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Gwiazdy na gali Ery JazzuGwiazdy na gali Ery Jazzu  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!

Dziesięciolecie Dziesięciolecie 
kabaretu Nowaki kabaretu Nowaki 
Jubileusz artyści świętować będą m.in. w Przeźmierowie Jubileusz artyści świętować będą m.in. w Przeźmierowie 
i Stęszewie. Mamy cztery dwuosobowe bilety! i Stęszewie. Mamy cztery dwuosobowe bilety! STR. 13STR. 13



NR 127 / 23 PAŹDZIERNIKA 2017

2 Z DRUGIEJ STRONY

Młodzieży należy wskazywać wzorce

Kalendarium

24 października
WTOREK 
• Holenderski zespół jazzowy 
„Wojtek Justyna TreeOh!” 
wystąpi w poznańskim klubie 
„Blue Note” o godz. 20. Na 
koncercie zaprezentuje nowy 
repertuar obejmujący utwory 
napisane wspólnie na jego 
drugą płytę.

27 października
PIĄTEK
• Klasyczny tekst, współczesna 
forma, uniwersalna wymowa. 
Takie połączenia stają się spe-
cjalnością Grupy Teatralnej „Za-
miast”. Studencki zespół 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. 

28 października
SOBOTA
• Muzyka, elementy teatru 
i doskonałe teksty. Tego wszyst-
kiego spodziewać się można 
o godz. 18 w Centrum Kultury 
Przeźmierowo. Zobaczyć 
będzie można wówczas recital 
Piotra Machalicy „Mój ulubiony 
Młynarski”. Bilety w cenie 50 zł. 
Dla Czytelników mamy jedno 
dwuosobowe zaproszenie – szu-
kajcie na naszglospoznanski.pl.

25 listopada
SOBOTA
• Gogol Bordello powraca do 
Polski w ramach trasy promują-
cej najnowszy album „Seekers 
and Finders”! Nowojorska 
grupa punk-rockowa zagra 
w poznańskiej MTP2.

3 grudnia
NIEDZIELA
• Artyści Teatru Narodowego 
Operetki Kijowskiej zapraszają 
na Poznańską Galę Operetkowo 
Musicalową, która o godz. 19 
odbędzie się w Auli UAM w Po-
znaniu. Usłyszeć będzie można 
najpiękniejsze arie ze znanych 
operetek, musicali, a także po-
pularne szlagiery. Dla naszych 
Czytelników mamy 3 dwuoso-
bowe zaproszenia – szukajcie na 
naszglospoznanski.pl.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Będąc w okolicach poznańskie-
go Dworca Głównego zapytałem 
przypadkowo napotkaną grupę 
młodzieży, jak dojść do pomnika 
Hipolita Cegielskiego? Pokręcili 
głowami – nie wiedzieli, gdzie się 
on znajduje. Czy byłem zdziwio-
ny? Nie, utwierdziłem się w smut-
nej prawdzie, iż młodzi, niestety, 
nie znają historii. 

Jestem zatem pełen szacunku, 
że są ludzie na czele z Prezyden-
tem Towarzystwa im. Hipolita Ce-
gielskiego dr. Marianem Królem, 

którzy kultywują idee Cegielskie-
go. To ważne, by ta spuścizna tra-
fiała do nowych pokoleń zachęca-
jąc współczesnych do odniesienia 
sukcesu, bo jak mawiał Cegielski 
„Praca wszystko zwycięża”.

W najbliższą sobotę THC 
organizuje uroczystość wręczenia 
statuetki Złotego Hipolita i God-
ności „Wybitna Osobistość Pracy 
Organicznej”, o czym piszemy 
na stronie 11. Idea prestiżowej 
nagrody zrodziła się z potrzeby 
pokazania młodemu pokoleniu 

Polaków osobistości, które są 
godne naśladowania. 

A to wspaniałe osoby. Dość 
dodać, że pierwszą statuetkę 
otrzymał Święty Jan Paweł II. 
Czyż trzeba lepszej rekomenda-
cji? Potem były dziesiątki innych 
wybitnych ludzi z różnych dzie-
dzin: nauki, sztuki, czy biznesu. 
Wszyscy laureaci nawiązują do 
pracy organicznej i podkreślają, 
że jej idee są wciąż aktualne, a kto 
wie, czy dzisiaj jeszcze bardziej 
niż w XIX wieku. 

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

Idee Cegielskie-
go trafi ają do 
nowych pokoleń

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. 

FO
T.

 A
G

N
IE

SZ
K

A
 R

Z
E

Ź
N

IK
FO

T.
 A

G
N

IE
SZ

K
A

 R
Z

E
Ź

N
IK

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

6 XI
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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W sierpniu uzyskano decyzję środo-
wiskową dla tej inwestycji, w przy-
szłym roku rozpoczną się prace 
budowlane, a w 2022 roku długo 
wyczekiwany tramwaj pojedzie 
z Wilczaka na pętlę przy ul. Błażeja.

– To niewątpliwie inwestycja 
ważna dla mieszkańców północ-
nej części Poznania i kluczowa 
dla komunikacji w mieście. Dla-
czego tramwaj jeszcze nie jedzie? 
Z jednej strony byliśmy przeko-
nani w 2014 roku, że jakieś pra-
ce zostały poczynione w zakresie 
przygotowania tej inwestycji przez 
poprzednie władze. Z drugiej zale-
żało nam na sprawnej inwestycji, 
by ta zamknęła się w założonym 
budżecie i terminie – mówił Jacek 
Jaśkowiak. – Wyciągnęliśmy wnio-
ski z przewlekających się prac przy 
Kaponierze i innych inwestycji. 
Uważam, że lepiej się stało, że pra-
ce ziemne rozpoczną się w przy-
szłym roku, ponieważ cała inwe-
stycja będzie lepiej zaplanowana. 
Są zabezpieczone na nią środki, 
w tym z unijnych dotacji. Całość 
prac będzie krócej trwała i przez to 
będzie mniej uciążliwa dla miesz-
kańców.

Jeszcze 20 lat temu Naramowice 
traktowane były jako przedmieścia 
Poznania. W pobliżu było tylko jed-
no duże osiedle, Łokietka, i zabudo-
wa jednorodzinna głównie wzdłuż 
ul. Naramowice. Od tego czasu 
powstała tu jednak spora dzielni-
ca mieszkaniowa. Przybyły nowe 
bloki i osiedla, ale infrastruktura 
drogowa pozostała niezmieniona. 
Codziennie, w godzinach poranne-
go i popołudniowego szczytu, ul. 
Naramowicka stoi w korku, którego 
długość sięga nierzadko ponad ki-
lometr. Stoją w nim również auto-
busy. Przejazd pomiędzy przystan-
kami powinien im zająć 2 minuty, 
a w rzeczywistości zajmuje czasami 
nawet 20.

– W 2014 roku, jeszcze za pre-
zydentury Ryszarda Grobelnego 
rozpoczęły się przygotowania do 
konsultacji, z których miało wyni-
kać czy na Naramowice miał jechać 
tramwaj, autobus, czy też szybki 
autobus BRT – przypomniał Ma-
ciej Wudarski, zastępca prezydenta 
Poznania. – My te konsultacje prze-
rwaliśmy i przystąpiliśmy do wstęp-
nych analiz, w jaki sposób trasa 
tramwajowa ma być poprowadzo-
na. Było dla nas oczywiste, że tak 
duży potencjał mieszkaniowy, który 
już wtedy istniał na Naramowicach, 
a w przyszłości miał się jeszcze 
zwiększyć, powinien być obsługiwa-
ny komunikacją tramwajową.

Nowe Naramowice
Budowa trasy tramwajowej po-

winna wpłynąć, poprzez przeniesie-
nia obciążenia transportowego na 
komunikację zbiorową, na zmniej-
szenie emisji zanieczyszczeń oraz 
poziom hałasu. Ruch samochodowy 
stanie się bardziej płynny. Poprawi 
się też bezpieczeństwo uczestników 
ruchu ulicznego wskutek budowy 
infrastruktury drogowo-rowerowej 
oraz utworzenie szybkiej komunika-
cji zbiorowej, w postaci wydzielonej 
trasy tramwajowej. 

Regionalny dyrektor Ochrony 
Środowiska przy okazji wydania 
decyzji środowiskowej nałożył na 
przyszłego inwestora m.in. „obo-
wiązek zastosowania nawierzchni 
o zmniejszonej emisji hałasu, wyko-
nania torowiska w technologii szyn 
bezstykowych, amortyzowanych 
z wkładkami przyszynowymi (an-
tywibracyjnymi i wyciszającymi), 
w miarę możliwości technicznych 
i konstrukcyjnych wykonania na-
wierzchni tzw. torowiska zielone-
go”. Po zakończeniu inwestycji ko-
nieczne będzie też przeprowadzenie 
analizy wpływu trasy na środowisko. 

– Przedmiotem inwestycji jest 

kompleksowa budowa trasy tram-
wajowej od pętli Wilczak do przy-
stanku końcowego usytuowanego 
pomiędzy ul. Bolka i Błażeja na 
Naramowicach – wyjaśnia Paweł 
Śledziejowski, prezes Poznańskich 
Inwestycji Miejskich. – W powiąza-
niu do budowy trasy tramwajowej, 
planowana jest również moderniza-
cja ul. Naramowickiej w na odcinku 
Serbska – Lechicka, przebudowa 
skrzyżowania ul. Naramowicka/
Lechicka oraz budowa ul. Nowa 
Naramowicka, która zostanie włą-
czona do istniejącej Naramowickiej 
łącznikiem stanowiącym fragment 
ul. Nowa Stoińskiego.

Integralną częścią powyższego 
zadania inwestycyjnego będzie rów-
nież, przebudowa kolidującej infra-
struktury podziemnej, jak również 
odpowiednio do istniejącej dzisiaj 
sytuacji w terenie, modernizacja 
obecnej lub budowa nowej infra-
struktury rowerowej.

Całkowity koszt to 439 mln zł
Trasę tramwajową zaplanowano 

od pętli Wilczak do ul. Lechickiej 
po zachodniej stronie ul. Nara-
mowickiej. W miejscu obecnego 
skrzyżowania ulic Naramowickiej 
i Lechickiej powstanie bezkolizyjne 
skrzyżowanie i wiadukt tramwajo-
wy. Później, aż do pętli przy ul. Bła-
żeja tramwaj pojedzie po zachodniej 
stronie ul. Nowa Naramowicka. 
Wzdłuż trasy tramwajowej i drogi 
ma być nasadzona zieleń wysoka. 
Dzięki temu Nowa Naramowicka 
powinna stać się ulicą miejską, a nie 
trasą szybkiego ruchu.

Powstanie torowisko o długości 
3,3 km, a długość dróg, włącznie 
w dojazdowymi i skrzyżowaniami, 
wyniesie prawie 7,5 km. Na trasie 
zlokalizowanych będzie 8 przystan-
ków. Szacowana wartość całko-
witych nakładów brutto zabezpie-
czonych w budżetach ZDM i ZTM 
wynosi 430 milionów zł z czego 

ponad 1/3 pochodzić będzie ze środ-
ków Unii Europejskiej – 46,2 mln 
zł to przeznaczona na przebudowę 
węzła część większej dotacji unijnej 
(przyznanej w wysokości ok. 122 
mln zł na inwestycje w ciągu drogi 
krajowej nr 92, to jest na przebudowę 
ul. Bałtyckiej, północnej nitki mostu 
Lecha oraz skrzyżowania ul. Lechic-
kiej i Naramowickiej), natomiast 109 
mln zł to dotacja na budowę trasy 
tramwajowej, która powinna zostać 
ostatecznie przyznana w grudniu.

W lutym 2018 roku będzie goto-
wy Projekt Funkcjonalno-Użytkowy 
przygotowany przez Biuro Projek-
tów Komunikacyjnych w Poznaniu. 
Wiosną przeszłego roku rozpisa-
ny będzie przetarg, a w sierpniu 
wybrany wykonawca będzie mógł 
rozpocząć prace, które powinny 
się zakończyć do końca 2021 roku. 
Wiosną 2022 roku całość inwestycji 
powinna być gotowa i oddana do 
użytku. RB

Tramwaj na Naramowice w 2022 roku
– To jest inwestycja, która będzie miała wpływ na funkcjonowanie Poznania przez następnych 
kilkadziesiąt lat – powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, podczas konferencji, na której podpisano 
umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy trasy tramwajowej na Naramowice 

Pierwszą część remontu torowiska 
na ul. Dąbrowskiego zakończono 
w zakładanym terminie. 17 paź-
dziernika rozpoczęły się prace po 
północnej stronie ulicy. W listopa-
dzie tramwaje pojadą przez Jeżyce 
szybciej i ciszej.

18 września, w związku ze złym 
stanem torowiska, rozpoczął się 
remont na ul. Dąbrowskiego od ul. 
Mickiewicza do Rynku Jeżyckiego. 
Na odcinku tym tramwaje musiały 
poruszać się z prędkością nie więk-
szą niż 15 km/godz. Stan torowiska 
na tym fragmencie ul. Dąbrowskie-
go był krytyczny. Nie przeszło ono 
generalnego remontu od czasu po-
wstania w latach 60. Remonty bie-
żące były wykonywane w latach 80., 

a w ostatnim czasie naprawy odby-
wały się jedynie na zasadzie działań 
w trybie awaryjnym. 

