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Mamy bilety na recital GeppertMamy bilety na recital Geppert 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!

Dziadek Dziadek 
do orzechówdo orzechów

Widowisko w wykonaniu Widowisko w wykonaniu 
artystów Narodowego Baletu artystów Narodowego Baletu 
Królewskiego ze Lwowa będzie Królewskiego ze Lwowa będzie 
można zobaczyć 17 grudnia można zobaczyć 17 grudnia 
w poznańskiej Sali Ziemi. w poznańskiej Sali Ziemi. 
Mamy dla Was zaproszenia! Mamy dla Was zaproszenia! 
STR. 13STR. 13
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Od drogowego bólu głowy po konkursy z biletami

Kalendarium

17 listopada
PIĄTEK
• O godz. 17.30 w Centrum 
Kultury Przeźmierowo wystąpi 
kabaret Nowaki, a 22 listopada 
o godz. 17 oraz o g. 19 zago-
ści w Stęszewie. Na występy 
kabaretu Nowaki mamy cztery 
dwuosobowe zaproszenia. Jak 
zdobyć jedno z nich? Szukajcie 
na naszglospoznanski.pl.

19 listopada
NIEDZIELA
• Ron Carter Trio oraz Krzesimir 
Dębski All Stars to bohaterowie 
Aquanet Jazz Legends – je-
siennej gali Ery Jazzu, która 
odbędzie się w auli UAM. Dla 
naszych Czytelników mamy dwa 
dwuosobowe zaproszenia. Szu-
kajcie na naszglospoznanski.pl.

24 listopada
PIĄTEK
• To już ostatnia szansa, żeby 
zobaczyć znakomity spektakl 
„Rozwód Figara” w Poznaniu! 
Nominowany do International 
Opera Awards 2017 w katego-
rii World Premiere „Rozwód 
Figara” Eleny Langer 24 
i 26 listopada zaprezentowany 
zostanie po raz ostatni w Tetrze 
Wielkim. Mamy jedno dwuoso-
bowe zaproszenie na wybrany 
termin! Szukajcie na naszglo-
spoznanski.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 — Niestety, budowa długo oczeki-
wanego odcinka drogi ekspresowej 
S5 nie zakończy się w terminie 
i prawdopodobnie potrwa do maja. 
Mieszkańcy miejscowości w gminie 
Stęszew, przez które m.in. przebie-
ga budowana trasa, zostali wysta-
wieni na dużą próbę cierpliwości, 
bo utrudnienia komunikacyjne 
będą trwały dłużej niż się spodzie-
wali. A są ona bardzo poważne. 

W sąsiedztwie robót bowiem 
zamykane są kolejne odcinki dróg. 
W efekcie utrudniony jest dojazd 

z domów do pracy, szkół, czy 
przedszkoli. Często się znacznie 
wydłużył, a niekiedy stał się nawet 
niemożliwy. Więcej o tym praw-
dziwym drogowym kataklizmie 
piszemy na stronie 3. 

O tym, że Poznań i niektóre oko-
liczne gminy wysoko są oceniane 
w skali kraju świadczą wyniki Ran-
kingu Zrównoważonego Rozwoju 
Jednostek Samorządu Terytorial-
nego oraz konkursu „Budowniczy 
Polskiego Sportu”, o których 
informujemy na str. 4 i 5.

W tym wydaniu gazety pole-
cam w szczególności fotorelacje 
z gali „Złotych Hipolitów” (str. 8) 
i festiwalu piosenki „Złoty Słowik” 
(str. 9). 

Jak zwykle mamy dla Czytelni-
ków bilety. 

Tym razem zapraszamy m.in. na 
Poznańskie Targi Piwa, koncer-
ty, spektakle oraz mecze Warty 
i Lecha. Oferujemy darmowe 
zaproszenia. Wystarczy spróbować 
szczęścia w naszych konkursach. 
Powodzenia i miłej lektury! 

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

Mieszkańcy 
gminy Stęszew 
wystawieni na 
ciężką próbę

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

27 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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Zbliża się impreza, na którą wszy-
scy miłośnicy piwa czekają cały rok. 
Tegoroczna edycja Poznańskich 
Targów Piwnych to niemal 1000 
różnych piw, wyśmienite jedzenie, 
wykłady, koncert, Piwna Mila i wiele 
innych atrakcji!

Odbywające się od 2013 roku Po-
znańskie Targi Piwne to unikatowe 
wydarzenie i doskonała okazja, by 
poznać kulturę, historię, a także 
współczesny świat rzemieślniczego 
piwa. 16-18 listopada 2017 r. na 
terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, już po raz piąty odbę-
dą się Poznańskie Targi Piwne – naj-
większe piwne wydarzenie w Polsce!

Tegoroczna oferta została przy-
gotowana nie tylko z myślą o ko-
neserach, ale również o początku-
jących miłośnikach piwa, którzy 
dopiero odkrywają świat wyjątko-
wych, smakowych doznań. Dla wy-
stawców oraz uczestników przewi-
dziano ponad dwukrotnie większą 
niż poprzednio przestrzeń − 14,181 
m2 wypełnionych stoiskami, sceną 
oraz innymi atrakcjami. 

