poziom 
rad gmin, powiatów i województw. 
Zapowiadane upartyjnienie samo-
rządów zagraża aktywności oby-
watelskiej i pogłębia podziały na 
poziomie lokalnym. Ruch Bezpar-
tyjni jest szansą, jeśli stanie się po-
wszechny, być przeciwwagą do za-
grożenia centralizacji samorządów. 
To my – samorządowcy jesteśmy 
najbliżej lokalnych spraw. Lech 

Deklaracja 
Bezpartyjnych 
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 Obszerna fotorelacja
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Tadeusz Czajka, 
wójt Tarnowa Podgórnego. 
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Przejście otwarte
W sobotę oddano do użytku przejście dla pieszych na północnej 
nitce ul. Matyi, na wysokości przystanku tramwajowego 
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

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

• usługi transportowe 

• usługi sprzętem budowlanym

ATRAKCYJNE CENY!

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

Centrum Sportu 
powstanie w Szreniawie 

Trwają prace nad projektem peł-
nowymiarowego boiska w Szrenia-
wie. Nowy obiekt ze sztuczną trawą 
i oświetleniem o mocy 500 lux po-
wstanie wraz z zapleczem szatnio-
wym, saunami, salką konferencyjną 
i trybunami na ok. 300 osób. 

Dołączy do istniejącego kom-
pleksu kortów tenisowych i boisk 
do koszykówki. Powstanie przy nim 
parking i infrastruktura drogowa. 
Realizacja zadania rozpocznie się 
w przyszłym roku i zostanie po-
dzielona na przynajmniej dwa lata 
budżetowe. Projekt, wykonywany 
przez Pracownię Projektową PL+ 

w konsultacji z GOSiR, ma być go-
towy do końca roku. 

Centrum Sportowe Szreniawa 

będzie największym kompleksem 
sportowym w gminie Komorniki. 
Red

Projekt budowy największego kompleksu sportowego 
w gminie Komorniki będzie gotowy jeszcze w tym roku

REKLAMA

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

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

WOLNY, 54 LATA, UCZCIWY, PRACA, SAMOCHÓD, 
MIESZKANIE, POZNA WOLNĄ, UCZCIWĄ PANIĄ 

DO LAT 56, DO STAŁEGO ZWIĄZKU.

ODPOWIEM TYLKO NA POWAŻNE OFERTY.
TEL. KOM. 785-531-989

REKLAMA? 
ZADZWOŃ! 

 691-895-296

Do 15 października trwa głosowa-
nie na zgłoszone projekty w pierw-
szej edycji Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Komorniki. Do dyspozycji 
mieszkańców jest pula 600 tys. zł., 
w tym 500 tys. zł na zadania inwe-
stycyjne i 100 tys. zł na nieinwesty-
cyjne.

Głosować można na 9 zakwali-
fi kowanych projektów inwestycyj-
nych. Ich szczegółowa prezentacja 
znajduje się na platformie komorni-
ki.budzet-obywatelski.org. Tu moż-

na też oddać głos lub wrzucić wypeł-
nioną kartę do głosowania do jednej 
z urn w wybranych placówkach.

Z kolei z siedmiu złożonych pro-

jektów nieinwestycyjnych (tzw. 
miękkich) do głosowania zakwalifi -
kowanych zostały tylko dwa. Są to: 
spływy kajakowe od przystani węd-
karskiej przy jeziorze w Rosnówku 
do plaży gminnej na jeziorze Cho-
męcickim i z powrotem oraz Szre-
niawskie Młodzieżowe Igrzyska 
Sportowe (12 zawodów sportowych 
– raz w miesiącu). 

Zwycięskie projekty zostaną wpi-
sane do budżetu gminy Komorniki 
na przyszły rok. Red

Uczniowie szkoły nr 2 w Plewiskach 
mają już do swojej dyspozycji bo-
isko i plac zabaw. 29 września zo-
stały wydane pozwolenia na korzy-
stanie z nowych obiektów. 

Płyta boiska o wymiarach 20x40 
m pokryta jest trawą syntetyczną. 
Przy boisku znajduje się czterotoro-
wa bieżnia na 60 m. Koszt komplek-
su to 658 tys. zł. 

Z myślą o najmłodszych dzie-
ciach, przy szkole postawiono plac 
zabaw, wyposażony m.in. w ściankę 
spinaczkową. Boisko i plac zabaw 
kończą budowę kompleksu szkolne-
go w Plewiskach. Red

Głosowanie w Komornikach

Boisko i plac zabaw
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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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Jadwiga Ciesielska – najstarsza 
mieszkanka gminy Stęszew 28 
września obchodziła 103 urodziny. 
Z tej okazji burmistrz gminy Stę-
szew Włodzimierz Pinczak wręczył 
solenizantce list gratulacyjny, bu-
kiet kwiatów oraz upominek życząc 
przede wszystkim dużo pomyślno-
ści, zdrowia, pogody ducha oraz 
spokojnie spędzonego czasu w oto-
czeniu najbliższych.

Jubilatkę z najlepszymi życzenia-
mi odwiedzili również radny Zenon 
Kempa oraz sołtys Sapowic Renata 
Kaczmarek. Obecne były też córka, 
wnuczka, wnuk z żoną oraz najbliż-
si sąsiedzi, z którymi przyjaźni się 
pani Jadwiga.

Zamiast tradycyjnego „100 lat” 
odśpiewano pani Jadwidze „200 
lat”. Jubilatka nie kryła wzruszenia 
i słów podziękowania. Red

103-letnie urodziny 
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REKLAMA

Gmina Tarnowo Podgórne otrzyma-
ła unijne dofi nansowanie na utwo-
rzenie sieci zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych na jej terenie. Do-
datkowo w ramach tego wniosku 
unowocześnione zostaną tabor 
autobusowy i zaplecze techniczne. 
Wnioskodawcą była Komunikacja 
Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS.

Pierwszym elementem projektu 
będzie modernizacja pięciu przy-
stanków autobusowych, które zo-

staną wyposażone także w parkingi 
dla rowerów oraz dynamiczny sys-
tem elektronicznej informacji pasa-
żerskiej ITS. 

Projekt zakłada także zakup pię-
ciu autobusów niskoemisyjnych, 
w tym pierwszego w historii gmin-
nej tarnowskiej komunikacji au-
tobusu przegubowego. Natomiast 
trzecim elementem jest komplekso-
wa modernizacja bazy autobusowej 
TPBUS w Tarnowie Podgórnym. 

Powstanie zintegrowany budy-
nek administracyjno-warsztatowy 
z zapleczem socjalnym, magazy-
nem części i myjnią autobusową. 
Przy budowie zostaną zastosowane 
nowoczesne, energooszczędne roz-
wiązania pozwalające na obniżenie 
kosztów eksploatacyjnych bazy. 

Wartość złożonego projektu to 
kwota 12.285.240 zł, natomiast 
dofi nansowanie z UE wynosi 
8.198.216,17 zł. ARz 

Ponad 8 mln dotacji
Tarnowska komunikacja z unijnym dofi nansowaniem 

REKLAMA

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że w dniu 9 października 2017 r.9 października 2017 r. wywiesił w siedzibie Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 oraz na stronie internetowej Gminy, 
do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do dzierżawy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale 

Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel.(061) 89-59-289.
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Wicemistrzostwo Polski zdobyła 
drużyna samorządowa gminy Do-
piewo podczas  IX Mistrzostwach 
Polski Samorządowców w  Piłce 
Nożnej. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został reprezentant  Do-
piewa Łukasz  Berczyński. Zawo-
dy rozegrane zostały od 23 do 24 
września w Zakopanem. W turnieju 
wystąpiły 24 drużyny. To drugie mi-
strzostwa, w których wzięli udział 
samorządowcy gminy Dopiewo. 
W  zeszłorocznym turnieju zakoń-
czyli oni   rozgrywki na 5 miejscu, 

po przegranym meczu z  Sierpcem 
– drużyną, która zarówno przed 
rokiem, jak i w tym była bezkonku-
rencyjna. 