– Zakończyliśmy pierwszy etap 
remontu torowiska na ul. Dąbrow-
skiego. Wyremontowaliśmy tor pro-
wadzący w kierunku miasta – infor-
muje Marek Grzybowski, dyrektor 
techniczny MPK Poznań Sp. z o.o. 
– Remont, który prowadzimy polega 
nie tylko na wymianie szyn i podkła-
dów, ale również ingeruje w podłoże. 
Wymieniamy konstrukcję torowi-
ska, która była niezmieniana od 40 
lat. Torowisko będzie pokryte masą 
bitumiczną co w znacznym stopniu 
ograniczy emisję hałasu, na który 
skarżą się okoliczni mieszkańcy. 
Wykonane prace zwiększą poziom 

bezpieczeństwa i komfort przejaz-
du, a tramwaje będą mogły jeździć 
znacznie szybciej.

Remont zaplanowano dwuetapo-
wo, aby utrzymać przejezdność ul. 
Dąbrowskiego w kierunku Ogro-
dów. Postawione zostaną również 
nowe słupy trakcyjne. Ponadto prze-
prowadzone będą prace sieciowe. 
Zarząd Dróg Miejskich prowadzi 
w tym samym czasie prace związane 
z porządkowaniem zieleni na połu-
dniowej części ul. Dąbrowskiego. 

Całość prac, licząc oba etapy, za-
planowano na około dwa miesiące. 
Planowany czas otwarcia odcinka 
dla ruchu to druga połowa listopada.

Przez miesiąc, od 18 września, 
kierowcy mogli poruszać się tyl-

ko w kierunku Rynku Jeżyckiego 
i wyłącznie po północnej jezdni ul. 
Dąbrowskiego. Od 17 października 
obowiązujący na tym odcinku ruch 
jednokierunkowy został przenie-
siony z jezdni północnej na jezd-
nię południową. W związku z tym 
zamknięte zostały wloty w ul. Dą-
browskiego z ul. Strzałkowskiego 
i północnego odcinka ul. Kochanow-
skiego, a ulice te będą dwukierunko-
we od ul. Poznańskiej. Niedostępne 
są miejsca parkingowe po północnej 
stronie ul. Dąbrowskiego. Możliwy 
jest lewoskręt z ul. Dąbrowskiego 
w południową część ul. Kochanow-
skiego. Nie uległa zmianie organi-
zacja ruchu w rejonie Rynku Jeżyc-
kiego.

Ruch tramwajowy aż do końca 
remontów pozostanie niezmieniony. 
Przez ul. Zwierzyniecką i Kraszew-
skiego, kursują linie tramwajowe nr 
17 i 18. Dalej „siedemnastka” jedzie 
przez Św. Marcin, Gwarną i od placu 
Cyryla Ratajskiego po swojej stałej 
trasie, natomiast „osiemnastka”, 
tak jak linia numer 2, skręca z ul. 
Św. Marcin w Towarową i przez ul. 
Królowej Jadwigi jedzie na Franowo.

Przebudowa torów na ul. Dą-
browskiego, która będzie koszto-
wała ok. 2,5 mln zł, jest ostatnim 
dużym remontem infrastruktury to-
rowo-sieciowej jaki zaplanowano na 
2017 rok. Łącznie wydano 24 mln 
zł., natomiast bieżące jej utrzymanie 
to kolejne 10 mln zł. RB

Prace na ulicy Dąbrowskiego przebiegają w terminie

Wizualizacja przebiegu trasy tramwajowej i nowej drogi na Naramowice.
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Generalny wykonawca zdobył ko-
nieczne podpisy i prace budowalne 
rozpoczną się w ciągu kilku dni. Do 
samego końca wykonawca czekał 
z wycięciem pozostałych kilku drzew. 
Podjęte próby ich przesadzenia nie 
dały pozytywnych efektów – głównie 
ze względu na systemy korzeniowe, 
które głęboko wrosły w infrastruktu-
rę podziemną. Wszystkie prace zwią-
zane z wcześniejszą, a także mającą 
nastąpić, wycinką poprzedzono uzy-
skaniem wymaganych decyzji i zgód.

Zazieleni się, urośnie wiele drzew 
– Pas zieleni na ul. Św. Marcin 

musiał zostać usunięty, ponieważ 
docelowo w tym miejscu poprowa-
dzone zostanie torowisko tramwa-
jowe, które musi zostać przesunię-
te na północ – informuje Krzysztof 
Kaczanowski z Poznańskich In-
westycji Miejskich. – Jego nowa 
lokalizacja umożliwi w kolejnym 
etapie realizacji zadania wykona-
nie prawoskrętu torowiska w ul. 
Ratajczaka. Dlatego też, pozosta-
wienie w obecnym miejscu drzew 
uniemożliwiłoby jego powstanie 
o odpowiednich parametrach 
technicznych i właściwym promie-
niu łuku.

Obrońcy drzew i miłośnicy zieleni 
nie powinni mieć jednak powodów 
do obaw. Po zakończeniu przebu-
dowy zasadzonych więcej drzew 
i krzewów niż było wcześniej. Będą 
to też drzewa lepszej jakości, bo 
dotychczas na ul. Św. Marcin rosły 
głównie akacje. 

– Święty Marcin przeistoczy się 
w zieloną aleję, którą tworzyć bę-
dzie 65 kilkumetrowych drzew: 
48 klonów pospolitych i 17 lip 
holenderskich. Będą się one kom-
ponować z niskimi nasadzeniami. 
Warto zaznaczyć, że w projekcie 
rewitalizacyjnym przewidziano, jak 

zabezpieczyć korzenie klonów oraz 
lip. Będą one rozwijać się bez koli-
zji z infrastrukturą dzięki systemom 
antykompresyjnym – wyjaśnia Piotr 
Izydorski z Biura Koordynacji Pro-
jektów i Rewitalizacji Miasta.

Nowe drzewa ożywią ulicę, 
a w połączeniu z przemyślaną infra-
strukturą i elementami małej archi-
tektury zadecydują o pozytywnym 
postrzeganiu jednego z najbardziej 
rozpoznawalnych miejsc Poznania.

Żeby jeździło się lepiej
W poprzedni weekend zostały 

odświeżone przez generalnego wy-
konawcę oznakowania tymczasowej 
organizacji ruchu. Przebieg prac 
został zaplanowany w sposób mak-
symalnie przyjazny użytkownikom 
okolicznych ulic i w związku z tym 
roboty były prowadzone w godzi-
nach nocnych z soboty na niedzie-
lę oraz z niedzieli na poniedziałek. 
Odświeżenie objęło m.in. drogi 
rowerowe, pasy, linie poziome oraz 
poziome znaki drogowe. Odnowio-
no oznakowanie na ulicach: Rataj-
czaka – na odcinku od ul. 27 Grud-
nia do ul. Taczaka, 27 Grudnia – od 

ul. 3 Maja do ul. Gwarnej, Kantaka 
– w całości oraz Św. Marcin – od CK 
Zamek do początku prac w okoli-
cach ul. Gwarnej.

Odnawiają kamienice
Przy okazji remontu ulicy Św. 

Marcin trwają w sąsiedztwie za-
awansowane prace renowacyjne ka-
mienic miejskich przy ul. Kantaka 
oraz ul. 3 Maja.

– Przygotowujemy także remont 
kamienicy przy ul. Św. Marcin 30 ra-
zem z rozbudową kina Muza – infor-
muje Mariusz Wiśniewski, zastępca 
prezydenta Poznania. – W planach 
jest także remont kamienicy przy 
ul. Św. Marcin 75. Remonty prowa-
dzą lub zaczynają prowadzić także 
prywatni właściciele m.in. jednego 
z budynków Alf, gdzie powstaje hotel 
oraz kamienicy (nr 76) w sąsiedz-
twie dawnego Collegium Historicum 
UAM, gdzie powstanie m.in. Cen-
trum Szyfrów Enigma.

W najbliższym okresie przedstawi-
ciele miasta spotkają się z właściciela-
mi pozostałych budynków Alf, aby po-
rozmawiać o ich zamiarach względem 
zmiany wizerunku kompleksu. RP

Św. Marcin zgodnie z planem
Dotychczasowe działania na ul. Św. Marcin są zgodne z harmonogramem. Zaplanowany na wiosnę 
2019 roku termin zakończenia I etapu Projektu Centrum zostanie dotrzymany. Tramwaje powinny pojechać 
tamtędy jeszcze wcześniej, bo już jesienią przyszłego roku

Święty Marcin przeistoczy się w zieloną aleję, którą tworzyć będzie 65 
kilkumetrowych drzew.
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Od 29 października do 2 listopada 
ul. ks. Bryzy w Tarnowie Podgórnym 
będzie jednokierunkowa. Prosimy 
o zwrócenie szczególnej uwagi na 
oznakowania zmiany organizacji ru-
chu w tym czasie. Mamy nadzieję, że 
wprowadzone zmiany zmniejszą pro-
blemy komunikacyjne w czasie zwięk-
szonego ruchu przy cmentarzu z racji 
święta Wszystkich Świętych. ARz 

Koniec korków i objazdów na waż-
nej trasie z Mosiny do Poznania. 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
17 października włączyły do ruchu 
nowoczesny węzeł komunikacyjny 
w Łęczycy. Wybudowano w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 430 dwa 
nowe wiadukty drogowe oraz od-
cinek drogi. Od listopada kierowcy 
skorzystają też z bezkolizyjnego 
skrzyżowania na  ulicy Śremskiej 
w Mosinie. Red 

Inaczej na 
Wszystkich 
Świętych

Wiadukt 
w Łęczycy 

REKLAMA? ZADZWOŃ!  691-895-296
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Kto był na poznańskim Dworcu 
Głównym, wie jak daleko mu do 
doskonałości. To miejsce, mimo że 
na Euro 2012 przy starym obiekcie 
dworcowym powstał nowy – prze-
szklona tuba, zwana „chlebakiem”, 
wciąż nie jest wizytówką Poznania. 
Stary budynek dworca, położony 
w centralnym punkcie węzła kolejo-
wego od czterech lat jest zamknięty. 
Jego, tzw. „wyspowa” lokalizacja, od 
1879 roku świetnie spełniała funkcje 
obsługi pasażerskiej. Gdy do 1967 r. 
do Dworca Głównego dojeżdżały 
tramwaje linii 1, wysiadało się i wsia-
dało do nich niemal sprzed bramy 
głównej hali dworcowej. Tak też 
było z dorożkami i taksówkami, któ-
re podwoziły i zabierały pasażerów 
wprost sprzed dworca.

Po wybudowaniu nowego obiek-
tu (z umiejscowioną tam galerią 
handlową) i zamknięciu w 2013  r. 
starego, funkcjonalność dworca 
uległa zachwianiu. Przede wszyst-
kim wydłużyło się przejście dla pa-
sażerów, ponieważ tzw. „chlebak” 
obsługuje ich po wschodniej stronie 
stacji Poznań Główny. Pasażerowie 
wysiadający np. z tramwaju na przy-
stanku przy ul. Matyi mają kilkuset-
metrową drogę przed sobą do odle-
głego peronu 4a. Ta droga, jeszcze 
do wybudowania przejść dla pieszych 
z przystanków przez ulicę Matyi, była 
znacznie dłuższa, bo wiodła przez tu-
nele. To właśnie od przebudowy przy-
jaznych przejść dla pieszych w pobli-
żu nowego dworca, rozpoczęło się 
tam przywracanie właściwej funkcji 
pasażerskiej. Poprzednie władze 
miasta tą komunikacyjną harmonię 
zburzyły, obecne naprawiają.

Projekt zagospodarowania starego 
dworca uwzględnił jego centralne po-
łożenie w strukturze komunikacyjnej 
Poznania. Lepsza będzie funkcjonal-
ność budynku: powierzchnia usłu-
gowa – w porównaniu z poprzednim 
obiektem – będzie dwa razy większa 
(około 3 tys. mkw.). Ważne jest to, 
że dostrzeżono też walory miejsca 
pod względem historycznym i kultu-
rowym – dworca, który tam funkcjo-
nuje od prawie 140 lat! Potrzeba było 
więc tysięcy głosów niezadowolo-
nych pasażerów, postulatów społecz-
ników oraz reakcji nowej ekipy władz 
Poznania, by PKP zauważyły w czym 
tkwi problem. 

Priorytetem jest więc przywró-
cenie do funkcjonowania dawnego 
centralnego budynku dworca. Cie-
szy, że dostrzegło to PKP. Przedsta-
wiony został projekt rewitalizacji 
dawnego obiektu. Na poziomach „0” 
i „-1” prowadzona będzie obsługa 
pasażerska z kasami, poczekalnią 
i sklepikami. Z poziomu „-1” pasażer 
przejdzie tunelem łączącym perony 
po wschodniej i zachodniej stronie 
Dworca Głównego z galerią handlo-
wą i ul. Matyi oraz z Dworcem Za-
chodnim. 