– Poznańskie Targi Piwne to nie-
powtarzalna okazja, aby spotkać 
piwowarów, którzy z przyjemnością 
dzielą się barwnymi anegdotami, 
historiami, a nawet sekretami zwią-
zanymi z tą ciekawą profesją. Sta-
wiamy na edukację naszych gości, 
którzy dzięki przyswojonej w ten 
sposób wiedzy mogą później samo-
dzielnie zgłębiać tajniki fascynu-

jącego świata smakowych doznań 
– podkreśla Grzegorz Stachurski, 
organizator Poznańskich Targów 
Piwnych.

W sąsiadującej hali, w tym samym 
czasie podczas Street Food Spot, 
będzie można skosztować dań głów-
nych, przekąsek, słodyczy i napojów 
bezalkoholowych z prawie 50 food 
trucków i stoisk gastronomicznych.

Gala fi nałowa X Konkursu Piw 
Rzemieślniczych, IX Poznański 
Konkurs Piw Domowych czy Piw-
na Matura, to tylko niektóre z licz-
nych atrakcji, jakie przygotowali 
organizatorzy. W strefi e chilloutu 
i rozrywki odwiedzający będą mo-
gli uczestniczyć w zajęciach Beer 
Yogi, zagrać w piłkarzyki lub plan-
szówki, a na najmłodszych czekają 
zajęcia plastyczne! Tegoroczną galę 
fi nałową poprzedzi koncert zespołu 
Tołhaje, którego twórczość doceni-
ła m.in. stacja HBO Polska zapra-
szając do współpracy przy tworze-
niu ścieżki dźwiękowej do serialu 
„Wataha”. Nie zabraknie również 

Poznańskiej Piwnej Mili, która od-
będzie się w sobotę, 18 listopada. 
Przed Państwem 1600 metrów do 
przebiegnięcia, a na trasie obowiąz-
kowe 4 przystanki na małe piwo. 

W atmosferze dobrej zabawy 
zwracana będzie także uwaga na 
istotne kwestie społeczne. Podobnie 
jak w ubiegłych latach skorzystać 
będzie można z usług profesjonal-
nego golibrody i fryzjera. To część 
kampanii Movember Polska orga-
nizowanej przez Fundację „Kapitan 
Światełko”, której celem jest pod-
noszenie świadomości mężczyzn 
w zakresie profi laktyki raka jąder 
i prostaty.

Więcej informacji na: http://tar-
gipiwne.pl/.

Bilety można zakupić w przed-
sprzedaży internetowej na porta-
lach: tixer.pl oraz ticketpro.pl lub 
w kasach MTP w trakcie trwania 
Poznańskich Targów Piwnych. 
Cena biletu jednodniowego wynosi 
20 zł. Cena 3-dniowego karnetu to 
45 zł. Karnety dostępne są jedynie 
w przedsprzedaży internetowej. Red

Miłośnicy piwa spotkają się 
na targach w Poznaniu

• Dla naszych Czytelników 
mamy trzy karnety na Po-
znańskie Targi Piwne. Jak je 
zdobyć? Szukajcie na naszglo-
spoznanski.pl.

Zdobądź karnet

Targi Piwa to prawie 
1000 różnych piw, 
wyśmienite jedzenie, 
Piwna Mila i wiele 
innych atrakcji!

REKLAMA

Trasa ekspresowa nr 5, na odcinku 
między Wronczynem a autostra-
dowym węzłem, właśnie miała być 
oddawana do użytku. Wykonawca 
w terminie się nie zmieścił. Nikt nie 
wie, kiedy inwestycja się skończy. 
Mieszkańcy Stęszewa i okolic twier-
dzą, że ich sytuacja staje się rozpacz-
liwa. Samorząd chce im pomóc, ale 
niewiele ma tu do powiedzenia.

Generalnym wykonawcą inwe-
stycji jest włoskie konsorcjum Toto. 
Angażuje ono wielu podwykonaw-
ców, który prowadzą roboty nie 
licząc się z potrzebami i wygodą, 
a także bezpieczeństwem miesz-
kańców. Co uda się ustalić z jedną 
fi rmą, przestaje się liczyć, gdy do 
dzieła przystępuje kolejna.

Przykładem jest sytuacja panują-
ca w miejscu, gdzie powstaje wia-
dukt, który pozwoli na bezkolizyjne 
skrzyżowanie trasy nr 5 z drogą wo-
jewódzką prowadzącą ze Stęszewa 
do Buku. Stoją tam zabudowania, 
których mieszkańcy z dnia na dzień 
pozbawieni zostali łączności ze 
światem. 

– Wracając z pracy, próbując do-
stać się do naszej posesji zastaliśmy 

paliki wbite w ziemię. Dotychczaso-
wa nawierzchnia została rozebrana 
– mówi Paweł Kubicki.

Na drodze wojewódzkiej, opodal 
tych zabudowań, przystawał auto-
bus zabierający sześcioro dzieci do 
szkoły. Teraz nie jest to możliwe, 
dzieci straciły transport. Mieszkań-
cy proponują zorganizowanie przy-
stanku w pobliżu, w innym miejscu. 

Na to jednak władze gminy zgodzić 
się nie chcą. 

– I bez tego panuje tam duży za-
męt, przecież to jest plac budowy. 
Do tej pory autobus przystawał tam 
„grzecznościowo”, to nie był regu-
larny przystanek. Jeżeli zdarzy się 
wypadek, to my będziemy odpowie-
dzialni – twierdzi Włodzimierz Pin-
czak, burmistrz Stęszewa.