Zakopane, po raz kolejny było 
areną piłkarskich MP Samorządow-
ców. W  dotychczasowych edycjach 
tej imprezy sportowej, wzięło udział 
łącznie ponad 200 drużyn.

Reprezentanci drużyny przeka-
zali Puchar Wicemistrzów wójtowi 
gminy Dopiewo Adrianowi Napie-
rale na XXXIV sesji Rady Gminy 
Dopiewo. KL, BS 

13 projektów na łączną kwotę 963 
tys. zł wpłynęło do Urzędu Gminy 
Dopiewo w drugiej edycji Dopiew-
skiego Budżetu Obywatelskiego. 
Koszty ich realizacji 6,5-krotnie 
przekraczają przewidzianą na ten 
cel pulę 150 tys. zł. Aż siedem ze 
złożonych projektów dotyczy spor-
tu lub rekreacji, pozostałe: bezpie-
czeństwa, infrastruktury, kultury, 
zdrowia, ochrony środowiska i edu-
kacji.

Mieszkańcy gminy Dopiewo 
mogli składać wnioski do 2 paź-
dziernika. Lista zakwalifi kowanych 
do głosowania projektów zostanie 
opublikowana na stronie dbo.do-
piewo.pl 23 października. Głosowa-
nie będzie możliwe elektronicznie 
i tradycyjnie za pośrednictwem for-
mularza papierowego wrzuconego 
do urny – między 6 a 16 listopada. 
Głosy będą mogli oddać pełnoletni 
i zameldowani mieszkańcy gminy 
Dopiewo. 24 listopada ma nastąpić 
ogłoszenie wyników. W przypad-
ku, gdy najwięcej głosów otrzyma 
projekt o budżecie niższym niż 150 
tys. zł, szansę na realizację otrzyma 
kolejny projekt mieszczący się w po-

zostałej do dyspozycji kwocie z puli 
150 tys. zł. 

Skrócone nazwy zgłoszonych 
projektów: Street Workout Park, 
Zakup sprzętu ratowniczego dla 
OSP, Sportowe Palędzie Bis, Poideł-
ka w szkołach, Leśny Zakątek, Sym-
fonia na skrzypce i DJ’a, Linowy 
Plac Zabaw dla dzieci, Weekendowe 
spływy kajakowe i zawody, Zielone 

Zacisze II , Czyste powietrze – stacje 
pomiaru pyłów PM, Każdy chce po-
móc – cykl szkoleń, Dopiewski Bo-
ulder Park, Treningi nordic walking.

Jak pokazuje pierwsza edycja 
DBO zgłoszone projekty są dla sa-
morządu źródłem dodatkowej infor-
macji o potrzebach, a także wskaź-
nikiem aktywności sołectw. Tak się 

dzieje z działką przeznaczoną przez 
gminę na przestrzeń publiczną 
w Dąbrówce. Również zakończone 
zwycięstwem zgłoszenie do kon-
kursu przez UG Dopiewo lokalizacji 
w Dąbrówce na miejsce dla „ar-
tystycznej wiaty rowerowej”, było 
zainspirowane jednym z projektów 
ubiegłorocznego DBO. 

Przed rokiem mieszkańcy rów-
nież złożyli do DBO 13 projektów. 
W głosowaniu wzięło wtedy udział 
3,3 tys. osób. Wygrał projekt ze 
Skórzewa – za sprawą 1,2 tys. gło-
sów miejscowość ta zyskała pod-
czas ferii zimowych lodowisko 
i urządzenia rekreacyjne w parku. 
Zrealizowany został także projekt 
z Konarzewa „Zielone zacisze”, 
polegający na modernizacji okolic 
stawu w centrum miejscowości, 
który choć uplasował się na trzecim 
miejscu, zmieścił się w pozostającej 
do wykorzystania puli DBO, w prze-
ciwieństwie do jednego z projektów 
z Dąbrówki, wyprzedzającego go 
pod względem głosów. 

Więcej informacji – na stronie: 
dbo.dopiewo.pl.
Adam Mendrala

Samorządowi 
wicemistrzostwie 

Dopiewski Budżet Obywatelski
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Jadąc do Francji chórzyści za-
trzymali się w holenderskim Sint 
– Michielsgestel, gdzie wystąpili 
w sali sesyjnej miasta razem z miej-
scowym chórem „Da Gimmese 
Smart”. Zaśpiewali spontanicznie 
kilka pieśni w katedrze św. Jana 
w Hertogenbosch budząc zaintere-
sowanie turystów. 

Miejscem docelowym podróży 
chórzystów z Dopiewa było bretoń-
skie Saint Brice en Cogles, które 
odwiedzili już po raz czwarty. Pobyt 
śpiewakom zorganizował zaprzy-
jaźniony „Chór Ziemi Cogles” przy 
pomocy samorządu gminy Maen 
Roch. Współpraca między obu 
stowarzyszeniami sięga początku 
kontaktów międzygminnych dato-
wanych na 2007 r.

Przed francuską publicznością 
„Bel Canto” pokazało się kilkakrot-
nie. Zapowiedziany w prasie lokal-
nej i kościele „Koncert Galowy” 
obu chórów, połączony z występa-
mi zespołów tradycyjnej piosenki, 
przyciągnął mnóstwo mieszkańców. 
Wyjątkową radość dopiewianie 
sprawili pensjonariuszom domu 
spokojnej starości, gdzie dali drugi 
koncert. Włączyli się także w opra-
wę niedzielnej mszy w miejscowym 
kościele. 

Pobyt był okazją do francusko 
– polskiej integracji. Chórzyści, 
w towarzystwie francuskich przyja-
ciół, złożyli wiązanki na cmentarzu 
polskim w Urville, gdzie spoczywają 
żołnierze z Pierwszej Dywizji Pan-
cernej Gen. Maczka polegli podczas 
walk o Normandię. Zwiedzili zdobyte 
przez Polaków podczas II wojny świa-
towej wzgórze „Maczuga”, a także 

największy amerykański cmentarz 
wojskowy z tego okresu przy plaży 
Omaha w Collevile i jedną z fl ago-
wych atrakcji turystycznych Francji 
– Wzgórze Świętego Michała.

Chór „Bel Canto” powstał 
w 2004 r. Ma w repertuarze utwory 
rozrywkowe, ludowe, patriotyczne 

i religijne. Jest stowarzyszeniem, 
którego działalność w ramach po-
żytku publicznego wspiera gmina 
Dopiewo. Od początku jego pre-
zesem jest Jan Adam Wasielewski, 
a dyrygentem Elżbieta Węgielewska. 
Chórzyści z Dopiewa mają na koncie 
liczne koncerty w kraju i za granicą. 

Występowali w Bułgarii, Chorwacji, 
we Francji, w Holandii, na Litwie, 
w Niemczech, na Ukrainie i we Wło-
szech. Chór organizuje festiwale 
i oprawia śpiewem liczne wydarze-
nia gminne, także przy akompa-
niamencie Orkiestry Dętej Gminy 
Dopiewo. Niemal co roku udaje się 

w podróże zagraniczne, w czasie któ-
rych propaguje polską kulturę. 

Zagraniczne tournée „Bel Canto”
Chór gminy Dopiewo „Bel Canto” na przełomie września i października koncertował w Holandii i we Francji 
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Pula przewidziana 
w drugiej edycji Do-
piewskiego Budżetu 
Obywatelskiego to 
150 tys. zł

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Uroczystość odbyła się 30 września 
przed Zamkiem w Kórniku. Na 
początku została odśpiewana pio-
senka „Bo nikt nie ma z nas tego, 
co mamy razem”. Konferansjerem 
Charytatywnego Biegu „Klaudyn-
ki” był Rafał Węglarz ze Stowarzy-
szenia Miłośników Sportu Kamion-
ki, który też poprowadził pozostałą 
część imprezy.