Trwa przebudowa budynku Dwor-
ca Zachodniego oraz peronów po za-
chodniej stronie Dworca Głównego: 

gotowe są perony z zadaszeniem: 4, 
4a i 6, w realizacji jest peron 5. Nowy 
dworzec doczekał się schodów rucho-
mych dla pasażerów przechodzących 
na perony: 1, 2 i 3. Po otwarciu nowe-
go dworca schody ruchome zainsta-
lowane zostały tylko w jedną stronę– 
z peronów do nowej hali dworcowej, 
co spotkało się z krytyką pasażerów.

Przebudowa Dworca Głównego 
zaplanowana jest na kolejne lata. 
Jak poinformowało biuro prasowe 
PKP SA, w latach 2019–2020, przy 
wykorzystaniu dofi nansowania unij-
nego przeprowadzona będzie mo-
dernizacja budynku starego dworca. 
Nowoczesność i funkcjonalność tego 
obiektu połączona ma być z tradycją 
tego miejsca. Przywrócona zostanie 
zewnętrzna elewacja gmachu z pocz. 
XX wieku. 

Na wizualizacjach, które przez 
poznański magistrat i PKP zostały 
przedstawione mediom widać dawną 
elewację dworca „otuloną” szklaną 
ścianą, przed którą prowadzi szkla-
na kładka łącząca nowy dworzec 
i galerię z peronami: 1, 4, 5 i 6 oraz 
z wyjściem w sąsiedztwie Dworca 
Zachodniego – do ulicy Głogowskiej. 
Z kolei perony po stronie zachodniej 
mają otrzymać dodatkowe wspólne 
zadaszenie, a nad gmachem starego 
Dworca Głównego „wyrastają” prze-
szklone trzy punktowce hotelowo-
usługowe.

Wizja śmiała, bo projekt zakłada 
powstanie takiego dworca do 2020 r. 
Czy jednak tak będzie? I czy nie bę-
dzie poślizgu przy przebudowie sta-
rego dworca? Według pierwszych 
planów do III kwartału 2018 r. ma 
być przekazana zmodernizowana 
hala główna, a w bieżącym roku 
wszystkie perony po stronie zachod-
niej dworca. 

Architektoniczna wizja a realizacja 
projektu zwykle się różnią. Są kon-
trowersje dotyczące kładki. Poznań-
ski magistrat chciałby, aby została 
ona wybudowana jak najszybciej. 
Umożliwiłaby wygodne przejście pa-
sażerom z nowego dworca i galerii 
do peronów po stronie zachodniej. 
Inwestycję tę kolejarze rozpatrują 
jednak jako integralną część przebu-
dowy dworca w latach 2019–20. Roz-
waża się też pod względem ekono-
micznym i funkcjonalnym zasadność 
poprowadzenia takiej kładki, skoro 
w niedalekiej odległości przedłużony 
będzie tunel pod peronami oraz no-
wym dworcem i galerią.

Nowy wystrój otrzyma też plac 
przydworcowy. Przed samym bu-
dynkiem powstanie zielone miejsce 
do odpoczynku. Założeniem jest też, 
by do dworca przyjeżdżało się szyb-
ko i wygodnie, by priorytetem była 
komunikacja miejska i taksówki. Na-
miastką taką już jest stacja szybkiego 
tramwaju, ale oddalona jest ona od 
nowego budynku Dworca Głównego. 

Niezależnie jak przeszklony zosta-
nie stary dworzec, czy będzie szklana 
kładka i szklane wieżowce, istotne 
jest, by jak najszybciej funkcjonował 

stary budynek z halą główną dworca. 
Pod względem obsługi pasażerskiej 
Poznań jest najważniejszym po War-
szawie kolejowym węzłem komuni-
kacyjnym. Zatem tak znaczna obsłu-
ga klientów kolei musi mieć godny 
funkcjonowania dworzec. Ponadto, 
słuszne jest stwierdzenie, iż pierw-
sza wizytówka miasta to dworzec. 
Poznań od kilku już lat na taki czeka.

Dworzec Główny z przeszkodami
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Trwa modernizacja poznańskiego Dworca Głównego, którego funkcje pasażerskie od czasu 
wybudowania nowego i zamknięcia starego budynku są mocno zachwiane 

Wizualizacja kładki na dworcu PKP w Poznaniu.

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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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 

Komorniki: rondo już 
przejezdne

Niedawno oddano do użytku rondo 
na skrzyżowaniu drogi powiatowej 
Komorniki–Łęczyca z ul. Żabikow-
ską w Komornikach. 

Wraz z rondem powstała infra-
struktura naziemna i podziemna 
oraz przepust z blach falistych na 
rzece Wirynce. W ramach prac 
wykonano roboty brukarskie obej-
mujące: chodniki, zjazdy na posesję 
oraz obrukowanie ronda. Wykona-
no kanalizację deszczową, przebu-
dowano infrastrukturę teletechnicz-
ną. Zbudowano oświetlenie typu 
LED oraz częściowo ustawiono pio-
nowe znaki drogowe. 

Termin zakończenia robót bu-

dowlanych przewiduje się na czer-
wiec przyszłego roku (odbiory będą 
trwały do sierpnia). Zadanie reali-

zuje konsorcjum fi rm INFRAKOM 
KOŚCIAN Sp. z o.o. i INFRAKOM 
Sp. z o.o. Red

Zakończył się kolejny etap prac największej inwestycji 
drogowej w gminie

REKLAMA

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

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

REKLAMA? 
ZADZWOŃ! 

 691-895-296

21 strażaków – ochotników z OSP 
w Szczytnikach, Radzewie i Czmoniu 
(gm. Kórnik) w weekend 7–8 paź-
dziernika przeszło szkolenie i zdało 
egzamin z zakresu ratownictwa tech-
nicznego, pozwalające na udział w ak-
cjach ratowniczych, szczególnie przy 
wypadkach komunikacyjnych. Od-
było się ono na strażnicy OSP w Ra-
dzewie, sprzęt do szkolenia zapewniły 
OSP Czmoń oraz OSP Szczytniki. 
Wraki do ćwiczeń dostarczył Tomasz 
Niemier z Czmonia.

Druhny i druhowie poświęcili 
swój czas na zapoznanie się i zdanie 
egzaminu z zakresu ratownictwa 
technicznego, obejmującego m.in. 
zapoznanie z budową pojazdów, za-
sad bezpiecznego organizowania ak-
cji ratowniczych na drogach, metod 
uwalniania osób poszkodowanych 
z aut, postępowania w trakcie innych 
akcji ratowniczych. Szkolenia skła-
dało się z części teoretycznej i prak-
tycznej. W części teoretycznej prowa-
dzący całe szkolenie kapitan Michał 
Kucierski z Komendy Miejskiej PSP 

w Poznaniu omówił m.in. różnice 
w budowie i zabezpieczeniu pojaz-
dów ze względu na rodzaj paliwa, 
którym jest zasilane, zabezpieczaniu 
i stabilizowaniu pojazdu, zabezpie-
czaniu poduszek powietrznych przed 
niekontrolowanym wybuchem – by 
uzmysłowić szkolonym, jaka jest siła 
i szybkość wybuchu poduszki, w po-
jazdach przygotowanych do cięcia od-
palono dwie poduszki.

Równie ważna była część praktycz-
na, obejmująca techniki pracy z na-

rzędziami ratowniczymi, stabilizację 
pojazdów, sposoby otwierania pojaz-
dów, zależnie od miejsca, w którym 
znajduje się poszkodowany. Każdy ze 
szkolonych pracował z rozpierako-
nożycami. Przeprowadzono również 
gaszenie jednego z aut, podpalonego 
w celu uzmysłowienia szkolonym, jak 
szybko rozpala się samochód. W tym 
przypadku od momentu zapalenia 
do wystrzelenia szyb płonął zaledwie 
trzy minuty! Szkolenie zakończyło 
się egzaminem. MB

Kórnik: szkolenie strażaków

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

Widok z lotu ptaka jeszcze 
w czasie prac budowlanych.

Rondo po oddaniu do użytku. 
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Okładziny z kamienia naturalnego 
cieszą się coraz większą popular-
nością. Są układane zarówno we 
wnętrzach, jak też na elewacjach, 
tarasach czy balkonach. Ich pra-
widłowe przyklejenie wymaga nie 
tylko sporej wiedzy i  doświadcze-
nia, ale także doboru odpowiedniej 
zaprawy klejowej, która trwale przy-
mocuje materiał i nie narazi go na 
przebarwienia.

Kamień naturalny taki jak mar-
mur, piaskowiec, czy trawertyn wy-
magają specjalnych rozwiązań przy 
ich montażu do podłoża. Są to ma-
teriały porowate o dużym stopniu 
nasiąkliwości, a więc narażone na 

przebarwienia. Aby tego uniknąć, 
należy zastosować odpowiednie pro-
dukty. Szare kleje mogą przebarwiać 
kamień, co jest związane z ich kolo-
rem oraz związkami wapnia znajdu-
jącymi się w szarym cemencie. 

Do tego typu okładzin polecamy 
zastosować biały klej elastyczny, jak 
np. najnowszy w ofercie fi rmy KRE-
ISEL biały klej żelowy z nanoczą-
steczkami. To innowacyjna zaprawa 
klejąca klasy C2TE do przyklejania 
wszystkich rodzajów płytek kamien-
nych oraz ceramicznych. Dzięki 
bardzo dużemu zakresowi grubości 
warstwy (od 2 do 15 mm) możliwe 
jest jego nakładanie także na nie-
równych podłożach oraz na płytki 
o  zmiennej grubości. Klej ten sta-

nowi idealne rozwiązanie do płytek 
mozaikowych, gdzie bardzo ważny 
jest kolor oraz jego konsystencja 
i drobne uziarnienie.

KLEJ ŻELOWY 110B to bar-
dzo uniwersalny wyrób, nadaje się 
do płytek  o  wszystkich wymiarach 
dostępnych na rynku, również do 
płytek wielkoformatowych. Dzię-

ki niemu można montować płytki, 
kamień naturalny, mozaikę na każ-
de podłoże występujące w  miesz-
kaniach, domach, powierzchniach 
handlowych, halach produkcyjnych, 
wewnątrz i na zewnątrz pomiesz-
czeń. Klej ten doskonale sprawdzi 
się na tarasach, balkonach, elewa-
cjach, czy też podłożach z ogrzewa-
niem podłogowym. Po wyschnięciu 
jest wodo– i mrozoodporny. Bardzo 
wysoka adhezja powoduje, że klej 
idealnie rozprowadza się na gład-
kich i śliskich podłożach, takich 
jak lamperie z farby olejnej, betony 
i stare płytki ceramiczne. Nie ma 
konieczności stosowania dodatko-
wych warstw gruntujących, co przy-
spiesza prowadzenie prac.

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

tel. +48 61 846 79 00,
fax +48 61 846 79 09

www.kreisel.pl

Bartosz Polaczyk
dyrektor techniczny KREISEL
Technika Budowlana Sp. z o.o

Okładziny z kamienia naturalnego
TEKST SPONSOROWANY

Na uroczystości dominowały kolo-
ry stalowy i granatowy. Podniosły 
nastrój zapewniła kompania hono-
rowa i licznie zgromadzeni mun-
durowi przedstawiciele Komendy 
Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej 
Policji, nie zabrakło przedstawicieli 
administracji, gości i mieszkańców. 

Komisariat Policji w Dopiewie 
przy ul. Łąkowej przygotowany jest 
docelowo dla 50 funkcjonariuszy. 
Rozpoczyna w nim pracę 24 poli-
cjantów, czyli 3-krotnie więcej niż 
pracowało do niedawna w rewirze. 
Świadczy to o tym, że dynamika roz-
woju gminy Dopiewo została dobrze 
i perspektywicznie rozpoznana. 
Budowa trwała prawie rok. Gmina 
Dopiewo przekazała policji działkę 
o powierzchni 2000 m², na której 
stanął budynek. Partycypowała też 
w największym zakresie w kosztach 
budowy, przekazując na ten cel 1,2 
mln zł (powiat poznański zapłacił 
1 mln., a policja resztę – 700 tys. zł. 
Gmina Dopiewo zadeklarowała do-
datkowo zabezpieczenie środków ze 
swojego budżetu na dwa radiowozy 
na potrzeby komisariatu. 

Podczas uroczystości komendant 
Komisariatu Policji w Dopiewie 
otrzymał klucze. Budynek poświęci-
li kapelan policji – ks. prałat Stefan 
Kowalewski oraz proboszcz parafi i 
w Dopiewie – ks. Marek Kina. 

– Wybudowanie tego komisariatu 
jest odpowiedzią policji na zapotrze-
bowanie społeczne. Cieszę się, że po 
wielu latach starań udało się zreali-
zować ten projekt. Jakość jest tu na 
najwyższym poziomie – powiedział 
insp. Maciej Nastoruk, komendant 
miejski policji w Poznaniu. 

Z kolei insp. Piotr Mąka, komen-
dant wojewódzki policji, podkreślił 
wzrost potrzeb związanych z bez-
pieczeństwem, wynikających z roz-
woju i wzrostu liczby mieszkańców, 
których przybywa w tempie niewy-
obrażalnym dla większości polskich 
gmin. Jeszcze dwie dekady temu 
gmina Dopiewo miała niespełna 10 
tys. mieszkańców, dziś liczy ok. 25 
tys.