W tej sytuacji dzieci mają wy-
bór: trzykilometrowy marsz w kie-
runku Stęszewa albo kilometrowa 
wędrówka do Wielkiej Wsi, gdzie 
zlokalizowany jest następny przy-
stanek. Trzeba jednak przedzie-
rać się przez teren budowy nowej 
trasy, co dla dzieci bezpieczne nie 
jest. 

– Nie możemy sobie pozwolić 
na przywożenie i odwożenie dzieci. 
Wszyscy pracujemy – mówi Paweł 
Kubicki.

Na tyłach zabudowań znajduje się 
polna droga, z której mieszkańcy ko-
rzystali, by się stąd wydostać. Ostat-
nio została jednak zdewastowana 
przez ciężki sprzęt budowlany, a dzie-
ła zniszczenia dopełniły deszcze. 

– Nie możemy sobie pozwolić 
na wydawanie pieniędzy na na-
prawę takich dróg. To byłaby nie-
gospodarność. Po zakończeniu 
inwestycji wszystkie te drogi będą 
„ślepe” – twierdzi Włodzimierz 
Pinczak.

Na uciążliwości skarżą się też 
mieszkańcy Wronczyna. – Znisz-
czyli nam rozjazdy. Droga do pracy 
i do szkół jest teraz dużo dłuższa. 
Zostaliśmy zmuszeni do podróżo-
wania przez Strykowo albo polny-
mi, rozjechanymi drogami przez 
Piotrowo Pierwsze – mówi Woj-
ciech Bielski.

Samorząd Stęszewa organizował 
spotkania z mieszkańcami, zapra-
szał na nie wykonawców inwestycji. 
Nie pojawiali się, zostawili miesz-
kańców samym sobie. Kiedy poja-
wiają się problemy, mieszkańcy pro-
szą burmistrza o ratunek, ale on ma 
związane ręce. 

– Nic nie możemy zrobić oprócz 
wysyłania kolejnych pism do Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Pozostają one bez od-
powiedzi – informuje burmistrz 
Stęszewa. JD

Kataklizm na budowie „piątki”
Przedłużające się prace na trasie S5 utrudniają życie mieszkańców gminy Stęszew. Dzieci w drodze na 
przystanek muszą przechodzić przez... plac budowy

– Nie możemy dostać się do domu. Dotychczasowa nawierzchnia zosta-
ła rozebrana – mówi Paweł Kubicki.

Inwestor 
pozostawił miesz-
kańców gminy 
Stęszew samym 
sobie
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Wyniki rankingu ogłoszono 6 listo-
pada w Sali Kolumnowej gmachu 
Sejmu RP. Zestawienie opracowane 
jest przez pracowników Politechniki 
Warszawskiej i uwzględnia wszyst-
kie miasta i gminy w Polsce. O miej-
scu na liście decyduje 15 wskaźni-
ków, których źródłem są dane GUS. 
Pod uwagę wzięto m.in. wydatki na 
projekty inwestycyjne – mierzono je 
zarówno w przeliczeniu na miesz-
kańca, jak i w stosunku do budżetu 
miejscowości. Ważny był poziom 
bezrobocia, liczba osób pracujących 
na 1000 mieszkańców i liczba fi rm 
na tysiąc mieszkańców, istotne były 
też: saldo migracji, liczba absol-
wentów szkół ponadgimnazjalnych 
oraz odsetek mieszkańców korzy-
stających z wodociągów, kanalizacji 
i oczyszczalni ścieków. 

W kategorii miast na prawach 
powiatu Poznań znalazł się na wy-
sokim drugim miejscu, ustępując 

Warszawie. Wyprzedził kolejno Ka-
towice, Wrocław i Kraków.

– To doskonały wynik – ocenia 
prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak, 
twórca zestawienia. – Wskaźniki, 
które wzięto pod uwagę w rankin-
gu, przekładają się bezpośrednio 
na poprawę sytuacji mieszkańców 
miasta. Wyższe wydatki na inwesty-
cje to lepsze warunki życia dla obec-
nych i zachęta dla przyszłych miesz-
kańców, a więcej miejsc pracy to 
większy wybór dla ludzi, którzy szu-
kają zatrudnienia. Bardzo wysoka 
liczba fi rm na tysiąc mieszkańców 
to dla wszystkich przedsiębiorczych 
osób znak, że w Poznaniu są dobre 
warunki dla biznesu. 

Ten ostatni wskaźnik bardzo dy-
namicznie rośnie: w Poznaniu na 
tysiąc mieszkańców przypada po-
nad 200 fi rm. Dzięki temu Poznań 
trafi ł też na podium w zestawieniu 
miast – liderów przedsiębiorczo-

ści. W swojej kategorii zajął trzecie 
miejsce za Warszawą i Sopotem.

– Tendencja jest wyraźna – z roku 
na rok przybywa w mieście nowych 
fi rm – podkreśla Jacek Jaśkowiak, 
prezydent Poznania. – To najlep-
szy dowód, że Poznań jest miastem 
przyjaznym przedsiębiorcom. Nie 
bez przyczyny jesteśmy czwartym 
ośrodkiem w Polsce pod wzglę-
dem liczby działających startupów. 
Chcemy, by miasto było miejscem 
przyjaznym do prowadzenia i roz-
wijania biznesu. 