Na starcie stanęły reprezenta-
cje: Centrum Rekreacji i Sportu 
„Oaza”, Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kórniku, „Brylant” 
Kórnik, Dendorunner – Instytut 
Dendrologii, Kórnickie Bractwo 
Rowerowe „Wariaty” z Czmonia, 
szkół podstawowych z terenu naszej 
gminy, Centrum Diagnostyczno-
Rehabilitacyjne Jankowiak w Kórni-
ku oraz osoby indywidualne.

W okrążeniu na 800 metrów bie-
gli podopieczni „Klaudynki” wraz 
z dziećmi. Na mecie najstarszy pod-
opieczny – pan Józef – wręczał bie-
gaczom medale. Były też instytucje 
wspierające „Klaudynkę”. Bibliote-
ka Publiczna w Kórniku miała sto-
isko, na którym dzieci mogły poko-
lorować jeża i odcisnąć swoją dłoń 
umoczoną w farbie na specjalnym 
pamiątkowym afi szu. Natomiast 
QQ-ryku w Kórniku przygotowało 
dla dzieci animacje, zabawy malo-
wanie balonów. Z watą cukrową był 
„Pan Wata”.

Podczas części ofi cjalnej bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski wymie-
nił pierwszą prezes „Klaudynki” 

Anettę Szarzyńską oraz obecną – 
Dagmarę Horodecką. Gratulował 
tej wspaniałej imprezy. Podkreślił, 
że stowarzyszenie w znakomity 
sposób istnieje 15 lat dzięki zaan-
gażowaniu wielu osób. Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski przypomniał, 
że po 10 latach istnienia „Klaudyn-
ki” powstał ŚDS, którego 5 rocznicę 
utworzenia obchodzono niedawno. 
Jerzy Lechnerowski podkreślił, że 
stowarzyszenie było bardzo po-
trzebne i nadal będzie w znakomity 
sposób spełniając swoje funkcje.

Burmistrz na ręce Dagmary Horo-
deckiej przekazał puchar i życzenia 
od siebie i przewodniczącego Rady 
Miejskiej Adama Lewandowskiego. 

Poprzednia prezes „Klaudyn-
ki” Anetta Szarzyńska zaznaczyła, 
iż uroczystość nieprzypadkowo 
odbywa się w pobliżu Klaudynów-
ki, gdzie urodziła się Klaudyna 
z Działyńskich Potocka – patriotka 
i działaczka społeczna – patronka 
„Klaudynki”. Dagmarze Horodec-
kiej przekazała sowę – znak dobroci 
i mądrości. Wyraziła też radość, że 
jeździ autobus, który dowozi uczest-
ników na zajęcia w ŚDS, że od 10 
już lat prowadzi działalność Gmin-
ny Rzecznik Osób Niepełnospraw-
nych w osobie Anity Wachowiak. 

Dagmara Horodecka dodała, że 
przez lata wspierało ich wiele insty-
tucji, które członkowie „Klaudynki” 
mają w sercach. Potem nastąpiła 
część artystyczna.
Robert Wrzesiński

Niezwykłe 15-lecie „Klaudynki”
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” 
wspaniale obchodziło jubileusz 

III Festyn Ekologiczny odbył się 
23 września na płycie kórnickiego 
rynku. W programie imprezy prze-
widzianych było wiele atrakcji: wy-
miana baterii i małego sprzętu RTV/
AGD na sadzonki roślin, spektakle 
z udziałem widowni, występ Śro-
dowiskowego Domu Samopomo-
cy w Kórniku, warsztaty dla dzieci 
oraz koncert Tomasza Kilarskiego. 
Podczas festynu wiele stowarzyszeń 
i przedsiębiorstw współpracujących 
z Urzędem Miasta i Gminy Kórnik 
skorzystało z możliwości zaprezen-
towania swojej działalności. 

Ogłoszono też wyniki IV Wielkie-
go Konkursu Plastycznego organizo-
wanego przez KCRiS „Oaza” . Tym 

razem jego hasło brzmiało „Błonie 
w moich oczach”. Wpłynęło 31 prac 
wielkości 2,70 m x 1,75 m. Miejsca 
w trzech kategoriach przyznała ko-
misja. Była też nagroda publiczności. 
Spośród 397 prawidłowo wypełnio-
nych głosów najwięcej osób wytypo-
wało pracę  wykonaną przez uczenni-
ce z gimnazjum w Robakowie: Martę 
Piechel, Patrycję Ochowiak, Paulinę 
Sobieralską i Zuzannę Jankowską. 

Podczas Festynu Ekologicznego 
nastąpiło losowanie Nagrody Or-
ganizatora – roweru, który sponso-
rowały fi rmy: Optyk Osińscy oraz 
Romet Centrum Rowerowe Frano-
wo. Nagrodę otrzymał Przemysław 
Koliński. Red 

Festyn Ekologiczny
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Po raz trzeci w tym roku, w Urzędzie 
Gminy w Komornikach, wójt Jan 
Broda odznaczył w imieniu Prezy-
denta RP małżeństwa o długoletnim 
stażu. Spośród sześciu par, którym 
przyznano medal honorujący tak 
długie pożycie, w uroczystości przy-
gotowanej przez kierownik Graży-
nę Rak z USC Komorniki, udział 
wzięły cztery małżeństwa: Urszula 

i Marian Chudziak z Głuchowa – 
legitymujący się 60-letnim poży-
ciem małżeńskim, zatem świętują-
cy swoje „diamentowe” gody oraz 
trzy pary obchodzące „złote” gody: 
Barbara i Jan Ryszard Dziedzicowie 
z Łęczycy, Maria i Kazimierz Gram-
zowie z Komornik, Wanda Barbara 
i Jerzy Tatko z Plewisk.

Witając tak zacnych gości wójt 

Jan Broda z uznaniem wyraził się 
o spędzonych przez owe małżeń-
stwa długich, wspólnych latach, 
o trwałości stadła i wierności przy-
siędze, którą sobie złożyli.

Uzasadnione zatem jest nagro-
dzenie małżeństw o długoletnim po-
życiu: medalami, dyplomami, kwia-
tami i sympatycznym podjęciem 
toastem, kawą i słodkościami. VS

15 października w Komornikach od-
będzie się ostatnia z cyklu Grand 
Prix WPN impreza Nordic Walking. 
To pierwsze tego typu wydarzenie 
na terenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, które swoim zasię-
giem objęło tereny gmin: Mosina, 
Puszczykowo, Stęszew i Komorniki 
– partnerów i inicjatorów projektu 
„Aktywna Trójka – trasy trzech ak-
tywności po WPN”. Organizatorzy 
w gminie Komorniki przygotowali 
7-km trasę, która biegnie malowni-
czymi ścieżkami WPN. Wszystkie 
imprezy Grand Prix odbywają się 

z pomiarem czasu oraz pod okiem 
sędziów. Start i meta w  Muzeum 
Rolnictwa i Przemysłu Rolniczo-
Spożywczego w Szreniawie, gdzie 

nastąpi podsumowanie cyklu i wrę-
czenie pucharów i nagród. 

Zachęcamy do udziału wszyst-
kich sympatyków spędzania aktyw-
nie czasu, a szczególnie osoby, któ-
re chciałby pierwszy raz sprawdzić 
swoje możliwości na zawodach, 
a wcześniej chodziły tylko rekre-
acyjnie.