Odczytano list okolicznościowy 
ministra spraw wewnętrznych Ma-
riusza Błaszczaka, odnoszący się 
do programu rządowego. Następ-
nie głos zabrał wojewoda Zbigniew 
Hoffmann, który wskazał, że komi-
sariat sprzyja kontaktowi z policją. 
Podziękował samorządom za wkład 
fi nansowy. 

Starosta poznański Jan Grabkow-
ski podkreślił udział powiatu i gmi-
ny w fi nansowaniu inwestycji. Poin-
formował o programie „Bezpieczny 
powiat”. Dostrzegł słowo podzięko-
wania w przemówieniu wojewody 
i pominięcie roli samorządu w liście 
z MSWiA, choć to gmina i powiat 
pokrywają większość kosztów. 

Wójt gminy Dopiewo Adrian 
Napierała przypomniał długoletnie 

starania dopiewskich samorządow-
ców o komisariat. Zwrócił uwagę na 
dobrą współpracę z komisariatem 
w Tarnowie Podgórnym, któremu 
podlegał dopiewski rewir dzielnico-
wych: – To dla naszej gminy bardzo 
ważne wydarzenie. Jesteśmy spo-
łecznością, która dynamicznie się 
rozwija. Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że starania, 
plany i wieloletnie zabiegi zwieńczy-
ło dzieło w postaci tego komisariatu 
– powiedział wójt Adrian Napierała. 

Od 1998 r. do 2017 r. w gmi-
nie Dopiewo funkcjonował rewir 
dzielnicowych, podlegający komi-
sariatowi w Tarnowie Podgórnym, 
który dbał o bezpieczeństwo trzech 
gmin: Tarnowa Podgórnego, Do-
piewa i Rokietnicy. Odnotowały one 

znaczące wzrosty liczby mieszkań-
ców, co spowodowało zwiększenie 
potrzeb związanych z bezpieczeń-
stwem. Potrzeba budowy Komi-
sariatu Policji w gminie Dopiewo 
została dostrzeżona przez samorzą-
dowców już w 2008 r. 

– Ówczesny wójt Andrzej Strażyń-
ski rozpoczął starania zmierzające 
do tego, żeby komisariat mógł w Do-
piewie powstać. Minęło 9 lat, to nie 
była łatwa droga, ale dzięki wsparciu 
Rady Gminy Dopiewo, a także staro-
sty Jana Grabkowskiego udało się te 
starania zwieńczyć sukcesem – po-
wiedział Adrian Napierała. 

Po 20 latach gmina Dopiewo 
znów ma Komisariat Policji. Jego 
komendantem został asp. szt. Sła-
womir Pawlaczyk. 

–  Nowy komisariat to dla mnie 
wyzwanie. Przez ostatnie 4 lata 
pełniłem funkcję komendanta 
w  Kostrzynie Wielkopolskim. Moja 
jednostka zajmowała w  tym okre-
sie czołowe miejsca w  dorocznych 
konkursach organizowanych dla 
jednostek policyjnych w powie-
cie, zajmując 2 razy drugie i 2 razy 
pierwsze miejsce. Wcześniej praco-
wałem w Tarnowie Podgórnym i na 
poznańskich Jeżycach. Dopiewo 
to wyzwanie, tutaj komisariat two-
rzymy od podstaw – powiedział ko-
mendant Pawlaczyk.

– Nowemu komendantowi życzę 
jak najlepiej. Oby powodów do po-
ważnych interwencji miał jak naj-
mniej i mógł jak najwięcej energii 
poświęcić na prewencję oraz pro-
pagowanie zasad bezpieczeństwa 
i porządku publicznego wśród dzie-
ci i młodzieży – dodał wójt gminy 
Dopiewo. 

Po ceremonii i  przemówieniach, 
wszyscy mogli zwiedzić komisariat, 
wpisać się do księgi pamiątkowej 
i zobaczyć wystawę „Jak powstawał 
komisariat w Dopiewie”.

Dopiewo z nowym komisariatem
Nigdy nie odwiedziło Dopiewa więcej policjantów niż w dniu otwarcia komisariatu – 11 października 
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300 przedszkolaków z placówek 
oświatowych gminy Dopiewo wzię-
ło udział w VIII Igrzyskach Przed-
szkolaków. Ze względu na liczbę 
dzieci w gminie, zawody rozgrywa-
ne były w ciągu dwóch dni: 18 i19 
października. 

Łącznie w zmaganiach wzięło 
udział 17 drużyn. Pierwszego dnia 
bezkonkurencyjna okazała się re-
prezentacja Przedszkola „Bajkowa 
Wyspa” z Palędzia, a drugiego – 
drużyna „Iskierki I” ze Skórzewa. 

Wydarzenie ma wszelkie olimpij-
skie atrybuty: zapalany jest znicz, 
wciągana na maszt olimpijska fl aga, 
śpiewany jest hymn. Hala sportowa 
zamienia się w kilka mniejszych 
aren. Trybuny tętnią dopingiem. 
Dzieci konkurują w kilku dyscypli-

nach i zbierają punkty. Rzucają do 
celu, ścigają się z czasem na hulaj-
nodze, układają piramidy, pokonują 
tory przeszkód. Kropkę nad i na to-
rze stawiają ich opiekunowie.

Trofea w postaci pucharów i dy-
plomów dla drużyn oraz medali dla 
każdego zawodnika wręczają przed-

stawiciele władz samorządowych. 
Przede wszystkim chodzi o popula-
ryzację wśród najmłodszych spor-
tu i zdrowego trybu życia, a także 
rywalizacji zgodnej z zasadami fair 
play i dobrą zabawę. 

Organizatorem „Zeusek” jest 
GOSiR Dopiewo. AM

5 października, w 75 rocznicę śmier-
ci Stanisława Woźniaka, w miejscu 
tego tragicznego wydarzenia, czyli 
na terenie kórnickiej Gazowni od-
była się patriotyczna uroczystość 
upamiętniająca bohaterów podzie-
mia niepodległościowego czasów 
okupacji hitlerowskiej w Kórniku.

Obok władz samorządowych, 
delegacji, pocztów sztandarowych, 
rodzin konspiratorów i mieszkań-
ców w wydarzeniu uczestniczył 
także Bolesław Drożak – ostatni 
z żyjących spośród aresztowanych 
w 1942 roku członków kórnickiej 
placówki „Topola/Smoła”.

Tło historyczne wydarzeń przed-
stawił Kazimierz Krawiarz. Na ko-
niec komendantka hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego w Kórniku 

Krystyna Antkowiak odczytała apel 
poległych konspiratorów kórnic-
kich. ŁG

Zeuski 2018 w DopiewieKórnik pamięta

Daj o sobie przeczytać!

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń 
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 
w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 602 150 364,
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296

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

www.naszglospoznanski.pl
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Wyeksponowano ją na głazie obok 
ruin  neogotyckiej kaplicy, w  której 
znajduje się  grobowiec. Spoczywa 
w  nim kilkoro przedstawicieli rodu 
Tempelhoffów. Uczestnicy uroczy-
stości posadzili też dąb  przyjaźni 
w miejscu wspólnej historii Polaków 
i Niemców. 

Wydarzenie zaszczycili obecno-
ścią przodkowie właścicieli dóbr 
Dąbrówka Georg i  Erika von Tem-
pelhoff. Wzięli w nim udział przed-
stawiciele władz samorządowych, 
kościoła, szkoły i lokalnej społecz-
ności. Sołtys Dąbrówki Barbara 
Plewińska przygotowała ekspozycję 
starych zdjęć, map i pamiątek z pała-
cu, które wzbudziły zainteresowanie  
gości, a  nawet rzuciły nowe światło 
na wydarzenia sprzed lat. Jacek Ste-

inbach, badacz dziejów rodziny, za-
prezentował drzewo genealogiczne 
rodziny von Tempelhoff. Mieszkańcy 
Dąbrówki  m.in. dowiedzieli się, kie-
dy zmarła dziedziczka i jej córka i kto 
jest pochowany w grobowcu. W skó-
rzewskim kościele została odprawio-
na msza ekumeniczna.

Obecnie pałac Tempelhoffów na-
leży do gminy Dopiewo, funkcjonuje 
w nim Szkoła Podstawowa im. Kazi-
mierza Nowaka, prowadzona przez 
Stowarzyszenie „Dla Przyszłości”. 
Z  kolei właścicielem zabytkowego 
parku jest Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna  „Dąbrówka”. Dobra 
w Dąbrówce należały do Tempel-
hoffów od lat 30. XIX w. do 1945 r. 
Pierwszym, który tu osiadł, był Ka-
rol Edward Tempelhoff, prawnik, 

syn pruskiego generała. W  latach 
80. XIX w Dąbrówce Tempelhoffów 
stanął dwór. Wcześniej otwarto linię 
kolejową Poznań – Berlin, biegną-
cą przez Dąbrówkę –  1870 r. Kilka 
lat później zbudowano dworzec 
(dzisiejsza stacja w  Palędziu). Inny 
przedstawiciel rodu Kurt Tempel-
hoff współfi nansował, wraz z Czar-
toryskimi z Konarzewa, budowę ko-
ścioła parafi alnego w Skórzewie.

Organizatorami wydarzenia były: 
RSP „Dąbrówka” i Sołtys wsi Dą-
brówka.

Tablica dla 
Tempelhoff ów
Pamiątkową tablicę, informującą o dawnych właścicielach 
dóbr w Dąbrówce – rodzinie von Tempelhoff, odsłonięto 
17 października w przypałacowym parku  

FO
T.

 B
E

AT
A

 S
PY

C
H

A
ŁA

Beata 
Spychała
kontakt@naszglospoznanski.pl



9
NR 127 / 23 PAŹDZIERNIKA 2017 

AKTUALNOŚCI

PROMOCJA 

FO
T.

 S
E

B
A

ST
IA

N
 L

A
C

H
E

R
SK

I

3 października ofi cjalnie i uroczyście 
rozpoczęto rok akademicki na Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku w Tarno-
wie Podgórnym. Na spotkaniu w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo prezes 
Irena Szewczyk podsumowała dzia-
łalność UTW w poprzednim roku 
akademickim, m.in. pokazała listę 
wykładów i warsztatów, wycieczek 
jedno– i kilkudniowych, zajęć języko-
wych, imprez kulturalnych i integra-
cyjnych oraz wydarzeń sportowych 
– przypomniała, że w tym roku, dzięki 
udziałowi seniorów z Solecznik na Li-
twie, Spartakiada Seniorów nabrała 
międzynarodowego charakteru. Po-
tem nowym członkom wręczone zo-
stały legitymacje, natomiast ci, którzy 
studiują już 5 lat, dołączyli do grona 
Kryształowych Studentów. Przed-
stawiciele instytucji wspierających 
i współpracujących ze stowarzysze-
niem otrzymali podziękowania.

Oczywiście podczas każdej inaugu-
racji roku akademickiego wygłaszany 
jest wykład – w tym roku o tym jak 
zrozumieć, o czym mówią pozna-
niacy opowiedziała prof. zw. dr hab. 
Anna Piotrowicz. Wieczór zakończy-
ła premiera międzypokoleniowego 
pokazu mody „Najlepsze jest jeszcze 
przed nami”, przygotowanego przez 
Fundację „Nigdy nie jest za późno”. 
W roli modelek i modeli wystąpili 
seniorzy, dzieci i młodzież pokazu-
jąc, że radość, zabawa, dbałość o wy-
gląd i kondycję fi zyczną są ważne dla 
każdego, niezależnie od wieku! Ten 
projekt był współfi nansowany przez 
gminę Tarnowo Podgórne. 

Natomiast kulminacją gminnych 
wydarzeń dedykowanych seniorom 
było „Popołudnie pełne niespodzia-
nek” – spotkanie, które odbyło się 
18 października, również w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo. Dzięki 

zapewnieniu przez gminę bezpłat-
nego transportu autobusowego mo-
gli w nim uczestniczyć mieszkańcy 
nawet odległych od Przeźmierowa 
gminnych miejscowości. Spotkanie 
otworzył wójt gminy Tarnowo Pod-
górne Tadeusz Czajka, który – dzię-
kując za liczne przybycie – złożył 
seniorom serdeczne życzenia. Potem 
o swoich planach i działaniach na 
rzecz osób „wcześniej urodzonych” 
opowiedziały reprezentantki urucho-
mionego od 1 września Tarnowskie-
go Centrum Aktywności Senioralnej. 
Na scenie wystąpił Dziecięcy Zespół 
Pieśni i Tańca Ludowego „Modra-
ki”, a na zakończenie obecni obejrzeli 
wspomniany już wyżej pokaz mody 
„Najlepsze jest jeszcze przed nami”. 