Wśród gmin miejskich pierwsze 
miejsce zajął Karpacz, a gmin wiej-
sko-miejskich Polkowice (woj. dol-
nośląskie). Miejsce czwarte przypa-
dło Kórnikowi (wyróżnienie odebrał 
wiceburmistrz Antoni Kalisz), a 10. 
Swarzędzowi (wyróżnienie odebrał 
burmistrz Marian Szkudlarek)

W kategorii gmin wiejskich na 
pierwszej pozycji ponownie znalazła 

się gmina Kleszczów (woj. łódzkie), 
Tarnowo Podgórne zajęło trzecią, 
Suchy Las piątą, a gmina Komor-
niki, reprezentowana w Warszawie 
przez zastępcę wójta Tomasza Stel-
lmaszyka, dziewiątą lokatę. 

– Gmina Tarnowo Podgórne od 
lat wysoko plasuje się rankingu 
zrównoważonego rozwoju Poli-
techniki Warszawskiej, jednak po 
raz pierwszy jesteśmy w pierwszej 
trójce – powiedział „Naszemu Gło-
sowi Poznańskiemu” wójt Tadeusz 
Czajka. – Uważam, że to mocne po-
twierdzenie naszych starań na rzecz 
utrzymywania równowagi pomię-
dzy stałym podnoszeniem komfortu 
życia mieszkańców a rozwijaniem 
klimatu sprzyjającego przedsiębior-
czości. Cieszę się, że należymy do 
grona liderów. Wiem jednocześnie, 
że taka pozycja zobowiązuje do roz-
ważnego podejmowania kolejnych 
strategicznych decyzji. 

– 9 miejsce oczywiście cieszy 
– powiedział wójt Komornik Jan 
Broda. – Od lat gmina Komorniki 
zajmuje wysoką pozycję we wszel-
kiego typu rankingach, ale rozwi-
jamy się nie dla wysokiej pozycji 
w rankingach, a dla zadowolenia 
naszych mieszkańców. Wszel-
kie inwestycje realizujemy z my-
ślą o nich, poprawie warunków 
i komfortu ich życia. Obecnie na 
terenie gminy Komorniki zareje-
strowanych jest 3210 podmiotów 
gospodarczych, a zameldowa-
nych jest 26.524 mieszkańców. 
Jednocześnie gratuluję gminom 
Tarnowo Podgórne i Suchy Las 
zajęcia wyższych miejsc w tym 
rankingu.

Twórcy zestawienia podkreślają, 
że wyniki rankingu wiarygodnie 
odzwierciedlają rozwój polskich 
jednostek samorządu lokalnego 
i wskazują liderów. Red

Rozwojowe samorządy
Poznań, Komorniki, Kórnik, Tarnowo Podgórne, Suchy Las i Swarzędz wysoko w Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 

Dobiegają końca roboty torowe na 
ulicy Dąbrowskiego – na odcinku 
od Rynku Jeżyckiego do ul. Mickie-
wicza. Tramwaje pojadą tam w dru-
giej połowie listopada. Czasowo 
skróci się na tym odcinku nie tylko 
przejazd, ale wyraźnie poprawi się 
komfort podróży. Nowe tory na ul. 
Dąbrowskiego są w bieżącym roku 
ostatnią dużą inwestycją komunika-
cyjną w Poznaniu. 

Wraz z nią na dniach przekazane 
zostanie do użytku jeszcze jedno 
przedsięwzięcie przyjazne pasaże-
rom komunikacji tramwajowej. Na 
ulicy Górna Wilda, przy ul. Różanej, 
wybudowane zostały dwa przystan-
ki typu wiedeńskiego. Z platformy 
utworzonej na jezdni wygodniej 
wsiadać się będzie pasażerom do 
tramwajów, zwłaszcza tych wysoko-
podłogowych, których wciąż w Po-
znaniu jest niemal połowa. Nowe 
przystanki wiedeńskie są kolejnymi 
– w ostatnich latach – zbudowany-
mi w Poznaniu. Pierwszy powstał na 
ul. Gwarnej, następne przy pl. Wio-
sny Ludów i ul. Strzeleckiej.

Zakres remontów największy od lat
Ale te inwestycje nie były jedynymi 

w tegorocznych przedsięwzięciach 
na rzecz poprawy jakości funkcjo-
nowania komunikacji tramwajowej. 
Przypomnijmy, że w tym roku, la-
tem, remontu doczekał się odcinek 
trasy tramwajowej w ul. Królowej 
Jadwigi (od ul. Półwiejskiej do ul. 
Strzeleckiej). Brygady remonto-
we MPK wymieniły tam nie tylko 
tory, ale też trakcję napowietrzną. 
Ponadto zbudowane zostały nowe 
przystanki, na których zamontowa-
ne zostały tablice z informacją elek-
troniczną. Przeprowadzony został 
również remont torów na odcinku 
ulicy i na moście Królowej Jadwigi .

Z informacji Zarządu Transportu 
Miejskiego w Poznaniu wynika, że 
w tym roku prace torowo – sieciowe 
prowadzone były w szesnastu róż-
nych miejscach. Wymieniane były 
m.in. łuki torowe i zwrotnice; np. 
w rejonie węzła „Bałtyk”, na skrzy-
żowaniu ul. Fredry z Gwarną i Miel-
żyńskiego oraz 27 Grudnia, na pl. 
Wielkopolskim, na ul. Strzeleckiej, 
a także na kilku przejazdach w ul. 
Przybyszewskiego, Pułaskiego, Mu-
rawa i Warszawskiej. 