Zgłoszenia na: www.zapisy.ma-
ratonczykpomiarczasu.pl/pl/GP-
WPN-NW-komorniki/Informacje 
na www.facebook.com/GrandPri-
xWPN/ oraz www.gosirkomorniki.
pl. Red

AKTUALNOŚCI

Trwa XXVIII 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. Piekary 
17, p. VIII, 61-823 Poznań. Kandy-
datów można też zgłaszać za pomocą 
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi jesienią 2017 r. 
Wśród wysyłających kupony rozlo-
sowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz.U.2016.2147 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. 
Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy, 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 
działka nr: 42 z obrębu Tomiczki.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie i w sołectwach.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 
8 197 149, pokój nr 16.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz.U.2016.2174 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. 
Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy, 
przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym tj. 

• cz. dz. 252 z obrębu Stęszew;
• cz. dz. 882/2 z obrębu Stęszew;
• cz. dz. 252 z obrębu Stęszew.
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl 

oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 

8 197 149, pokój nr 16.

REKLAMA

REKLAMA? ZADZWOŃ!  691-895-296

„Złote Gody” to niezwykłe wydarze-
nie nie tylko dla Jubilatów, ale rów-
nież dla ich rodzin oraz przyjaciół, 
to 50 lat nieprzerwanego, harmo-
nijnego pożycia małżeńskiego. Na 
zaproszenie burmistrza Włodzimie-
rza Pinczaka 18 par małżeńskich 
z gminy Stęszew, 26 września, świę-
towało jubileusz pięćdziesięciolecia 
pożycia małżeńskiego.

Pełne dostojeństwa i wzruszeń 
spotkanie rozpoczęło się od uroczy-
stego aktu dekoracji medalami nada-
nymi przez Prezydenta RP, której 
dokonał burmistrz Włodzimierz Pin-
czak w towarzystwie przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Gminy Stęszew 
Mirosława Potrawiaka oraz zastępcy 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Katarzyny Kaźmierowskiej. Jubilaci, 

oprócz medali, otrzymali również 
pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. 

Następnie wzniesiono toast 
z życzeniami kolejnych szczęśli-
wych chwil w przyszłości. Burmistrz 
Pinczak pogratulował małżonkom 
tak wspaniałego jubileuszu, życząc 
jednocześnie kolejnych wspólnie 
spędzonych lat w zdrowiu i wzajem-
nym poszanowaniu. Red

Złote Gody w Stęszewie
18 par małżeńskich z terenu gminy Stęszew świętowało 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Małżeństwa w blasku medali

GP WPN w Komornikach

Ofi cjalna cześć uroczystości zakończyła się wspólnym grupowym zdjęciem.
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Migracja z Poznania, oświata, metro-
polia, przyszłość i transport. Z jednej 
strony Jacek Jaśkowiak, prezydent 
Poznania, z drugiej Jan Grabkowski, 
starosta poznański, ponad godzinę 
dyskutowali o wzajemnym part-
nerstwie, rywalizacji i wyzwaniach 
na przyszłość. Obaj bohaterowie 
spotkania zgodnie przyznawali, że 
zarówno miasto, jak i powiat są tak 
naprawdę skazani na siebie. Znacz-
na część dyskusji poświęcona była 
sprawom oświatowym, które swego 
czasu wywoływały duże emocje. 

– W sprawie dopłat do szkół spe-
cjalnych jesteśmy blisko podpisania 
listu intencyjnego. Ale nie ma opcji, 
żebyśmy dopłacali do szkół zawo-
dowych, bo w powiecie mamy je na 
bardzo wysokim poziomie – zapo-
wiedział podczas dyskusji Jan Grab-
kowski, starosta poznański. 

W dyskusji udział wzięli też Ma-
riusz Wiśniewski, zastępca prezy-
denta Poznania i Tomasz Łubiński, 
wicestarosta poznański. Debatę 
zorganizowała redakcja Głosu Wiel-
kopolskiego. KG

Po raz kolejny powiat poznański 
odpowiedział na apel samorządów, 
które ucierpiały w wyniku nawałnicy, 
jaka przeszła w sierpniu przez nasz 
kraj. Tym razem po 100 tys. zł trafi  
do powiatu gnieźnieńskiego i miasta 
Gniezna. Wcześniej 200 tys. – dzięki 
uchwale Rady Powiatu – przekaza-
ne zostało powiatowi kartuskiemu. 
Łącznie 400 tys. zł do tej pory prze-
znaczyli radni z powiatu poznańskie-
go dla samorządów, które nadal usu-
wają skutki sierpniowej nawałnicy. 

– Na podstawie szczegółowych 
informacji o stratach w powiecie 
gnieźnieńskim, wspólnie ze staro-

stą omówiliśmy szczegóły naszego 
wsparcia. W tym samym czasie 
z podobną prośbą wystąpił do nas 
prezydent Gniezna – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 
Radni na minionej sesji jednogło-
śnie zagłosowali nad udzieleniem 
pomocy. Tomasz Budasz, prezy-
dent Gniezna przesyłając staroście 
poznańskiemu podziękowania za 
przekazane środki podkreślił, że 
choć nawałnica pozostawiła po so-
bie krajobraz zniszczeń, życie poka-
zało jednak, że czasem z nieszczęść 
potrafi ą wyniknąć rzeczy wspaniałe 
i krzepiące. KG

W czasie budowy użytych zostanie 
1500 ciężarówek masy bitumicznej 
(30 tys. ton!). Na chodnikach ułożo-
nych będzie 15 tys. mkw kostki bru-
kowej, a przy drodze wbuduje się 220 
słupków do znaków drogowych. Po-
nadto ułożonych zostanie 8 km kra-
wężników i oporników betonowych 
oraz prawie 3 km rur kanalizacji 
deszczowej. To najdroższa i najwięk-
sza inwestycja drogowa w histo-
rii powiatu poznańskiego! Mowa 

o przebudowie drogi powiatowej 
z Kleszczewa do Zalasewa. Umowa 
na realizację inwestycji, wartej ok. 25 
mln zł została właśnie podpisana.

To niezwykle ważny odcinek 
w układzie drogowym powiatu. 
Przede wszystkim dlatego, że ob-
sługuje komunikacyjnie prężnie 
rozwijającą się strefę przemysłową 
w Swarzędzu. Łączy też trzy gminy 
z trasą S5 – Swarzędz, Kleszczewo 
i Kostrzyn. KG

Powiat i Poznań 
są na siebie skazani 

Po 100 tys. zł dla 
poszkodowanych

25 mln na drogę

Od października nad bezpieczeń-
stwem mieszkańców w gminie Do-
piewo czuwać będzie 20 policjantów, 
którzy do dyspozycji mają nowocze-
sną i w pełni wyposażoną siedzibę 
przy ulicy Łąkowej 9. Jej uroczyste 
otwarcie nastąpi w środę (11 paź-
dziernika). Komisariat w Dopiewie, 
jest trzecim, który w ramach progra-
mu modernizacji i budowy, przyjęte-
go przez powiat poznański, zbudo-
wany został „od zera”. 

Zarówno udział w  budowie, jak 
i przebudowie komisariatów nie jest 
obowiązkiem powiatu. Jednak jak 
podkreśla Jan Grabkowski, starosta 
poznański, bezpieczeństwo oby-
wateli i policjantów zależy od nas 
wszystkich. Także od samorządu 
powiatowego. 

– Nasze hasło, które towarzy-
szy nam od dłuższego czasu „Bez-
pieczny Powiat”, znajduje pokrycie 
w  rzeczywistości. Przez minione 
lata na wsparcie policji wydaliśmy 8 
milionów złotych – mówi Jan Grab-
kowski, starosta poznański. – Przez 
wszystkie lata pracy w administracji 
uważałem za ważne, żeby samorząd 
powiatu poznańskiego dawał z sie-
bie maksymalnie to, co może dać 
własnym mieszkańcom, ale także 
formacji, która czuwa nad ich bez-
pieczeństwem. By jej członkowie 
pracowali w dobrych warunkach. 