Ponadto z okazji Dnia Osób Star-
szych mniejsze spotkania odbywają 
się przez cały miesiąc we wszystkich 
Kołach Seniora na terenie gminy Tar-
nowo Podgórne, m.in. w Przeźmiero-
wie, gdzie funkcjonuje największa, bo 
licząca ok. 200 członków grupa. ARz

Tarnowskie spotkania seniorów
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, obchodzony 1 października, rozpoczął w gminie Tarnowo 
Podgórne cykl wydarzeń dedykowanych seniorom

13 października w sali sesyjnej Urzę-
du Miejskiego Gminy Stęszew odby-
ła się uroczysta inauguracja nowego 
roku akademickiego Stęszewskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na początku spotkania głos za-
brała prezes SUTW Danuta Nie-
dzwiecka.  Powitała ona przybyłych 
gości. Przedstawiła krótką ofertę 
uniwersytetu na najbliższy rok. 
Zgromadzeni mogli również wysłu-

chać wykładu pt.: „Relacje między-
pokoleniowe – znaczenie dziadków 
dla rozwoju wnuków” poprowa-
dzonego przez dr Karolinę Appelt 
z  Instytutu Psychologii na UAM. 
Zaraz po nim wystąpił chór miesza-
ny  „Canti Corum”. Następnie przy-
szedł czas na uroczystą immatryku-
lację, ślubowanie nowo przyjętych 
studentów oraz tradycyjne wręcze-
nie indeksów. Red

Inauguracja SUTW
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W pokazie mody wystąpili 
seniorzy, dzieci i młodzież.
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wójt Jan Broda i przewodniczący 
Rady Gminy Komorniki Marian 
Adamski spotkali się z dyrektorami 
oraz nauczycielami gminnych szkół 
i przedszkoli. W sali sesyjnej urzędu 
gminy Komorniki panowie skiero-
wali do gości słowa podziękowania 
za codzienny wysiłek wkładany w na-
uczanie i wychowanie dzieci. Mówili 
o trudnej roli dzisiejszego pedagoga, 
zmagającego się ze zmianami w sys-
temie oświaty oraz coraz bardziej wy-
magającą młodzieżą. Jan Broda 
podkreślił znaczenie dyrektorów 
placówek i podziękował im za ciężką 
pracę przy wdrożeniu reformy oświa-
towej oraz wyraził nadzieję, że pierw-
szy rok „po zmianach”, choć nie 
będzie łatwy, zostanie zaliczony do 
udanych. Nie zapominając o wszyst-
kich pracownikach oświaty, wójt za-
znaczył, że bez ich pracy placówki nie 
mogłyby sprawnie funkcjonować. 

Spotkanie było okazją do nagro-
dzenia wyróżnionych dyrektorów 
i pedagogów. Nagrody Wójta otrzy-
mali: Bożena Czaińska – dyrektor 
szkoły nr 1 im. Janusza Korczaka 

w Komornikach; Barbara Koralew-
ska-Idzikowska – dyrektor szkoły nr 
2 im. E. hr. Raczyńskiego w Komor-
nikach; Robert Witkowski – dyrek-
tor szkoły nr 1 im. J. i T. Działyńskich 
w Plewiskach; Marlena Woźniak – 
dyrektor szkoły nr 2 w Plewiskach; 
Jolanta Marcinkowska – dyrek-
tor szkoły im. Arkadego Fiedlera 
w Chomęcicach; Janusz Judziński 
– dyrektor szkoły im. Powstańców 
Wielkopolskich w Wirach; Krystyna 
Dziubała – szkoła nr 1 w Plewiskach; 
Anna Mazur – szkoła nr 2 w Plewi-

skach; Aneta Kin – szkoła w Cho-
męcicach; Hanna Golak – Szkoła 
w Wirach; Agnieszka Gałek i Agata 
Szczepańska – szkoła nr 1 w Komor-
nikach; Justyna Nowak – szkoła nr 2 
w Komornikach oraz Hanna Potra-
wiak z przedszkola „Zielony Zaką-
tek” w Plewiskach. 

Szczególne gratulacje otrzymała 
Izabela Witkowska, nauczycielka 
języka angielskiego w szkole w Wi-
rach, odznaczonej medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej przez Mini-
stra Edukacji Narodowej. Red

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 
informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia

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 wykazy nieruchomości położonych na terenie gminy, 
przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia w trybie bezprzetargowym tj. 

• dz. 465/3 z obrębu Strykowo;
• dz. 171/2 z obrębu Łódź. 
Wykazy umieszczone zostały 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

Delegacja z Kórnika, którą tworzy-
li: przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Adam Lewandowski, rad-
ny Powiatu Poznańskiego i sołtys 
Czmońca Zbigniew Tomaszewski 
oraz piszący te słowa Łukasz Grze-
gorowski, wspólnie z delegacjami 
z Gniezna, Łańcuta, Litwy, Francji, 
Stanów Zjednoczonych, Estonii, 
Walii oraz Gruzji zwiedzała okolice 
Humania i spotykała się z miesz-
kańcami tej pięknej miejscowości.

Humań zmienia się. Główny plac 
miasta jest właśnie remontowany. 
Nie ma już na nim pomnika Leni-
na, który stał tu jeszcze niedawno. 
Zmieniła się także formuła święta 
miasta. Manifestację, przypomina-
jącą nieco nasze pochody pierwszo-
majowe zastąpiły występy estrado-
we i biesiada dla mieszkańców.

Delegacje zaprzyjaźnionych 
miast spotkały się z merem Olek-
sandrem Tsebrim. W imieniu bur-
mistrza Kórnika przewodniczący 
RMiG Kórnik Adam Lewandowski 
zaprosił na Kórnickie Spotkania 
z Białą Damą przedstawicieli Hu-
mania wraz z zespołem artystycz-
nym. A talentów na Ukrainie nie 
brakuje, o czym świadczy koncert, 
jaki dla gości urządzono w miej-
scowej średniej szkole muzycznej. 
Swoją kulturę zaprezentowali także 
goście z Gruzji, którym poświęcono 
jeden z wieczornych koncertów.

Delegacje zwiedziły zakład prze-
twórstwa warzywnego oraz arche-
ologiczne muzeum tzw. kultury Cu-
cuteni-Trypole. Nie mogło obyć się 

bez odwiedzenia Zofi ówki, piękne-
go parku założonego przez hrabie-
go Stanisława Potockiego. Gospo-
darze zaprosili także do uczczenia 
na cmentarzach pamięci żołnierzy-
ochotników, którzy niedawno zgi-
nęli na wschodzie Ukrainy.

Jednym z elementów programu 
delegacji z polskich miast było spo-
tkanie z członkami stowarzyszenia 
„Ognisko”, które zrzesza osoby 
o polskich korzeniach i Ukraińców 
zainteresowanych polską kultu-
rą i tradycją. Organizacją kieruje 
prezes Czesława Małyszewska, 
odznaczona w 2010 roku Złotym 
Medalem „Zasłużona dla kultury 
polskiej”.

Podczas krótkiego spotkania 
z członkami „Ogniska” przy bie-
siadnym stole opowiedziały one 
o działalności stowarzyszenia i jego 
potrzebach. Jedna z członkiń zwie-
rzyła się, że uczy się języka polskie-

go, ale brakuje jej polskich książek. 
Przydałyby się także polskie fi lmy 
na DVD. Książki i fi lmy pomogłyby 
uczącym się więcej obcować z pol-
ską mową.

Władze Humania oraz zaangażo-
wani w przyjęcie gości mieszkańcy 
ujęli gości serdecznością. Podsumo-
wuje to dobrze nowe hasło promo-
cyjne „Humań – miasto gdzie jesteś 
mile widziany”.

Współpraca Kórnika z Huma-
niem jest na razie nieformalna. 
Ukraińcy czekają na ruch z polskiej 
strony i przedstawienie propozycji 
umowy partnerskiej. Być może do 
podpisania takowej dojdzie w maju 
przyszłego roku. 

W gościnnym Humaniu
Od 5 do 9 października przebywała w Humaniu na Ukrainie 
delegacja z Kórnika. Głównym celem było uczestnictwo gości 
w święcie tego miasta 

Dzień edukacji w Komornikach
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ul. 
Poznańska 115 oraz na stronach internetowych urzędu, w dniu 16 października 
2017r. został opublikowany na okres 21 dni, wykaz nieruchomości zabudowanej 
budynkiem wielorodzinnym przy ul. Budowlanych 1 w Baranowie, działka nr 
222/210, KW PO1P/00099730/0 wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości 
wspólnej tj. lokale mieszkalne nr: 7A, 9, 18, 19 (przeznaczone do sprzedaży 
w trybie przetargu), lokal mieszkalny nr 8 (przeznaczony do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym z pierwszeństwem nabycia na rzecz najemcy).
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 

Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, tel. 61-89-59-261.

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Aż 11 projektów o łącznej wartości 
ponad 122 tys. zł walczyć będzie 
o głosy mieszkańców w ramach 
I edycji 2018 Budżetu Inicjatyw 
Społecznych Gminy Tarnowo Pod-
górne. Są wśród nich spotkania 
sąsiedzkie, warsztaty i wyjazdy in-
tegracyjne. 

Głosowanie odbywać się będzie 
w terminie 13–24 listopada zarówno 
poprzez papierowe karty, jak i interne-
towo, za pomocą formularza on-line 
(uruchomionego w dniu głosowania 
– ta możliwość jest zagwarantowa-
na dla posiadaczy Karty Mieszkańca 
Gminy Tarnowo Podgórne.

 – Ta rekordowa liczba zgłoszo-
nych projektów pokazuje z jednej 
strony, że mieszkańcy mają pro-

pozycje działań na rzecz swojej 
społeczności lokalnej, z drugiej 
natomiast, że widzą możliwość uzy-
skania wsparcia ze strony gminy na 
realizację swoich inicjatyw – powie-
dział wójt gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusz Czajka. 

Wzorem lat ubiegłych do podzia-
łu jest kwota 25 tys. zł – liczyć się 
będzie zatem każdy oddany głos. 
Pomysłodawcy już dzisiaj prze-
konują do swoich inicjatyw – listę 
zwycięskich pomysłów poznamy 
w grudniu – będzie ogłoszona m.in. 
na stronie internetowej www.tarno-
wo-podgorne.pl w zakładce Budżet 
Inicjatyw Społecznych, gdzie znaj-
dują się wszystkie informacje na te-
mat tego gminnego programu. ARz

Ważny każdy głos!
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Jednym z projektów zrealizowanych w ramach Budżetu Inicjatyw Spo-
łecznych był festyn sąsiedzki w Przeźmierowie. 
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Osobistości godne naśladowania
Rozmowa z dr. Marianem Królem, prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i pomysłodawcą 
stworzenia statuetki Złotego Hipolita 

Rozmowa z Patrycją Nowaczyk, prezesem Ligi Kobiet Sukcesu

W tym roku już po raz 17 pozna-
my laureatów prestiżowej statu-
etki Złotego Hipolita połączonej 
z nadaniem tytułu „Wybitna 
Osobistość Pracy Organicznej”. 
Kto w tym roku będzie nagrodzo-
ny tym najwyższym wyróżnieniem 
przyznawanym przez Kapitułę 
Towarzystwa im. Hipolita Cegiel-
skiego? 

— Będą to takie osobistości jak: 
Andrzej Bobiński – przedsiębiorca; 
Jerzy Gołębiewski – dziennikarz, 
publicysta; Lucjana Kuźnicka-Ty-
lenda – przedsiębiorca; prof. Stani-
sław Lorenc – rektor UAM w latach 
2002–2008; Jerzy Maksymiuk – dy-
rygent, kompozytor; prof. Roman 
Słowiński – prezes oddziału PAN 
w Poznaniu; ks. dr Jan Stanisławski 
– ks. prałat, a także prof. Tomasz 
Trojanowski – neurochirurg. 

Przypomnijmy, że pierwszą sta-
tuetkę Złotego Hipolita przyjęła 
osobiście w 2001 jako dar Jego 
Świątobliwość Św. Jan Paweł II 
w Watykanie…

— Zdarzyło się to pierwszego sierp-
nia, w rocznicę pamiętnej daty dla 
Warszawy i całej Polski – Powsta-
nia Warszawskiego. Przekazałem 
osobiście tę statuetkę na tysięcznej 
audiencji na spotkaniu z wiernymi 
podczas światowej pielgrzymki 
ministrantów. Jego Świątobliwość 
serdecznie podziękowała za dar 
i pobłogosławiła działalności 
naszego Towarzystwa. Na początku 
wahałem się czy Papież przyjmie 
Statuetkę, ale fi nalnie dla tej inicja-

tywy otrzymałem wsparcie ks. kar-
dynała Zenona Grocholewskiego. 
Wcześniej miałem wsparcie panów: 
Jerzego Gołębiewskiego i prof. 
Czesława Łuczaka z UAM w Pozna-
niu, pierwszego przewodniczącego 
Kapituły Złotego Hipolita. 

To było pierwsze bezpośrednie 
spotkanie przedstawicieli Towa-
rzystwa im. Hipolita Cegielskiego 
z Papieżem Polakiem?

— Tak i dlatego to wydarzenie było 
dla nas i środowiska wielkopolskich 
organiczników tak istotne. Później 
zresztą utrzymywaliśmy kontakt 
korespondencyjny z Papieżem. 

Dotychczas wyróżniono 129 
wybitnych osobistości – repre-
zentantów rozmaitych środowisk 
opiniotwórczych rzeczywisto-
ści społecznej, gospodarczej, 
obywatelskiej i kulturalnej. Jaki 
jest klucz wyboru laureatów i kto 
może ich rekomendować?