Na unowocześnianie tras tramwa-
jowych, a więc również na poprawę 
bezpieczeństwa i komfortu podróży 
miasto przeznaczyło w 2017roku 
sporą kwotę, bo 24 mln złotych. To 
o 2 mln zł więcej od pieniędzy wy-
danych na ten cel w ubiegłym roku 
i 11 mln zł więcej niż dwa lata temu. 
Jeszcze trzy lata temu wydatki na 

utrzymanie tej infrastruktury nie 
przekraczały 3 mln zł, co powodo-
wało, że remonty te prowadzone 
były w niewielkim zakresie.

W planach nowe trasy
Dzięki dużym remontom prze-

prowadzonym w ostatnich latach, 
m.in. na trasie PST, tramwaje jeż-
dżą tam wciąż z dużą prędkością 70 
km na godzinę. Na przebudowanej 
ul. Towarowej kursują tramwaje, 
które omijają zamkniętą i przebu-
dowywaną na ponad rok dla ruchu 
pojazdów, w tym tramwajów, ul. Św. 
Marcin. W najbliższych latach – 
obok kolejnych remontów torowisk 
– na Trasie Kórnickiej i na Górnym 
Tarasie Rataj (GTR), prowadzona 
będzie budowa nowych tras tram-
wajowych, w tym wyczekiwana od 
lat na Naramowice (realizowana ma 
być etapami do 2022 roku). Wcze-
śniej, w związku ze wspomnianym 
remontem torów na GTR, powsta-
nie około 800-metrowa trasa tram-
wajowa do ul. Falistej. W planach 
jest też budowa linii tramwajowej 
do osiedla Kopernika. Choć jest 

koncepcja poprowadzenia jej uli-
cą Arciszewskiego, rozważana jest 
też realizacja krótszego odcinka – 
od ul. Grunwaldzkiej. Natomiast 
w centrum miasta, które to miejsce 
ma ożywić, a której symbolem jest 
teraz przebudowywana ul. Św. Mar-
cin – w ostatnich dziesięcioleciach 
zaniedbana wizytówka miasta, ulicą 
Ratajczaka poprowadzona zostanie 
linia tramwajowa. Trasa znacznie 
skracająca przejazd pasażerom Wil-
dy i Dębca z rejonami placu Wolno-
ści, ul. Fredry i Gwarną , czy placu 
Wielkopolskiego. Po jej realizacji 
znacznie zmieni się układ komuni-
kacyjny w centrum miasta, zwłasz-
cza w osi: północ – południe. 

Do jej pełnego zakończenia po-
trzebna będzie tylko budowa trasy 
tramwajowej w ul. Szelągowskiej, 
łącząca ul. Garbary i centrum z Na-
ramowicami. Trasa ta odciąży moc-
no eksploatowany dotychczas most 
Teatralny. Przebiega tam obecnie aż 
10 linii tramwajowych z 18 dzien-
nych, kursujących w Poznaniu. 
Jeszcze cztery lata temu kursowało 
tam 14 linii. Dzięki przedłużeniu 
trasy PST do Dworca trzy linie: 12, 
14 i 19 (ta ostatnia została od wrze-
śnia br. zawieszona) poprowadzone 
zostały pod mostem Teatralnym. 

Także nowa Kaponiera (po dłu-
gim remoncie oddana do użytku rok 
temu) nieco odciążyła „Teatralkę”. 
Nie zmienia to jednak faktu, iż obok 
niezbędnych remontów odcinków 
tras potrzebne są nowe, by komu-
nikacja tramwajowa była przyjazna, 
by przyciągała pasażerów.

By tramwajami bezpiecznie się jeździło

Tramwaje ul. Dąbrowskiego pojadą w drugiej połowie listopada.
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Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

W Poznaniu 
potrzebne są nowe 
trasy tramwajowe

W połowie listopada rozpocznie się 
przebudowa ul. Rybaki w Poznaniu. 
Po remoncie ulica i chodniki zyska-
ją nową, estetyczną nawierzchnię. 
Inwestycja zakończy się w czerwcu 
przyszłego roku. Rozpoczęcie prac 
16 listopada. Od 15 listopada, ruch 
na ul. Rybaki zostanie zmieniony na 
jednokierunkowy – od ul. Strzelec-
kiej do ul. Krakowskiej.

– Prosimy mieszkańców, aby od 
13 listopada nie parkowali swoich 
pojazdów na odcinku od ulicy Kwia-
towej do Krakowskiej. Umożliwi to 
wykonawcy sprawne rozpoczęcie 
robót budowlanych – informuje 
Krzysztof Kaczanowski z Poznań-
skich Inwestycji Miejskich.

Wzdłuż ul. Rybaki pojawi się 
więcej zieleni i mała architektura. 
Przybędzie ponad 20 drzew, 5 ławek 
i 400 m² terenów zagospodarowa-
nego pod zieleń niską. Uporządko-
wany zostanie także sposób parko-
wania, tak aby piesi i kierowcy czuli 
się bezpiecznie. Red 

Stowarzyszenie Dar Serc zaprasza 
na kolejną akcję krwiodawstwa, któ-
ra odbędzie się 25 listopada w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Tarnowie 
Podgórnym przy ul. Szkolnej  5. 
W godzinach 8–16 będzie można 
– po konsultacjach lekarskich – 
oddać krew (również po raz pierw-
szy!), a także zapisać się do banku 
dawców szpiku.Akcja organizowa-
na jest dzięki współpracy Stowarzy-
szenia z RCKiK z Poznania. ARz

Nowe 
Rybaki 
w czerwcu

Akcja Krew
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Galę zorganizowano 25 paździer-
nika. Wyróżnienia wręczali słynni 
olimpijczycy Irena Szewińska i An-
drzej Supron, a wśród zaproszo-
nych gości byli m.in. Przemysław 
Babiarz oraz Rafał Brzozowski. 