A tych warunków koledzy z innych 
komisariatów mogą pozazdrościć po-
licjantom z Dopiewa. Do dyspozycji 
funkcjonariuszy oddany zostanie no-
woczesny, przestrzenny dwukondy-
gnacyjny budynek o powierzchni 400 
metrów kwadratowych z garażami. 

W budowę komisariatu w Dopie-
wie powiat zainwestował milion zło-
tych. Kolejne 1,2 mln złotych plus 
działkę o powierzchni 2 tys. mkw 
przekazała gmina Dopiewo. Pozo-
stałą kwotę, ok. 700 tysięcy złotych 
wydała na ten cel policja. 

Rewir to już przeszłość
Powiat zainwestował milion złotych w budowę komisariatu w Dopiewie

Katarzyna 
Wozińska-Gracz
kontakt@naszglospoznanski.pl

KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Uroczyste otwarcie komisariatu 
nastąpi 11 października. 

Samorząd od wielu lat zabie-
gał o utworzenie w Dopiewie 
Komisariatu Policji. Wcześniej 
funkcjonował tam tzw. rewir 
dzielnicowych, a organizacyjnie 
teren gminy podlegał pod KP 
w Tarnowie Podgórnym. 
• 2012 – gmina Dopiewo 
w związku ze znacznym wzro-
stem liczby ludności ofi cjalnie 
występuje z propozycją utworze-
nia KP Dopiewo. 
• 2013 – gmina typuje kon-
kretną działkę pod budowę 
i deklaruje pomoc fi nansową. 
Powiat poznański również 
deklaruje wsparcie fi nansowe po 
zakończeniu (współfi nansowa-
nej ze strony powiatu) budowy 
Komisariatu Policji w Luboniu.
• 2015 – poznańska policja 
uznaje potrzebę utworzenia 
w Dopiewie komisariatu, gmina 
przekazuje działkę pod jego bu-
dowę i deklaruje wolę wsparcia 
kwotą 1 mln. 200 tys. złotych. 
• 2016 – wmurowanie kamienia 
węgielnego. 
• 2017 – 11 października ofi cjal-
ne otwarcie komisariatu. 

Dzięki powiatowi 
i gminie
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Część dyskusji po-
święcona była spra-
wom oświatowym
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„Nie ma końca. Nie ma początku. 
Jest tylko niezaspokojona pasja 
życia” – powiedział niegdyś twier-
dząco Federico Fellini, legendarny 
włoski reżyser fi lmowy i scenarzy-
sta. Oglądając musical „Nine” na 
deskach Teatru Muzycznego w Po-
znaniu, aż chce się bez wahania za-
śpiewać – „Nie ma końca, bo nie ma 
granic; nie ma początku, bo wszyst-
ko trwa, skoro pasja dla naszego ży-
cia jest jak toast bez dna”. Jeśli sce-
niczną pasję potraktować jako klucz 
do odwagi spełniania niekonwen-
cjonalnych pragnień mimo konwen-
cji społecznych, poznańskie „Nine” 
jest strzałem w dziesiątkę. I co cie-
kawe, aby się o tym przekonać nie 
trzeba być „Be Italian” – rodowitym 
Włochem – wbrew pozorom… 

Jeśli zaś o pozorach mowa – za-
równo dla Felliniego, jak i artystów 
Teatru Muzycznego (od samej przed-
premiery 28 września i premiery, 
która odbyła się 30 września) są one 
siłą do tworzenia pełnych ognia sytu-
acji emocjonalnych i intelektualnych, 
które spotykamy w fi lmie, jak i na 
scenie. Fabuła musicalu nie zmierza 
do odkrycia nowego sensu. Nie sili 
się na to. Sugeruje, że ciekawsze jest 
ujawnianie tej samej prawdy, lecz 
w zaskakującej formie. Tak, prawda 

to kobieta. Ubrana w uśmiech nie-
winności, to znów rozpinająca gorset 
gestów aż po taniec pożądania; zbli-
żająca się do twojego ego w podwiąz-
ce pragnień, w których może pozwoli 
ci odkryć pełnię nocy. Może… na 
pewno… Pewne (skądinąd zamierzo-
ne) niedomówienia stają się dla ze-
społu Teatru Muzycznego pierwszym 
i niekończącym się pragnieniem tak 
charakterystycznym dla upodobań 
włoskiego reżysera. 

Publiczność poznańskiego 
„Nine” nie jest zawiedziona – w mu-
sicalu możemy odczuć nastrój ro-

dem z arcydzieła kinematografi i 
– wszystko za sprawą pełnej tem-
peramentu gry i śpiewu aktorów, 
solistów, baletu oraz nut wydoby-
wanych z rytmu serc instrumentów 
orkiestry. Orkiestracja przeżyć jest 
tutaj doborowa. Nie każdy teatr 
decyduje się na wystawienie tak 
spektakularnego, a jednocześnie in-
tymnego w uczucia musicalu. W Po-
znaniu się to udało, bo poza artysta-
mi wyłonionymi w ogólnopolskim 
castingu; zagrały dobrze nam znane 
nazwiska, które od niejednego sezo-
nu, obdarzają siebie zaufaniem. 

Kogo widzimy na scenie? W róż-
nych odsłonach w rolę Guido Con-
tini wcielają się: Damian Aleksan-
der, Łukasz Brzeziński i Radosław 
Elis. Urodę marzeń rozpalają w po-
staci Luisy Contini: Oksana Ha-
merska, Anita Steciuk i Ewa Ło-
baczewska. Wdziękiem Carli nas 
dotykają: Ewa Kłosowicz, Sylwia 
Różycka i Dagmara Rybak. Auto-
rem adaptacji z języka włoskiego 
jest Mario Fratti. Przekładem za-
ciekawia Jacek Mikołajczyk. Kie-
rownikiem muzycznym jest Piotr 
Deptuch; choreografem Paulina 

Andrzejewska; scenografi ę projek-
tuje Mariusz Napierała, a kostiumy 
Agata Uchman. 

Musical opowiada o… Nie! Bar-
dziej się liczy to jak opowiada. 
Sposób tej opowieści tworzy spój-
ną całość choreografi i, scenografi i, 
kostiumów… Barwy musicalu nie 
wynikają z przesytu formy nad tre-
ścią, co stanowi niebezpieczeństwo 
dla tego typu produkcji. Koloryt kre-
acji scenicznych uzyskujemy z roz-
myślnego połączenia emocji gestów 
i śpiewu z możliwością jedynie mu-
śnięcia ich spełnienia, gdy wydaje 
się, że już sięgają kulminacji. To 
typowa ars poetica Felliniego – upa-
trywanie rozgrzeszenia dla naszych 
zmysłów w samej świadomości do-
świadczania czegoś w uśmiechu 
niedosytu. 

I może na koniec, choć prze-
cież końca nie ma – Fellini wyznał 
też – „Istniejemy tylko w tym, co 
robimy”. Tak, artyści Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu prawdziwie 
zaistnieli.

„Nine” to strzał w dziesiątkę!
Słynny broadwayowski musical na deskach poznańskiego Teatru Muzycznego 

Radosław Elis (Guido) i Dagmara Rybak (Carla).
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Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

Koncert Queen Symfonicznie odbę-
dzie się 14 października w Rokiet-
nicy. Dla Czytelników mamy dwa 
dwuosobowe zaproszenia. 

Niezwykłe koncerty łączące nie-
śmiertelną muzykę zespołu Queen 
z symfonicznymi aranżacjami 
w wykonaniu orkiestry Alla Vienna 
i 20-osobowego chóru Vivid Singers 
już od pięciu lat zachwycają fanów 
twórczości legendarnej grupy. 

Queen Symfonicznie to absolutny 
fenomen – zaplanowany pierwotnie 
jednorazowy występ przerodził się 
w wielką trasę koncertową w naj-
większych salach w kraju. Na ponad 
80 dotychczasowych koncertach 
pojawiło się około 60.000 widzów, 
a każdy występ fani Queen wypeł-
niają do ostatniego miejsca. 