— Laureatów do nagrody zgłaszają 
osoby zaufania publicznego oraz 
kapituła, która jest powoływana 
corocznie. Przewodniczy jej szcze-
gólnie ważna w regionie osobistość. 
Są to zazwyczaj rektorzy wyższych 
uczelni Poznania. 

Kapituła Złotego Hipolita podej-
muje decyzje jednogłośnie? 

— Dokładnie tak. Kapituła składa 
się zawsze z jedenastu osób i nie 
przeprowadza nad żadną propo-
zycją głosowania. Każda osoba 

wyróżniona statuetką musi uzyskać 
pełen konsensus wśród członków 
kapituły. 

Jak to wygląda w praktyce?

— Kapituła odbywa formalnie dwa 
posiedzenia. Na pierwszym z nich 
ustala skład osób nominowanych 
do statuetki. Następnie Prezydent 
Towarzystwa im. Hipolita Cegiel-
skiego przeprowadza z wszyst-
kimi nominowanymi stosowne 
rozmowy… Później jest drugie 
posiedzenie, we wrześniu każdego 
roku. Wtedy lista laureatów zostaje 
zatwierdzona. 

Proszę przywołać swoje osobiste 
wzruszenia i refl eksje związane 
z nieformalnymi rozmowami 
z laureatami Złotego Hipolita…

— To ciekawe pytanie… W szcze-
gólny sposób zapamiętałem na 
przykład postać pana Tadeusza Ma-
zowieckiego, pierwszego premiera 
II RP. Moją informację przyjął 
z radością, ale i z zaskoczeniem. 
Zadał mi pytanie – czy ja zasługuję 
na Złotego Hipolita? Takich pytań 
miałem bardzo wiele od rozmaitych 
laureatów. Starsi wiekiem często 
dziękowali, że zostali zauważeni 
przez środowisko zewnętrzne, 

nie związane z ich bezpośrednimi 
formami aktywności społecznej 
czy zawodowej. Dotyczy to głównie 
naukowców i ludzi kultury. 
Bardzo interesujące były rozmowy 
z osobami, które znają środowi-
sko poznańskie, choć w Grodzie 
Piastów nigdy nie zamieszkiwali. 
Podkreślali szacunek do etosu 
Wielkopolan i pracy organicz-
nej. Byli prawdziwie dumni z tej 
statuetki – mówiąc – cieszymy się, 
że to właśnie Wielkopolanie nas 
zauważyli i docenili.
Moje spotkania z laureatami 
do dziś bardzo mnie ubogacają 
i upewniają w słuszności wyboru 
ustanowienia tej nagrody. 

Jak narodził się zamysł stworze-
nia statuetki Złotego Hipolita 
i dlaczego jej otrzymanie jest 
taką nobilitacją? Warto podkre-
ślić, że wszyscy laureaci zawsze 
z radością przyjmowali statuetkę, 
co w dzisiejszych czasach nie 
jest takie oczywiste w przypadku 
wyróżnień nadawanych przez 
inne kapituły. 

— Idea stworzenia nagrody 
w formie statuetki Złotego Hipolita 
i Godności „Wybitna Osobistość 
Pracy Organicznej” zrodziła się 
z potrzeby pokazania młodemu po-
koleniu Polaków osobistości, które 
są godne naśladowania. 

Spotkań biznesowych w Poznaniu 
jest dużo, czym wyróżnia się Liga 
Kobiet Sukcesu?

— Zdecydowanie atmosferą. Prze-
kraczając próg restauracji, w której 
odbywają się spotkania LKS panie 
mogą poczuć niesamowite wrażenie 
przychylności, sympatii, charaktery-
stycznego dreszczyku emocji. Każda 
z kobiet jest dla nas ważna i witana 
z podobnym entuzjazmem. Naszym 
wyróżnikiem jest również często 
inna forma networkingu. Często 
praktykujemy tzw. randkę biznesową. 
Przybyłe kobiety mają wtedy gwa-
rancję zdobycia wizytówek i nowych 
kontaktów. 

Czy w Poznaniu są kobiety sukce-
su?

— Hmmm, a jak defi niujemy 
sukces? Czy jest nim zasobność 
portfela? Czy może realizacja wła-
snych marzeń. Dla niektórych być 

może sukces to właściwe wychowa-
nie dzieci i stworzenie szczęśliwej 
rodziny. Potocznie zwykło się 
uważać, że wyznacznikiem sukcesu 
jest kariera oraz pokaźne konto 
w banku. Natomiast my uważamy, 
że defi nicji sukcesu może być tyle, 
ilu ludzi, bowiem dla każdego 
człowieka liczą się inne rzeczy. 
Każdy może mieć inną hierarchię 
wartości, inne potrzeby, pragnie-
nia, marzenia. Dlatego – tak. 
Zdecydowanie uważam, że Poznań 
to miasto kobiet sukcesu.

Ile osób liczy Liga Kobiet Sukcesu?

— Na nasze spotkania przychodzi 
bardzo dużo pań z Poznania i okolic. 
Niewielka część podpisała stałe umo-
wy członkowskie, inne to partnerki 
biznesowe, a największą część tworzą 
panie, które przychodzą na wybrane 
spotkania. Z reguły uzależnione jest 
to od tematu. Zazwyczaj w Poznaniu 
gościmy około 100 kobiet. 

Co miesiąc LKS organizuje spotka-
nia. Na czym one polegają? Jakie 
są ich efekty?

— Nasze spotkania mają za zadanie 
stworzyć silne otoczenie bizneso-
we, rozwijać współpracę, zarówno 
biznesową, jak również towarzyską. 
Stymulujemy kontakty gospodarcze 
pomiędzy partnerami. Wspieramy 
działania społeczne (CSR). Oferu-
jemy korzyści wizerunkowe, wzrost 
rozpoznawalności marki. Razem 
z kobietami przybyłymi wymieniamy 
się doświadczeniami, rozmawiamy, 
analizujemy i szukamy możliwości 
wzajemnej pomocy. Efektem są 
trwałe relacje biznesowe i nie tylko. 
Wierzymy, że w kobietach jest moc. 
Z pomocą naszych wspaniałych pre-
legentów oraz innych kobiet chcemy 
tę moc wykrzesać ! 

Dla kogo one są, czy tylko dla tych, 
które osiągnęły sukces? Dlaczego 
warto dołączyć do LKS? 

— Kierowane są one do kobiet, które 
w swoim mniemaniu osiągnęły suk-
ces lub mają taki zamiar. Jak również 
dla pań, które stanęły przed trudnymi 
wyborami – są na rozdrożu. Defi nicja 
sukcesu nie ma znaczenia. Najważ-
niejsze, aby wiedziały, że są na mecie 
lub już niewiele zostało, my je w tym 
wesprzemy. Pomożemy uwierzyć, 
że mogą więcej, że są w czymś 
dobre, że dadzą radę. Czy warto do 
nas dołączyć? Myślę że najlepszym 
dowodem jest ciągle zwiększająca się 
frekwencja oraz opinie na portalach 
społecznościowych. Niewątpliwym 
atutem spotkań są interesujący 
prelegenci, piękne miejsca, w których 
staramy się bywać, świetny catering 
towarzyszący każdemu spotkaniu. 

Kiedy kolejne spotkanie?

—  Już 9 listopada w Suchym Lesie. 
Będziemy rozmawiać o związkach 
i seksualności na zaawansowanym 
etapie partnerstwa. Zaprosiliśmy 

znaną seksuolog dr Waszyńska. 
8 grudnia natomiast w Poznaniu 
zorganizujemy spotkanie świąteczne. 
W pięknych wnętrzach hotelu Novo-
tel przy akompaniamencie fortepianu 
pośpiewamy kolędy i posłuchamy 
wykładu stylistki TVN Eweliny 
Rydzyńskiej. Złożymy życzenia. 
Zapraszamy! 

Poznań to miasto kobiet sukcesu!
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rozmawiał
Dominik Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

rozmawiał
Sławomir Lechna
s.lechna@naszglospoznanski.pl
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To bez wątpienia jeden z najlepszych 
koncertowych zespołów w kraju. Ich 
występy mają w  sobie coś z  żartu, 
performance’u i zabawy formą kon-
certu rockowego. Lecz niech to ni-
kogo nie zmyli! Łąki Łan to dosko-
nali muzycy, którzy grają całkiem 
serio. Wspólnie wypracowali do-
skonałe brzmienie, w  którym łączą 
funk, rocka, disco i  coraz mocniej 
akcentowaną elektronikę. Ich sce-
niczna energia potrafi  rozruszać na-
wet najbardziej opornych słuchaczy, 
a w kompozycjach i aranżacjach sły-
chać szerokie horyzonty muzyczne. 

Grupę tworzą: Poń Kolny (Ja-
rosław Jóźwik) – instrumenty 
klawiszowe; Bonk (Michał Chęć) 
– gitara, wokal, Mega Motyl (Piotr 
Koźbielski) – perkusja, wokal; Pa-
prodziad (Włodek Dembowski) – 
wokal, Zając Cokictokloc (Bartek 
Królik) – gitara basowa, instrumen-
ty klawiszowe, wokal i Jeżus Marian 

(Marek Piotrowski) – instrumenty 
klawiszowe. Wśród artystów, z ja-
kimi współpracują lub współpraco-
wali członkowie Łąki Łan są m in. 
takie gwiazdy jak Sistars, Katarzyna 
Nosowska, Agnieszka Chylińska, 
Tede, O.S.T.R., Poluzjanci, Natalia 
Kukulska i Krzysztof Zalewski. 

„Moc, energia, endorfi na” gwa-
rantowane! Zapraszamy do Cen-
trum Kultury Przeźmierowo 18 
listopada o  godz. 19. Bilety na ten 
koncert w cenie 30 zł można kupo-
wać w  siedzibie GOK „SEZAM” 
i w Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym oraz w  CK Przeźmierowo. 
Sprzedaż online: Bilety24.pl. 
Jarek Krawczyk

W ramach cyklu „Popołudnia 
z kulturą” Biblioteka Publiczna 
w Tarnowie Podgórnym zaprasza 
na spotkanie z dziennikarzem, 
podróżnikiem, fotoreporterem 
Jarosławem Kretem. 25 paździer-
nika ten znany dziennikarz i po-
dróżnik podzieli się z czytelnika-

mi wrażeniami ze swoich licznych 
podróży. Będzie okazja do poroz-
mawiania i otrzymania autografu 
gościa. 

Zapraszamy do Biblioteki Pu-
blicznej przy ul. Ogrodowej 2a 
w Tarnowie Podgórnym. Początek 
spotkania o 18. Wstęp wolny. ARz

Łąki Łan 
w Przeźmierowie

Spotkanie 
z Jarosławem Kretem
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All Stars jazzu

Amerykański wybitny kontrabasista 
Ron Carter to współtwórca i mu-
zyk legendarnych zespołów Milesa 
Davisa, Cannonballa Adderleya, 
Herbiego Hancocka i Theloniusa 
Monka. Współtworzył (wraz z H. 
Hancockiem i T. Williamsem) słyn-
ną sekcję rytmiczną zespołu Milesa 
Davisa i wraz z genialnym tręba-
czem zrealizował kultowe albumy 
m.in. „Seven Steps To Heaven”, 
„E. S. P.” oraz „My Funny Valenti-
ne”. Genialny basista koncertował 
i nagrywał z gigantami jazzu, takimi 
jak George Benson, Gato Barbieri, 
Stanley Turrentine, Sonny Rollins, 
McCoy Tyner, Wynton Marsalis, 
B.B. King, Richard Galliano, The 
Kronos Quartet grupą VSOP. Ar-
chiwiści Księgi Guinessa doliczyli 
się 2221 autorskich nagrań Rona 
Cartera zarejestrowanych na pły-
tach tylko do 2015 roku ! Ta impo-
nująca dyskografi a dała podstawy 
by nazwać legendarnego jazzmana 
„Most Recorded Jazz Bassist In Hi-
story”.

– Ron Carter należy do najwy-
bitniejszych kontrabasistów w całej 
historii jazzu – mówi Dionizy Piąt-
kowski. – Dysponuje oszałamiającą 

techniką, której jednak nie naduży-
wa, koncentrując się przede wszyst-
kim na pracy w sekcji rytmicznej, 
grając z precyzyjnym, motorycznym 
wyczuciem rytmu. Jest wymarzo-
nym akompaniatorem śpiewaków 
oraz solistów. 

Ron Carter, dzisiaj 80-latek, po-
zostaje jedną z najaktywniejszych 
legend jazzu i laureatem licznych 
nagród: od podwójnego Grammy 
po najważniejszą w USA „NEA Jazz 
Master”. W Poznaniu zagra wraz 
z gitarzystą Russellem Malone i pia-
nistą Donaldem Vega i będzie to je-
dyny koncert w Polsce.

Krzesimir Dębski z koeli należy 
do najznamienitszych osobistości 
i twórców muzyki. Jego związki 
z jazzem są tak samo oczywiste, jak 
jego kariera oraz kreacja poznań-
skiego środowiska jazzowego. 