Wśród tegorocznych laureatów 
znalazły się gminy z naszego regio-
nu, m.in. Komorniki, Kórnik i Stę-
szew! Burmistrz tej ostatniej Wło-
dzimierz Pinczak odebrał podwójne 
wyróżnienie. Pierwsze z nich to tytuł 
„Inwestor na medal 2017” przyzna-
ne za całokształt dotychczasowych 
działań na rzecz rozwoju bazy spor-
towo-rekreacyjnej na terenie gminy 
Stęszew. Drugie to tytuł „Sportowy 
Obiekt Roku 2017” za budowę hali 
widowiskowo-sportowej, która zo-
stała oceniona jako jedna z najbar-
dziej wyróżniających się inwestycji 
regionu w latach 2016–2017. 

W kategorii „Sportowa Gmina” 
wyróżniona została gmina Komor-
niki. W imieniu Jana Brody, wójta 
gminy, certyfi kat odebrał Marcin 
Kaczmarek, dyrektor GOSiR. Po-
dobne wyróżnienie gmina otrzy-
mała również w 2016 roku. GOSiR 
Komorniki jest organizatorem po-
nad 70 zawodów rocznie o zasięgu 

gminnym, powiatowym, wojewódz-
kim i ogólnopolskim. W mijającym 
roku nie brakowało także nowych 
imprez sportowych, ale też akcji, 
skierowanych do najmłodszych. 
Od wiosny w gminie funkcjonuje 
Lekkoatletyczna Akademia Sportu. 
Sporą popularnością cieszy się rów-
nież Siatkarska Akademia Sportu. 
Ponadto komornicki GOSiR zarzą-
dza prawie dwudziestoma obiek-
tami sportowymi, z których wiele 

spełnia standardy dla najważniej-
szych rozgrywek krajowych. W mi-
jającym roku w gminie zbudowano 
salę sportową oraz boisko przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Plewi-
skach, zamontowano także siłownię 
zewnętrzną w Łęczycy, wyremon-
towano nawierzchnię poliureta-
nową na boisku wielofunkcyjnym 
w Plewiskach oraz kompleksie Orlik 
w Wirach. Gmina Komorniki od 
wielu lat inwestuje w sport i rekre-

ację, propaguje zdrowy i aktywny 
styl życia, a tym samym wychodzi 
naprzeciw potrzebom i oczekiwa-
niom swoich mieszkańców.

Tytułem „Sportowa Gmina” uho-
norowany został także, już po raz 
trzeci, Kórnik. Nagrodę odebrał wi-
ceburmistrz Antoni Kalisz. 

Wyróżnienia „Sportowa Gmina” 
przyznawane są samorządom, które 
umiejętnie łączą budowę nowocze-
snych obiektów sportowych z pro-

gramem rozwoju sportu i rekreacji 
w regionie. Kapituła oceniająca 
kandydatów do wyróżnienia, brała 
pod uwagę nie tylko nakłady gmin 
na infrastrukturę sportową, ale rów-
nież zaangażowanie przedstawicieli 
samorządowych w promocję spor-
tu i rekreacji. Istotnym elementem 
oceny jest także działalność na rzecz 
rozwoju sportu i rekreacji wśród 
młodzieży. 

Laureaci wyróżnienia „Sportowa 
Gmina” to samorządy, które nie 
poprzestają bynajmniej na budowie 
niezbędnych obiektów, ale starają 
się swoim mieszkańcom zapewnić 
jak najszerszą ofertę sportowo-re-
kreacyjną. Co ważne, wśród lau-
reatów wyróżnienia znajdują się 
zarówno duże aglomeracje miejskie 
z imponującą bazą sportową, jak 
i mniejsze miasta i gminy. 

Warto dodać, że członkowie ko-
misji weryfi kacyjnej w swoich oce-
nach biorą pod uwagę opinie współ-
pracujących z nimi niezależnych 
instytucji i ośrodków badawczych, 
ale głównie werdykt opierają o no-
minacje marszałków województw, 
którzy jednocześnie pełnią honoro-
wy patronat nad konkursem. Red

Sportowe gminy nagrodzone
W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się Gala Sportowa Polska 2017, w trakcie której 
rozstrzygnięta została XVIII edycja konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu” 
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W imieniu wójta gminy Komor-
niki wyróżnienie odebrał Marcin 
Kaczmarek, dyrektor GOSiR.

Nagrodę dla Kórnika odebrał 
wiceburmistrz Antoni Kalisz.

Burmistrz gminy Stęszew Włodzi-
mierz Pinczak odebrał w Warsza-
wie podwójne wyróżnienie. 