To dwugodzinny spektakl podzie-
lony na dwie części, z najwspanial-
szymi kompozycjami Queen. Finał 
występu uświetni także występ soli-
sty – śpiewającego aktora – wciela-
jącego się w rolę Freddiego Mercury-
’ego. Zespół wystąpi z najnowszym 
programem, do którego włączono 
m.in. „Bicycle Race”, „Under Pres-

sure” oraz wyjątkową kompozycję 
„Barcelona”, którą Freddie Mercury 
nagrał wraz z hiszpańską śpiewaczką 
operową Montserrat Caballe.

Koncert w Rokietnicy odbę-

dzie się 14 października o godz. 
18 w hali Rokietnickiego Ośrodka 
Sportu. Bilety: www.bieltyna.pl; 
www.bilety24.pl; www.kupbilecik.pl 
oraz kasa ROS. JM

Queen Symfonicznie 
zabrzmi w Rokietnicy

Choć artyści poznańskiego Teatru 
Muzycznego wielokrotnie byli wi-
dywani i oklaskiwani podczas im-
prez Gminnego Ośrodka Kultury 
„Sezam”, nigdy jeszcze nie wybrali 
gminy Tarnowo Podgórne na miej-
sce prapremiery swojego spektaklu. 
A właśnie na deskach Centrum Kul-
tury Przeźmierowo po raz pierwszy 
będzie można zobaczyć najnowszy 
komediowy spektakl teatru, zatytu-
łowany „neSTORY”.

Anna Bajerska-Witczak, Karo-
lina Garlińska-Ferenc, Marzena 
Makłowicz, Włodzimierz Kalemba, 
Marlena Łaszewicz, Maciej Ogór-
kiewicz, Wiesław Paprzycki, Jaro-
sław Patycki, Arnold Pujsza, Jacek 
Ryś i  Adam Silecki – wszystkich 
tych artystów zobaczymy w premie-
rowym przedstawieniu. 

Spektakl z  elementami muzycz-
nymi zainspirowany jest „Ptaka-
mi” Arystofanesa. Jego opowieść 
przedstawia obywateli Aten, którzy 
w  sprzeciwie wobec panującej sy-
tuacji zakładają własne państwo 
i ustanawiają nowy porządek w pta-
sim raju. Reżyser i autor scenariu-
sza spektaklu, Marek Chojnacki, 
umieścił akcję wśród... dojrzałych 
artystów w  Polsce. W  odpowiedzi 
na brak ról w  teatrach, postana-
wiają oni w  nowy sposób wykorzy-
stać swoje klasyczne wykształce-
nie, talenty i  energię życiową. Po 
wielu perypetiach zatrudniają się 

w  nowoczesnej fi rmie oferującej 
ludziom biznesu lekcje ze sztuki 
autoprezentacji i skutecznych prze-
mówień. Tym sposobem wchodzą 
w  nieoczekiwane role zawodowe 
związane z  mentoringiem – meto-
dą doradztwa opartego na relacji 
mistrz-uczeń. I tak jak w dziele Ary-
stofanesa, tak również w  komedii 
„neSTORY” z  jednej strony odnaj-
dziemy wiele zabawnych aluzji do-
tyczących gasnącej epoki, a  z  dru-
giej – podziwiamy niegasnący wigor 
bohaterów sztuki.

Komedię „neSTORY” zobaczyć 
będzie można 15 października 
o  godz. 17 w  CK Przeźmierowo, 
a bilety kosztują 39 zł. Można je ku-
pować w miejscu imprezy, w GOK 
„Sezam” i w Domu Kultury w Tar-
nowie. Sprzedaż internetową pro-
wadzi serwis Bilety24.pl.

Prapremiera „neSTORY” 
w Przeźmierowie!

• Dla Czytelników mamy dwa 
dwuosobowe zaproszenia. 
Jak je zdobyć? Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl 

Wygraj bilety

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwuosobowe zapro-
szenie. Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl. 

Mamy bilety

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Na deskach teatru zagości jeden 
z operowych hitów wszech cza-
sów Rigoletto Giuseppe Verdiego 
w reżyserii Marcina Bortkiewicza 
– scenarzysty, aktora i reżysera fi l-
mowego i teatralnego, który od lat 
prywatnie zafascynowany jest mu-
zyką i operą. Co interesujące, jest on 
autorem popularnego serialu „Na 
dobre i na złe”.

Rigoletto w Poznaniu to jego ope-
rowy debiut. Filmowa wrażliwość 
reżysera kreuje obrazy na pogra-
niczu mroku i światła w scenerii 
gotyckiej architektury i kostiumów 
zainspirowanych modą epoki. 
Autor, wielokrotnie nagradzanej 
Nocy Walpurgii, chce zrealizować 
Rigoletto   tak, aby nawiązywało 
do stylistyki kina niemego. Jego 
celem jest opowiedzieć  tę historię 
z lekkością ironicznej komedii, pa-
miętając o tym, że jest to dzieło mó-
wiące o ludzkiej naturze – historia 
koniunkturalisty, który uwikłał się 
moralnie i etycznie, a padł ofi arą 
tego, na co sam sobie pozwalał. 

Orkiestra, soliści i goście Ope-
ry w Poznaniu zmierzą się z jedną 
z najpopularniejszych partytur w hi-
storii opery, pełną znanych melodii, 
jak kultowa aria „La donna è mobi-
le” czy „Caro nome”.

Rigoletto w Operze
Już 14 października pierwsza premiera w Teatrze Wielkim 

• Opera w trzech aktach, 
libretto Francesco Maria Piave, 
na podstawie sztuki „Król się 
bawi” Victora Hugo, oryginalna 
włoska wersja językowa z polski-
mi napisami, kierownictwo mu-
zyczne Gabriel Chmura, reżyseria 
Marcin Bortkiewicz, scenografi a, 
reżyseria świateł Paweł Dobrzyc-
ki, kostiumy Dorota Roqueplo,
choreografi a Iwona Runowska,
kierownictwo chóru Mariusz 

Otto, współpraca muzyczna Adi 
Bar, asystent reżysera Andrzej 
Ogórkiewicz
• Premiera: 14 X, godz. 19.
• Kolejne spektakle: 
15 X, godz. 18, 17 X, godz. 19,
18 X, godz. 19, 19 X, godz. 19.
• Zdobądź bilety
Mamy dwa dwuosobowe zaprosze-
nia (jedno na spektakl 17 X, drugie
na 18 X). Jak je zdobyć? Szukajcie 
na naszglospoznanski.pl .

Rigoletto 

Artyści Teatru Narodowego Operetki 
Kijowskiej zapraszają na Poznańską 
Galę Operetkowo Musicalową, która 3 
grudnia o godz. 19 odbędzie się w Auli 
UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Po-
znaniu. Usłyszeć będzie można naj-
piękniejsze arie ze znanych operetek, 
musicali, a także popularne szlagiery. 
Dla naszych Czytelników mamy 3 
dwuosobowe zaproszenia – szukajcie 
na naszglospoznanski.pl. Bilety do 
nabycia: CIM (ul. Ratajczaka 44 w Po-
znaniu), salony Empik, Salon Muzycz-
ny RIFF (ul. Zielona 8, Poznań) oraz 
na www.kupbilecik.pl, www.biletyna.
pl, i www.ebilet.pl. Zamówienia i infor-
macje: tel. 737 567 014.

Gościem pierwszego w tym sezonie 
Krakowskiego Salonu Poezji będzie 
Jacek Fedorowicz, który przeczyta 
„Biegaliki” Włodzimierza Naum-
czyka. Artyście na scenie towarzy-
szyć będzie muzyk.