– Po słynnym „Czasie Komedy” 
oraz eksplozji poznańskiego jazzu 
lat pięćdziesiątych oraz karierach 
takich muzyków jak Jerzy Milian, 
Jan Ptaszyn Wróblewski, Krzysztof 
Komeda-Trzciński kolejnym waż-
nym „czasem jazzu” dla Pozna-
nia stały się lata siedemdziesiąte 
i osiemdziesiąte – rekomenduje 

projekt Krzesimira Dębskiego, Dio-
nizy Piątkowski, szef Ery Jazzu. – 
Kiedy powstawała np. grupa String 
Connection poproszono mnie bym 
napisał tekst do ich debiutanckiego 
albumu. Zespół już doskonale funk-
cjonował w środowisku, zjednywał 
sobie przychylność krytyków i za-
chwyt publiczność. Niezaprzeczal-
na w tym była rola i pozycja lidera 
Krzesimir Dębskiego, ale także do-
skonałych muzyków, którzy współ-
tworząc styl zespołu byli jego naj-
znamienitszymi kreatorami. Teraz 
dla projektu Aquanet Jazz Legends 
Krzesimir Dębski przygotował „All 
Stars”, czyli zespół gwiazd, do któ-
rego zaprosił nie tylko swoich po-
znańskich przyjaciół – Krzysztofa 
Przybyłowicza i Zbigniewa Wrom-
bla – ale także znamienitych gości.

Więcej na: www.jazz.pl. Red

Ron Carter Trio oraz Krzesimir Dębski All Stars to bohaterowie 
Aquanet Jazz Legends – jesiennej gali Ery Jazzu, która 
odbędzie się 19 listopada w auli UAM 

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa dwuosobowe 
zaproszenia. Jak zdobyć jedno 
z nich? Szukajcie na naszglo-
spoznasnki.pl.

Zdobądź bilety

• Mamy dla Czytelników dwu-
osobowe zaproszenie na ten 
koncert. Szukajcie na naszglo-
spoznanski.pl.

Zdobądź bilety
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KULTURA

„Ta przygoda trwa już 10 lat! Ka-
baret Nowaki dokładnie od dekady 
bawi fanów dobrej rozrywki. Nie-
zliczone spektakle i programy te-
lewizyjne to doświadczenie, które 
pozwala na określenie Nowaków 
mianem ekspertów w dziedzinie 
śmiechu i żartu” – tak zapowiada 
swój jubileuszowy program ta „mło-
da, zdolna i wybitnie energetyczna 
trójka zielonogórskich artystów”. 
Rocznicę działalności obchodzić 
będą oni także w Centrum Kultury 
Przeźmierowo oraz w hali widowi-
skowo-sportowej w Stęszewie.

Talent grupy nierzadko przycią-
ga pełną widownię, która polubiła 
ich charakterystyczną ekspresję 
i oryginalny sposób poruszania 
obyczajowej tematyki. Kabaret, 
który tworzą Adrianna Borek, To-
masz Marciniak i Kamil Piróg, do 
Przeźmierowa i Stęszewa przyje-
dzie z najnowszym programem pt. 
„Śmiechokalipsa”.

Świętując jubileusz Nowaki 
wyruszają ku zupełnie nowej 
przygodzie. Zobaczymy nowe 
perypetie znanych już postaci, ta-
kich jak pani Krystyna i Martynka. 
Jak zapowiada zespół, jego nowy 

program to „kabaretowy koniec 
świata”, i „nowa era kabaretu”. 

Warto to sprawdzić, a pierwsza 
okazja ku temu nadarzy się 17 listo-
pada o godz. 17.30 w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo. Bilety kosztują 
49 zł. Można je kupić w miejscu im-
prezy, w siedzibie GOK „SEZAM” 
i w Domu Kultury w Tarnowie. 

W Stęszewie Nowaki wystąpią 
22 listopada o godz. 17 oraz o 19. 
Cena biletów to 30 zł (trybuna) 

oraz 40 zł (płyta boiska). Bilety: 
biuro Domu Kultury w Stęszewie. 
Sprzedaż prowadzi też serwis Bile-
ty24.pl. 

10 lat Nowaków 
Jubileusz kabaret świętować będzie m.in. 

w Przeźmierowie i Stęszewie. Mamy bilety!

Jacek Fedorowicz był gwiazdą 
pierwszego w nowym sezonie Sa-
lonu Poezji na Zamku w Kórniku. 
Znany aktor i satyryk czytał poezję 
Kazimierza Wierzyńskiego (lau-
reata olimpijskiego złota w 1928 
roku, kiedy to podczas Igrzysk 
Olimpijskich rywalizowali także 
artyści) oraz „Biegaliki” Włodzi-
mierza Naumczyka – wicedyrektora 
Biblioteki Raczyńskich . Sportowa 
tematyka utworów wybrana została 

nieprzypadkowo. Salon poprzedzał 
18. PKO Maraton Poznański, a Ja-
cek Fedorowicz od kilkudziesięciu 
lat jest pasjonatem biegania. Dla 
publiczności zagrał także pianista 
Radosław Mateja, który na co dzień 
występuje w orkiestrze Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu.

Gośćmi kolejnych Salonów Poezji 
będą: Karol Strasburger w listopa-
dzie oraz Łukasz Nowicki w grud-
niu. ŁG

17 października w  Muzeum Re-
gionalnym w  Stęszewie została 
otwarta kolejna wystawa z  cyklu 
„Stęszewskie zakłady pracy”, 
a  dotyczy stęszewskiego Pań-

stwowego Ośrodka Maszynowe-
go (w skrócie POM). Ekspozycję 
będzie można oglądać do 31 maja 
2018 roku. Serdecznie zaprasza-
my! Red

Praca organiczna jest ważną czę-
ścią sztuki życia godnego i nakie-
rowanego na realizację społecz-
nych celów. Szczególnego kolorytu 
i trwałości dostaje w chwili, kiedy 
staje się częścią sztuki artystycznej 
– udowodniła to wystawa prac ma-
larskich Danuty Król i Marii Dzio-
pak, która trwała od 23 września do 
23 października w części pałacowej 
Muzeum Narodowego Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie.

„Dwie Postawy Twórcze” – bo 
taki był tytuł wydarzenia, na wer-
nisażu ugościło blisko 100 osób, 
reprezentantów rozmaitych opinio-
twórczych środowisk, by wymienić 
takie osobistości jak m.in.: prof. 
Józef Stasiński, wybitny medalier; 
Józef Iwiański, twórca Pomnika Ar-
mii Poznań; prof. Andrzej Legocki, 
b. prezes Polskiej Akademii Nauk. 

Wernisaż otworzył Wojciech 
Szczepkowski, zastępca dyrektora 
muzeum, który podkreślił walor 
historyczny organizacji wystawy. 
Następnie swoimi refl eksjami po-
dzieliły się bohaterki wydarzenia, 
dziękując za przybycie elity wiel-
kopolskiej inteligencji, której obec-
ność uwydatniła rangę i uniwersalny 
wymiar spotkania. Symbolicznym 
momentem było wręczenie kwiatów 
malarkom, co uczynił dr. Marian 
Król, prezydent Towarzystwa im. 
Hipolita Cegielskiego, inicjator wy-

stawy oraz Dominik Górny, członek 
zarządu THC, który wygłosił słowo 
wstępne na temat artystek. Zade-
dykował im też autorski wiersz pt. 
„Czytam cię jak jesień”.

Sercem wystawy były nastroje 
obrazów olejnych oraz trzech akryli. 
Najstarsza praca pochodziła z roku 
1998, a najmłodsza była tegorocz-
na. Ta wystawa to sztuka pełna świa-
tła, które poszerza przestrzeń naszej 
wyobraźni i wrażliwości współ-
czesnego miłośnika sztuki. Tak, tę 
sztukę malarską można było miło-
wać. Zaprosiła do swojego świata, 
pozwalając uczuciom wychodzić 
poza ramy pragnień. Wielu z nas 
odnalazło chwilę zadziwienia, to 
znów refl eksji – nie tylko ze wzglę-
du na nawiązania do sztuki Moneta 

czy Maneta. W istocie, Danuta Król 
i Maria Dziopak, prezentowały dwie 
postawy twórcze – każda z nich de-
cydowała o indywidualizmie twór-
czym danej artystki, a jednocześnie 
znajdowała swą czerwień na palecie 
szacunku do sprawdzonych tradycji 
malarskich Kultury Polskiej i Eu-
ropejskiej. Te obrazy zwracały na 
siebie uwagę. Emanował od nich 
szczególny rodzaj prawdy, bo prze-
cież patrzenie na obraz powinno być 
jak spojrzenie w oczy jego autora. 

Jacek Fedorowicz 
w Kórniku

Stęszewskie 
zakłady pracy

Postawy twórcze dwóch dam 
polskiego malarstwa

• Na występy kabaretu Nowaki 
mamy cztery dwuosobowe 
zaproszenie (po dwa w Prze-
źmierowie i Stęszewie). Więcej 
na naszglospoznanski.pl

Zdobądź bilety
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Magda Linette w ostatnim czasie 
odniosła sporo sukcesów na najwyż-
szym poziomie. Poznanianka w tur-
niejach najwyższej rangi na świecie 
miała okazję do rywalizacji z gwiazda-
mi światowego tenisa. W turniejach 
o puli nagród ponad 2.000.000$ w Pe-
kinie, w Wuhanie w Chinach i w To-
kio w Japonii pokonała zawodniczki 
z pierwszej pięćdziesiątki światowego 
rankingu WTA, takie jak Katerina Si-
niakova, Katerina Bondarenko, Anett 
Kontaveit czy Daria Gavrilova. 

Tenisistka z Poznania miała także 
okazję do rozegrania spotkań z za-
wodniczkami, które były numerem je-
den na świecie, takimi jak Garbine 
Muguruza czy Karolina Pliskowa. 
Rozegrała także bardzo wyrównany 
mecz z legendą tenisa i zwyciężczynią 
pięciu turniejów Wielkiego Szlema, 
wielokrotną liderką rankingu WTA 
Marią Szarapovą i przegrała po walce 
5:7, 3:6.

Jeśli chcesz, by Twoja pociecha gra-
ła w tenisa, to zapisz ją do najlepszej 
sekcji tenisowej w Polsce, która ogła-
sza nabór dla dzieci w wieku 5–12 lat. 
To niepowtarzalna okazja do tego, 
aby rozpocząć karierę drogą Magdy 
Linette, Agnieszki Radwańskiej lub 
Jerzego Janowicza. 

Zajęcia odbywają się na kortach 
AZS w Poznaniu, przy ulicy Noskow-
skiego 25. Prowadzą je licencjonowani 
trenerzy Polskiego Związku Tenisowe-
go. Zapisy i informacje pod numerami 
telefonu: 61 851 85 95. Red

Sukcesy Linette
Tenisistka AZS Poznań Magda Linette zagrała z byłymi 
jedynkami WTA na czele z Marią Szarapovą 

Rozgrywki Poznańskiej Ligi Ama-
torskiej Red Box wkraczają w decy-
dującą fazę. Poniżej wybrane infor-
macje z poszczególnych rozgrywek. 
Patronat sprawuje „Nasz Głos Po-
znański”.

Ekstraliga
Zacięty i dobry mecz Aut Tere-

nowych z Kantorem Poker. Oprócz 
płynnych akcji i groźnych strza-
łów, w roli głównej bramkarze obu 
zespołów: Michał Przybył (Auta) 
i Bartosz Mamet (Kantor).

Wynik: 5:5 (3:3). DeBeściak: 
Krystian Antczak (Kantor Poker).
Rebis Dom Wydawniczy – Red Box 6:4 
(4:1). DeBeściak: Mateusz Górka (Rebis 
Dom Wydawniczy).

1. Auta Terenowe 9 22 69-29 (+40)
2. Dom Wydawniczy Rebis
  9 19 54-38 (+16)
3. Red Box 9 18 62-35 (+27)
4. Kantor Poker 9 16 65-50 (+15)
5. ADM SSC 8 12 35-47 (-12)
6. Bea Beleza 8 12 56-33 (+23)
7. Propex 8  9 25-51 (-26)
8. FWK Żółwie Ninja
  8  4 27-55 (-28)
9. Saab Team Poznań
  8  0 21-76 (-55)

Strzelcy Ekstraliga
24 Jakub Smura Kantor Poker
15 Mikołaj Szafer  Red Box 
15 Artur Bednarczyk  Red Box

I liga
Rzadki wynik w lidze Red Box 

padł w meczu AZmedia Rogoźno 
i CMT Advisory: 0:0 do przerwy 
i 1:1 na koniec. Amazon mimo prze-
grywania do przerwy z przedostat-
nim Easy Pro Logistik panując nad 
emocjami spokojnie wygrał.

AZmedia Rogoźno – CMT Advisory 1:1 (0:0). 
DeBeściak – Michał Jagielski (CMT Adviso-
ry). Amazon Poznań – Easy Pro Logistik 9:6 
(0:2). DeBeściak – Krzysztof Sosna (Ama-
zon). Skład Węgla i Papy – Dramat Tego 
Zawodnika 10:1 (5:0). DeBeściak – Bartło-
miej Perz (Skład Węgla i Papy). ABdeveloper 
– Gazeta Wyborcza 26:1 (13:0). Debeściak 
– Dawid Szymczak (Gazeta Wyborcza). 
CMT Advisory – O Jezus Maria ! 10:1 (4:0). 
DeBeściak: Łukasz Zgrabka (CMT Adviso-
ry). ARJO – Sivantos 15:3 (7:1). DeBeściak: 
Oskar Szymanowski (ARJO).