Gmina Dopiewo zajęła 4. miejsce 
w „Rankingu Samorządów Najdy-
namiczniej Rozwijających Przed-
siębiorczość w latach 2003 – 2016” 
w kategorii „gmina wiejska”. wójt 
Adrian Napierała odebrał wyróżnie-
nie podczas gali, która odbyła się 6 
listopada w Sali Kolumnowej Sejmu 
RP. Ranking był bezpłatny. Przed 
rokiem gmina Dopiewo również zo-
stała sklasyfi kowana na 4 miejscu. 
Znalazła się ona także na 30. Miej-
scu „Rankingu zrównoważonego 

rozwoju 2016” w kategorii „gminy 
wiejskie”, których jest 1559.

Gala wręczenia wyróżnień połą-
czona była z konferencją naukową 
„Zrównoważony rozwój społeczno-
gospodarczy jednostek samorządu 
terytorialnego”, której organiza-
torem jest, obok Politechniki War-
szawskiej, Komisja Samorządu Te-
rytorialnego i Polityki Regionalnej 
Sejmu RP i Fundacja Polskiego Go-
dła Promocyjnego „Teraz Polska”. 
Więcej na ten temat na str. 4. AM

Dynamiczne 
Dopiewo 
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Szkoła Podstawowa w Lusowie 
(gmina Tarnowo Podgórne) już ofi -
cjalnie korzysta z nowego skrzydła 
budynku. Chociaż symboliczne-
go przecięcia wstęgi dokonano 25 
października, w ramach obchodów 
Dnia Patrona Szkoły, to dzieci do 
nowych klas wprowadziły się kilka 
dni wcześniej. 

Po rozbudowie lusowska szko-
ła zyskała 13 sal dydaktycznych 
z zapleczem, 2 świetlice, stołówkę, 
szatnie, pracownie i gabinety spe-
cjalistyczne oraz salkę integracji 
sensorycznej. W nowym skrzydle 
znajduje się także część przed-
szkolna. Poruszanie ułatwia win-
da (której szyb został dodatkowo 
zabezpieczony na wyraźną prośbę 
rodziców). Natomiast przy szkole 
znajdują się m.in. dodatkowy prze-
stronny parking i utwardzony plac 
manewrowy dla straży. 

Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali: w imieniu marszałka wo-
jewództwa wielkopolskiego Karo-
lina Wojciechowska, wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka, prze-
wodniczący Rady Gminy Grzegorz 
Leonhard, dyrektor szkoły Aleksan-
dra Kolendo, przewodnicząca Rady 
Rodziców Aldona Tyma, architekt 
– rodzic Joanna Berbecka oraz prze-
wodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego Amelia Bera. Obiekt został 
poświęcony przez ks. kan. Ignacego 
Karge i ks. dr Dariusza Madejczyka 
– proboszcza lusowskiej parafi i. Był 
czas na przemówienia, podzięko-
wania i część artystyczną w wyko-
naniu uczniów. A świadkami tego 
wydarzenia byli również uczestnicy 
obchodów 150. rocznicy urodzin 
i 80. rocznicy śmierci generała Józe-

fa Dowbora Muśnickiego – patrona 
szkoły w Lusowie. 

Koszt budowy nowego skrzydła 
szkoły wyniósł ponad 10,5 mln zł – 

4 mln zł to środki unijne, a pozostałe 
6,5 mln zł pokryte zostało z budżetu 
gminy Tarnowo Podgórne.
ARz

AKTUALNOŚCI

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 

Nowe skrzydło!
REKLAMA

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

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

REKLAMA? 
ZADZWOŃ! 

 691-895-296

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Koszt budowy 
nowego skrzydła 
szkoły wyniósł 
ponad 10,5 mln zł 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: 

ZAREKLAMUJ SIĘ. DAJ O SOBIE PRZECZYTAĆ. 
ZADZWOŃ  691 895 296 LUB ZAMÓW ONLINE REKLAMA.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

www.naszglospoznanski.pl

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

Nasz Głos Poznański jest nowoczesną gazetą miejsko-gminną. 
20 tysięcy egzemplarzy dystrybuowanych jest w 300 stałych punktach 

w Poznaniu i okolicy. Jesteśmy m.in. w sklepach  i taksówkach .

W POZNANIU: 
• ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 

W TARNOWIE PODGÓRNYM: 
•  Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 602 150 364

W BUKU: 
•  Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296
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AKTUALNOŚCI

REKLAMA

Tradycyjnie rozpoczęła się w koście-
le p.w. Wszystkich Świętych w Kór-
niku uroczystą mszą św. pod prze-
wodnictwem prymasa seniora 
arcybiskupa Henryka Muszyńskie-
go. Na niej dokonano przekazania 
sztandaru powiatowego sołtysów, 
który z Suchego Lasu trafi ł do Mo-
siny. Następnie sołtysi oraz zapro-
szeni goście, w asyście sztandarów 
organizacji i stowarzyszeń, prze-

maszerowali do hali Oaza, gdzie 
wręczono pamiątkowe dyplomy 27 
sołtysom z powiatu poznańskiego 
w uznaniu ich wieloletniego zaan-
gażowania w sprawowaniu funkcji 
sołtysa. Oprawę muzyczną podczas 
uroczystości zapewniła Orkiestra 
Dęta z Mosiny wraz z Chórem Gmi-
ny Dopiewo Bel Canto.

Organizatorem pielgrzymki był 
Zarząd Powiatowy Stowarzyszenia 

Sołtysów Województwa Wielkopol-
skiego, którym kieruje Zbigniew To-
maszewski, radny powiatu poznań-
skiego i sołtys sołectwa Czmoniec 
w gminie Kórnik. 