Jacek Fedorowicz – z wykształ-
cenia malarz, sławę zdobył jako 
aktor i satyryk. Jeden z założycieli 
(m.in. ze Zbigniewem Cybulskim 
i Bogumiłem Kobielą), gdańskie-
go, studenckiego teatru Bim-Bom. 
W drugiej połowie lat 60. wystę-
pował w Telewizji Polskiej, gdzie 
współtworzył m.in. z Jerzym Gruzą 
programy rozrywkowe „Poznajmy 
się”, „Małżeństwo doskonałe”, „Ka-

riera i Runda”. W latach 90. zaczął 
prowadzić w TVP program „Dzien-
nik Telewizyjny”, który następnie 
przeszedł metamorfozę z progra-
mu o charakterze politycznym na 
program rozrywkowy. Publiczność 
mogła go oglądać w kultowych fi l-
mach takich jak m.in.: „Lekarstwo 
na miłość”, „Kochajmy Syrenki”, 
„Poszukiwany, poszukiwana”, „Nie 
ma róży bez ognia”, „Alternatywy 
4”. Obecnie występuje w kabarecie 
Zenona Laskowika. 

Najbliższy Salon Poezji odbę-
dzie się 14 października: o godz. 12 
w Teatrze Muzycznym, a o 18 w Bi-
bliotece w Zamku w Kórniku. Red 

Muzyka, elementy teatru i  dosko-
nałe teksty. Tego wszystkiego spo-
dziewać się można 28 października 
o godz. 18 w Centrum Kultury Prze-
źmierowo. Zobaczymy wówczas re-
cital Piotra Machalicy „Mój ulubio-
ny Młynarski”. Będzie on hołdem 
złożonym Mistrzowi przez Piotra 
Machalicę, który „Jego piosenki 
śpiewa od zawsze”. Nigdy dotąd nie 
wykonywał jednak programu, który 
w całości składa się z utworów (pio-
senek, ale i poezji) Wojciecha Mły-
narskiego. 

„Mój ulubiony Młynarski” to 
koncert na głos, dwie gitary, trąbkę, 
instrumenty perkusyjne i akordeon. 
Piotrowi Machalicy towarzyszą in-
strumentaliści: Krzysztof Niedźwiec-
ki, Michał Walczak i Paweł Surman. 
Wśród niezapomnianych utworów 
Mistrza włączonych do programu 
są m. in. „Jeszcze w zielone gramy”, 
„Tango desperado”, „Nie ma jak 
u  mamy”, „Bynajmniej”, „Najpięk-
niejszy list miłosny”, „Idź swoją dro-
gą” i „Blue Tango”. 

Premiera tego recitalunastąpiła 
w warszawskim Och Teatrze w maju 
br. Bilety na ten wyjątkowy koncert 
w cenie 50 zł do nabycia w Centrum 
Kultury Przeźmierowo, w siedzibie 
GOK „SEZAM” i w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym. Sprzedaż 
internetową prowadzi serwis Bile-
ty24.pl. 

Jacek Fedorowicz 
w Kórniku i Poznaniu 

Ulubiony Młynarski 
Piotra Machalicy

Gala Operetki Kijowskiej 

• Mamy jedno dwuosobowe 
zaproszenie na ten koncert. 
Szukaj na naszglospoznanski.pl 

Zdobądź bilet

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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• I część
1) Johann Strauss „Baron cygań-
ski” Uwertura – orkiestra 
2) Johann Strauss „Zemsta nieto-
perza” akt II Toast Orłowskiego 3) 
Johann Strauss „Zemsta nietope-
rza” akt II Duet z zegarkiem Ro-
salindy i Eisensteina 4) Emerich 
Kalmann „Księżniczka czardasza” 
5) Franciszek Lehar „Kraina 
uśmiechu” – akt II – „Twoim jest 
serce me” 6) Franciszek Lehar 
„Cygańska miłość” akt II czardasz 
Ilony „Kiedy skrzypki grają” 7) 
Franciszek Lehar „Frasquita” 
Serenada Armana 8) Emerich Kal-
mann „Hrabina Marica” – czar-
dasz balet 9) Franciszek Lehar 
„Paganini” Pieśń Anny Lizy – akt 

I „Serce drży, ogień płonie w mojej 
krwi” 10) Johann Strauss „Baron 
cygański” akt I „Wielka sława to 
żart” 11) Taniec cygański Balet
12) Franciszek Lehar „Wesoła 
wdówka” akt III „Usta Milczą du-
sza śpiewa” 13) Giacomo Puccini 
„Cyganeria” Walc Musetty 14) 
Emerich Kalmann „Księżniczka 
cyrkówka” – „Te cudne oczy”
15) Franciszek Lehar „Giuditta” – 
„Kto me usta całuje ten śni”
16) Emerich Kalmann „Księż-
niczka czardasza” duet Sylwii 
i Edwina 17) Jacquess Offenbach 
„Orfeusz w piekle” Kankan – balet
• II część 
1) Vittorio Monti „Czardasz” 
Balet 2) „Czarne brwi” ukraińska 

pieśń narodowa 3) Robert Stolz 
„Brunetki – blondynki” z reper-
tuaru Jana Kiepury 4) Gioacchino 
Rossini „Cyrulik sewilski” Aria 
Figara 5) Charles Gounod „Ro-
meo i Julia” Walc Julii 6) Pablo 
Sorozabl, Romanza de Leandro 
zarzuela 7) Louis Prima Sing, 
sing, sing Balet 8) Riccardo Coc-
ciante Le Cathedrales z musicalu 
„Dzwonnik z Notre Dame” 9) 
Rodolfo Falvo „Dicitencello vuie” 
włoska pieśń 10) Fredrik Kempe 
„La voix” 11) Josh Groban „Per 
te” 12) Francesco Sartori „Con Te 
Partiro”, „Time to Say Goodbye”
13) Giuseppe Verdi „Brindisi” La 
traviata 14) Tymko Padura „Hej, 
sokoły”.

Program koncertu

KONKURSY Z BILETAMI —
SZUKAJ NA NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Mieszkanka gminy Tarnowo Pod-
górne Jolanta Witczak ukończyła 
35. edycję Spartathlonu. Liczący 
246 km dystans z Aten do Sparty po-
konała w czasie 35 godzin 42 minut 
i 47 sekund. Biegaczka z Lusowa 
debiutowała w najbardziej presti-
żowym ultramaratonie w Europie, 
który  wchodzi w skład tzw. Wielkie-
go Szlema Ultramaratońskiego. 

Spartathlon swoją nazwę otrzy-
mał na cześć bohaterskiego wyczy-
nu Filipiddesa. Ateński posłaniec 
pokonał go w 36 godzin, które 
stanowią limit czasu, w jakim na-
leży się zmieścić, aby być sklasyfi -
kowanym w prestiżowym greckim 
ultramaratonie. Rekord zawodów 
od 1984 roku należy do Greka 
Yiannisa Kourosa, który wynosi 
20 godzin i 25 minut. Uczestnicy 
tegorocznego Spartathlonu wyru-
szyli spod Akropolu 29 września 
o godz. 7. Na starcie stanęło 14 
Polaków.

Na Alternatywne lekcje w-f zaprosi-
ła swoich uczniów Gmina Tarnowo 
Podgórne wspólnie z Fundacją Mo-
niki Pyrek.

Przez cały piątek, 6 października, 
w hali sportowej Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Baranowie zajęcia 
sportowe prowadziła Monika Py-
rek – mistrzyni i rekordzistka Polski 
w skoku o tyczce, rekordzistka Eu-
ropy, medalistka mistrzostw świata, 
olimpijka. Po krótkiej rozgrzewce 
dzieci przechodziły kolejne stacje 

ćwiczeń – były m.in. piłka ręczna, 
bieg, koszykówka i… ćwiczenia 
w rzeczywistości wirtualnej. W zaję-
ciach sportowych udział wzięły dzie-
ci ze wszystkich szkół podstawo-
wych Gminy Tarnowo Podgórne (od 
IV klasy) – każda grupa ćwiczyła 90 
min.