1. ABdeveloper 10 30 130-16 (+114)
2. CMT Advisory 11 26 63-20 (+43)
3. ARJO  9 19 77-25 (+52)
4. Amazon Poznań
  10 19 54-36 (+18)
5. AZmedia Rogoźno
   9 18 67-26 (+41)
6. Skład Węgla i Papy
  10 18 78-46 (+32)
7. O Jezus Maria !  9 13 45-47 (-2)
8. Sivantos 10 12 41-61 (-20)
9. FC Grunwald  8 10 44-35 (+9)
10. Grupa OLX  8  9 38-54 (-16)
11. Giganci  9  9 39-75 (-36)
12. Dramat Tego Zawodnika
  10  9 30-70 (-40)
13. Easy Pro Logistik
  12  4 44-122 (-78)
14. Gazeta Wyborcza
   9  0 10-127 (-117)
Strzelcy 1 liga
34  Piotr Czarnecki  ABdeveloper 
27  Patryk Kasongo  Skład Węgla i Papy
19  Oskar Szymanowski  ARJO 
19  Marcin Hetman  ABdeveloper

Mecze odbywają się w godzi-
nach wieczornych, przy sztucznym 
oświetleniu, od poniedziałku do 
piątku, na terenie Politechniki Po-
znańskiej, przy ulicy Piotrowo 4 
w Poznaniu. 

DeBeściak Miesiąca: Piotr Czar-
necki (ABdeveloper) 

Liga Typerów VI Tydzień
Ta zabawa zdobywa coraz wię-

cej uczestników. Brać mogą w niej 
udział wszyscy, nie tylko uczestnicy 
ale kibice i sympatycy Red Boxu: 
Darek Oleszak – 610, Jakub Lewan-
dowski – 595, Paweł Antczak – 586.

Sezon halowy
Wprawdzie trwa sezon jesien-

ny, ale już przyjmowane są zapisy 
do ligi halowej, która wystartuje 2 
grudnia w hali sportowej w Suchym 
Lesie. 

Mecze odbywają się w weekendy, 
sobotnie popołudnia i w niedzielę 
przez cały dzień. Drużyny mogą 
rozgrywać dwa mecze jednego dnia. 
Koszt udziału w lidze 1800 zł netto. 
Mogą się zapisać tylko 24 zespoły.

XVI Turniej Firm
Nieofi cjalne halowe mistrzostwa 

Polski odbędą się 13 stycznia 2018 
roku w hali sportowej w Suchym Le-
sie. Liczba miejsc (20) ograniczona. 
Koszt udziału w turnieju 400 zł net-
to. Patronat nad rozgrywkami objął 
prezydent Poznania Jacek Jaśko-
wiak. Więcej na: www.redboxsport.
pl, wwwredboxtv.pl www.facebook.
com/redboxpoznan oraz w Salonie 
Piłkarskim Red Box, ul. Promieni-
sta 27a w Poznaniu. Red

Poznańska Liga Amatorska Red Box

Giganci, beniaminek, pasji i zaangażowania nie można im odmówić.
Od lewej górny rząd: Norbert Kucyk, Maciej Wiktorowicz, Dominik 
Tokarski, Krzysztof Nowicki, Krzysztof Sobkowiak, Mateusz Kędzia, 
Krzysztof Jarmużek. Od lewej dolny rząd: Karol Witkowski, Przemy-
sław Pawlikowski, Olek Brandt, Mirek Fijałkowski, Marcin Babacz, 
Mateusz Miężał, Mateusz Wilczyński.

 NASZ PATRONAT

28 października (sobota) w Żarnow-
cu rozpocznie się II edycja Cross 
Duathlonu, nad którym patronat 
objął „ngp”. W startach indywidual-
nych oraz sztafetach rywalizować ze 
sobą będą rowerzyści oraz biegacze. 
Wszyscy zawodnicy biorący udział 
poznają prawdopodobnie najwyż-

sze przewyższenia gminy Dopiewo, 
gdzie będzie można się porządnie 
zmęczyć. Spore zróżnicowanie trasy 
rowerowej pod względem technicz-
nym na pewno usatysfakcjonuje naj-
bardziej wymagających. 

Wszelkie szczegóły oraz możli-
wość zapisów na www.duathlonzar-
nowiec.pl oraz na facebookowym 
profi lu. MN

Cross w Żarnowcu 
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REKLAMA

W tym roku mija 60 lat od powsta-
nia Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego. Z tej okazji na terenie gmin 
Mosina, Puszczykowo, Stęszew 
i Komorniki – partnerów i inicja-
torów projektu „Aktywna Trójka – 
trasy trzech aktywności po WPN”, 
odbyło się Grand Prix Nordic Wal-
king. Celem tych zawodów było 
propagowanie zdrowego stylu ży-
cia, a jednocześnie promocja naja-
trakcyjniejszych turystycznie miejsc 
w naszym regionie. I to z pewnością 
się organizatorom udało.

Zawody toczyły się w tym roku 
w czterech terminach: 22 kwietnia 
(organizatorem była Mosina), 11 
czerwca (Puszczykowo), 3 wrze-
śnia (Stęszew), aby zakończyć się 
15 października (Komorniki) na 
terenie Muzeum Narodowego Rol-
nictwa i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie. W fi nałowej 
imprezie uczestnikom dopisała 
aura, a wszyscy kończyli marsz 

w znakomitej kondycji. Łącznie we 
wszystkich imprezach udział wzięło 
ok. 600 osób.

7,5-kilometrową trasę po Wiel-
kopolskim Parku Narodowym jako 
pierwszy przemaszerował Sebastian 
Rajewski (Piła) z czasem 45:16 min. 
Za nim fi niszowali: 2. Piotr Orywał 
(Poznań) – 46:59, 3. Łukasz Rem-
barz (Krosinko) – 47:10.

Wśród mieszkańców gminy Ko-
morniki w kat. kobiet zwyciężyła 
Beata Falkowska z Wir, przed Mał-
gorzatą Krakowiak (Wiry) i Do-
miniką Skowrońską (Plewiska). 
W gronie mężczyzn pierwsze miej-
sce zajął Stanisław Zawisła (Ple-
wiska), drugi był Piotr Falkowski 
(Wiry), a trzeci Robert Osuchow-
ski (Komorniki). 

Po zakończeniu zawodów odbyło 
się uroczyste podsumowanie cyklu 
Grand Prix WPN na terenie mu-
zeum. Uczestnicy zawodów, wraz 
z towarzyszącymi im rodzinami, 

nie tylko mogli zjeść ciepły posi-
łek, ale też zapoznać się z zasobami 
jedynego w Polsce Muzeum Na-
rodowego Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego. Po wręczeniu 
pucharów i upominków za udział 
w czwartych zawodach, uczestnicy 
zostali nagrodzeni w poszczegól-

nych kategoriach w klasyfi kacji 
generalnej Grand Prix WPN. Panie 
i panowie startowali w pięciu kate-
goriach wiekowych oraz kategorii 
open.

Organizatorzy zapowiedzieli, że 
będą kontynuowali imprezę także 
w 2018 roku. Red

Finał Grand Prix WPN 
w Nordic Walking
Prawie 140 osób wzięło udział w fi nałowych zawodach Grand Prix Wielkopolskiego 
Parku Narodowego w Nordic Walking
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Organizatorem zawodów była gmina Komorniki.

 NASZ PATRONAT

Piłkarze Warty Poznań wygra-
li w sobotę na własnym stadionie 
spotkanie 14. kolejki z Wisłą Pu-
ławy 3:1 (1:0) i utrzymali pozycję 
lidera. Za tydzień czeka ich nie lada 
wyzwanie, gdyż zmierzą się na wy-
jeździe z kandydatem do awansu 
Radomiakiem Radom.

Poznaniacy borykający się z pro-
blemami kadrowali zaprezentowali 
się z dobrej strony i już w 25. min. 
wyszli na prowadzenie, a wynik 
spotkania otworzył Przemysław 
Kita. Po zmianie stron goście zdo-
łali wyrównać, ale chwilę później 
gola zdobył Bartosz Kieliba. Wynik 
ustalił wracający do gry po kontuzji 
Łukasz Spławski. 

Przed własną publicznością pod-
opieczni Petera Nemeca zagrają 4 
listopada, a ich rywalem będzie Gar-
barnia Kraków. Dla naszych Czytel-
ników będziemy mieć trzy podwójne 
zaproszenia na ten mecz. Szczegóły 
na łamach portalu naszglospoznan-
ski.pl. Tomasz Woźniak

Warta 
Poznań 
nadal 
liderem
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W niedzielne przedpołudnie, 15 
października, odbyła się kolejna 
w tym roku, zainicjowana przez bur-
mistrza gminy Stęszew Włodzimie-
rza Pinczaka, wycieczka rowerowa. 

Tym razem stęszewscy cykliści udali 
się do siedziby Wielkopolskiego 
Parku Narodowego w Jeziorach. 
Start nastąpił przy boisku sporto-
wym Orlik na ulicy Trzebawskiej. 

Rowerzyści mieli do pokonania 
około 8 kilometrów w jedną stro-
nę. Na mecie czekało na nich m.in. 
ognisko oraz zwiedzanie Muzeum 
Przyrodniczego WPN. Red

Ze Stęszewa do Jezior 
na rowerach
Stęszewianie dość często udają się na wycieczki rowerowe 
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Jerzy Dudek 16 października otwo-
rzył kolejny klub fi tness sieci Fa-
bryka Forma – Premium Bałtyk. 
Znajdują się tu najnowocześniejsze 
sprzęty, jest też duża różnorodność 
zajęć grupowych, wyselekcjono-
wana kadra trenerska, a do tego 
całkowita nowość – strefa Street 
Workout’u.

Nowy klub mieści się w samym 
sercu Poznania – w biurowcu Bałtyk 

przy ulicy Roosvelta. Powierzchnia 
siłowni to 2250 mkw. Zajmuje on aż 
dwie kondygnacje, co czyni go jednym 
z największych centrów fi tness w Po-
znaniu. Rozciąga się z niego niepo-
wtarzalny widok na panoramę miasta.

Podczas eventu można było spo-
tkać się i porozmawiać z Jerzym 
Dudkiem, który dodatkowo roz-
dawał piłki z autografem. Wieczór 
zwieńczył koncert Mezo. Lech

Już w piątek piłkarze Lecha Poznań 
będą podejmować na INEA Stadio-
nie Wisłę Kraków. Pierwszy gwiz-
dek sędziego zabrzmi o 20.30, a dla 
naszych Czytelników mamy cztery 
pojedyncze bilety!

Podopieczni Nenada Bjelicy 
przed meczem z trzynastokrotnym 
mistrzem Polski zmierzyli się w so-
botę na wyjeździe z Lechią Gdańsk. 
Spotkanie zakończyło się remisem 
3:3 i Lech Poznań pozostał na po-
zycji lidera ekstraklasy. Natomiast 
bramki dla Kolejorza zdobyli Maciej 
Gajos, Christian Gytkjaer i Maciej 
Makuszewski.

– Choć wynik jest rozczarowujący, 
bo byliśmy lepsi w meczu z Lechią 
to generalnie jestem zadowolony 
z faktu, że w trzech meczach z bar-
dzo dobrymi zespołami zdobyliśmy 
pięć punktów – mówi trener Lecha. 
Niestety, w tym spotkaniu czerwoną 
kartką został ukarany Mihai Radut 
i nie zagra z Wisłą Kraków. W skła-
dzie Lecha zabraknie również Nicki 
Bille, który na treningu złamał nos 
i czeka go operacja.

Historia ostatnich spotkań po-
między zespołami przemawia za 
Kolejorzem, gdyż w lidze wygrał 
z Wisłą pięć razy, trzy razy zremi-
sował i tylko dwukrotnie schodził 
z boiska pokonany. Piłkarze liczą 
na wsparcie kibiców, którzy na me-
czach z Białą Gwiazdą zawsze two-
rzyli niezwykłą atmosferę. W maju 
na INEA Stadionie zasiadło niemal 
20 tys. osób, a Lech wygrał z Wisłą 
2:1 po bramkach Radosława Majew-
skiego i Macieja Makuszewskiego.

Nie masz jeszcze wejściówki 
na mecz z Wisłą Kraków? Weź 

udział w konkursie i wygraj je-
den z czterech darmowych vo-
ucherów na bilet na to spotkanie! 
Wystarczy odwiedzić portal www.
naszglospoznanski.pl i odpowie-
dzieć na konkursowe pytanie.

Trwa również przedsprzedaż bile-
tów na to spotkanie, a kasy stadionu 
są czynne w tygodniu w godz. 9.00–
17.00. Wejściówki są w cenach od 
10 zł do 45 zł.

Jerzy Dudek 
otworzył klub

Lech – Wisła. 
Mamy bilety!
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Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Jedną z bramek w Gdańsku zdo-
był Christian Gytkjaer. 