Zajęcia miały na celu propagowa-
nie aktywności sportowej i zdrowe-
go stylu życia wśród najmłodszych, 
ale także wyszukiwanie i wspieranie 
talentów sportowych. ARz 

Przebiegła 
246 kilometrów!

Lekcje w-f inaczej
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Na rowerach i z kijkami

Obchody Jubileuszu 90-lecia Pol-
skiego Radia Poznań zbliżają się 
powoli do końca. W kwietniu odby-
ła się uroczysta gala w Auli UAM. 
W maju było spotkanie ze słucha-
czami na Pikniku Rodzinnym. 
Najmłodsi bawili się przy muzyce 
Arki Noego a miłośnicy mocnego 
brzmienia mieli niepowtarzalną 
okazję podziwiać ulubione zespoły 
m.in. Armię i TSA. Ogromnym za-
interesowaniem cieszyła się „Radio-
wa Strefa Wypoczynkowa”, którą 
usytuowano na Placu Wolności. 
Chętni kibicowali dwunastu druży-
nom piłkarskim, które uświetniły 
radiowy turniej piłkarski. Trwa jesz-
cze cykl „9 koncertów na 9 dekad” 
realizowanych na żywo w studiu im. 
Krzysztofa Komedy. Zagrali m.in. 
Dixie Company, Limboski, Kombi, 
Daria Zawiałow.

1 października odbyło się wy-
darzenie sportowe dla miłośni-
ków nordic walkingu i turystyki 
rowerowej. „31 Rajd Rowerowy” 
i „8 Jesienny kijomarsz”. Imprezy 
rekreacyjne Radia Poznań mają 
wieloletnią tradycję i liczne grono 
sympatyków. Organizatorom zależy 
na umożliwieniu słuchaczom radia 
i mieszkańcom Wielkopolski ak-
tywnego spędzenia wolnego czasu 

na łonie przyrody w rodzinnym gro-
nie. Na pikniku nad Jeziorem Swa-
rzędzkim pojawiło się kilkaset osób 
– rowerzystów i miłośników nordic 
walking oraz fanów muzyki country.

„Jesienny Kijomarsz” wystar-
tował w Swarzędzu. Trasa marszu 
(13,5 km) prowadziła wokół uro-
kliwej Doliny Cybiny. Małgorzata 
Asman i Roman Krzywiński – pro-
fesjonalni instruktorzy nordic wal-
king – przeprowadzili rozgrzewkę 
i udzielili fachowych porad dotyczą-
cych techniki maszerowania z kijka-
mi.

Rowerzyści rozpoczęli swoje 
zmagania nad Jeziorem Maltań-
skim. Do mety w Swarzędzu pro-
wadziły dwie trasy – krótka (12 
km), adresowana głównie do rodzin 
z dziećmi oraz długa (39 km), bar-
dziej wymagająca, przebiegająca 
przez Kicin i Tuczno.

Prawdziwą atrakcją był konkurs. 
Rywalizowali reprezentanci obu 
dyscyplin. Odpowiadali na pyta-
nia dotyczące sportu uprawianego 
przez przeciwników. Zgadywali 
wykonawców i tytuły radiowych 
przebojów. Bawili się w przeciąga-
nie liny. Lepsi okazali się kijomar-
szowcy.

Ogromną atrakcją artystyczną 

pikniku był koncert zespołu „Paweł 
Bączkowski & The Gold Country 
and Roll Band”, dzięki któremu na 
mecie imprezy pojawiło się wielu 
fanów muzyki country. Paweł Bącz-
kowski prowadzi w Radiu Poznań 
bardzo popularną audycję „Planeta 
Country”.

Na zakończenie sportowych zma-
gań, uczestnicy otrzymali nagrody 
ufundowane przez sponsora wyda-
rzenia ENEA S.A. Firma ta od lat 
wspiera aktywny wypoczynek. Upo-
minki wręczała Magdalena Hilszer, 
kierownik Biura Komunikacji. Sta-
łym partnerem rowerowych imprez 
Radia Poznań jest producent odzie-
ży dla rowerzystów i nordic walkin-
gowców fi rma BCM Nowatex, której 
właściciel Piotr Miśkiewicz wręczył 
zestawy strojów. Po raz pierwszy 
rozgłośnia współpracowałą z SWAJ 
BIKE TEAM, który opracował tra-
sy rowerowe. Współorganizatorem 
imprezy był Urząd Miasta i Gminy 
Swarzędz, który reprezentował bur-
mistrz Marian Szkudlarek.

Wszyscy uczestnicy wydarze-
nia opuszczali teren nad jeziorem 
w dobrych nastrojach. Doskonała 
pogoda i świetna zabawa to znak 
fi rmowy radiowej imprezy. Do zo-
baczenia rok! PN

31 Rajd Rowerowy Radia Poznań i 8 Jesienny Kijomarsz

Anna 
Lis 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Mimo przerwy na reprezentację aż 
21 piłkarzy Lecha Poznań rozpo-
częło w minionym tygodniu przygo-
towania do wyjazdowych meczów 
z Jagiellonią Białystok i Lechią 
Gdańsk. 

Na INEA Stadionie podopieczni 
Nenada Bjelicy zagrają dopiero 27 
października o godz. 20.30 z Wisłą 
Kraków.

Piłkarze Lecha przed przerwą na 
występy reprezentacji narodowych 
zachwycili kibiców zwycięstwem 
nad Legią Warszawa 3:0. Następnie 
11 piłkarzy Kolejorza wyjechało na 
zgrupowania swoich kadr narodo-
wych do lat 21 i pierwszych zespołów. 
Trener Bjelica zarządził krótką prze-
rwę od treningów, a zespół wrócił do 
treningów w miniony czwartek.

– Trzy dni wolnego były dla nas 
bardzo ważne. Należy pamiętać, że 
dobra regeneracja to też ważny ele-
ment treningu, który należy mieć po 
wykonaniu ciężkiej pracy. Czas ten 
przydał się do zregenerowania nie 
tylko pod względem fi zycznym, ale 

również mentalnym – mówi trener 
bramkarzy Andrzej Dawidziuk. 

Pierwszy sprawdzian czeka po-
znaniaków już w piątek, gdyż na 
wyjeździe zmierzą się z Jagiellonią 
Białystok. W składzie zabraknie 
obrońcy Emira Dilavera oraz po-
mocnika Macieja Makuszewskiego, 
ponieważ będą pauzować za żółte 
kartki. Jagiellonia ostatnio zremi-
sowała bezbramkowo z Wisłą Kra-
ków i wygrała na własnym stadionie 

z Legią 1:0. Ponadto trener Ireneusz 
Mamrot zdecydował się na rozegra-
nie w weekend sparingu z Szach-
tiorem Soligorsk, który jego zespół 
wygrał 2:0.

Kolejnym rywalem Kolejorza bę-
dzie Lechia Gdańsk i dopiero 27 
października Lech zagra na wła-

snym stadionie. Kibice zastanawia-
ją się czy, w którymś z tych spotkań 
wystąpi Kamil Jóźwiak. Ten uzdol-
niony wychowanek klubowej akade-
mii „grzeje ławę”, a wielu uważa, że 
jest to spowodowane niechęcią do 
przedłużenia kontraktu. 

– Jóźwiak nie gra, bo nie wygry-
wa rywalizacji sportowej z innymi – 
ucina spekulacje wiceprezes klubu 
Piotr Rutkowski.

Fani Lecha czekają na 
mecz z Wisłą Kraków
Mamy dla Czytelników bilety na domowe mecze Kolejorza!

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

• Na każde spotkanie, które 
Lech rozgrywa na własnym 
stadionie mamy dla Czytelni-
ków cztery bilety. Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl.

Mamy bilety

Kibice zastanawiają 
się dlaczego nie gra 
Kamil Jóźwiak
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