Pielgrzymka sołtysów
III Pielgrzymka Sołtysów Powiatu Poznańskiego do Matki 
Bożej Różańcowej Kórnickiej, której wizerunek umieszczono 
na powiatowym sztandarze sołtysów, odbyła się 4 listopada
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Paweł 
Adam
kontakt@naszglospoznanski.pl

Po licznych rozmowach i negocja-
cjach z właścicielem jeziora Lipno 
Stanisławem Stawskim gmina Stę-
szew stałą się jego właścicielem. 6 
listopada burmistrz Włodzimierz 
Pinczak podpisał akt notarialny na 
zakup jeziora Lipno. 

– Gdybyśmy nie przejęli jeziora 
Lipno, to mogłoby się okazać, że 
właściciel zamknąłby wstęp na pla-
żę, albo wprowadził opłatę – mówi 
burmistrz Pinczak. – Teraz możemy 
w ten akwen inwestować i starać się 
o dotacje unijne. Lech

Stęszew 
właścicielem jeziora

Akt notarialny został podpisany 6 
listopada. 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do 
wydzierżawienia i wykazu pomieszczeń przeznaczonych użyczenia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(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 na rzecz obecnych użytkowników tj. 
•  dz. 47/29 z obrębu Strykowo grunt pod garaże;
•  pomieszczenie biurowe o pow. 243,17m2 w Stęszewie przy ul. Poznańskiej nr 11 oraz lokal 

o pow. 44m2 znajdujący się w piwnicy budynku w Stęszewie przy ul. Poznańskiej nr 7. 
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.
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8 LUDZIE

„Składam serdeczne gratulacje te-
gorocznym laureatom nagrodzo-
nym prestiżową statuetką „Złotego 
Hipolita” i godnością „Wybitna 
Osobistość Pracy Organicznej” – 
napisał szef Kancelarii Prezydenta 
RP. Gratulacji było znacznie więcej, 
a przebieg samej gali, która odbyła 
się 28 października w Sali Lubrań-
skiego UAM, udowodnił że tak jak 
jej poprzednie edycje przejdzie do 
historii.

Statuetki „Złotego Hipolita” – 
najbardziej prestiżowe wyróżnienie 
przyznawane przez Kapitułę Towa-
rzystwa im. Hipolita Cegielskiego, 
uhonorowały w tym roku osiem 
tak znakomitych osobistości jak: 
Andrzej Bobiński – przedsiębiorca; 
Jerzy Gołębiewski – dziennikarz, 
publicysta; Lucjana Kuźnicka-Ty-
lenda – przedsiębiorca, prezes fi rmy 
TFP; prof. Stanisław Lorenc – rek-
tor UAM w latach 2002–2008; Jerzy 
Maksymiuk – dyrygent, kompozy-
tor; prof. Roman Słowiński – prezes 
Oddziału PAN w Poznaniu; ks. dr 
Jan Stanisławski – ks. prałat, a tak-

że prof. Tomasz Trojanowski – neu-
rochirurg.

– Idea stworzenia nagrody w for-
mie statuetki Złotego Hipolita i god-
ności „Wybitna Osobistość Pracy 
Organicznej” zrodziła się z potrze-
by pokazania młodemu pokoleniu 
Polaków osobistości, które są godne 

naśladowania – powiedział dr Ma-
rian Król, pomysłodawca nagrody, 
prezydent Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego.

Pierwszą osobistością, która jako 
dar przyjęła statuetkę „Złotego Hi-
polita” była Jego Świątobliwość Jan 
Paweł II. Akt przyjęcia statuetki na-

stąpił w Watykanie 1 sierpnia 2001 
roku. „Złotego Hipolita” Świętemu 
Papieżowi – Polakowi wręczył dr 
Marian Król. 

Aż do dziś „Złoty Hipolit” znalazł 
godne miejsce wśród 129 jego laure-
atów – reprezentantów rozmaitych 
środowisk opiniotwórczych, profesji 

i pasji: świata kultury, sztuki, nauki, 
mediów, biznesu, duchowieństwa. 
Wszyscy oni w trwały sposób zapisali 
się w świadomości historycznej i spo-
łecznej Polski i Polaków. 

Kandydatury do wyróżnienia „Zło-
tym Hipolitem” mogą zgłaszać insty-
tucje i osoby obdarzone mandatem 
społecznego zaufania i – co ważne – 
sami laureaci. Kapituła „Złotego Hi-
polita” jest powoływana na okres jed-
nego roku, zawsze w nowym składzie. 
Rozpatrując nominacje, Kapituła jest 
całkowicie niezależna, a podejmowa-
ne przez nią werdykty są jednogłośne 
i nie mogą być kwestionowane.

Uroczystość poprowadzili Ed-
mund Dudziński i Dominik Górny. 
Kulturalnym akcentem był występ 
artystów Akademii Muzycznej im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w Po-
znaniu. 

Gala „Złotych Hipolitów” 
Najwyższe wyróżnienie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego trafi ło w tym roku do ośmioro osób
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Pamiątkowe zdjęcie laureatów z członkami Kapituły „Złotego Hipolita” i gośćmi uroczystości. 

Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

25 października odbyły się w Lu-
sowie (gmina Tarnowo Podgórne) 
uroczystości związane ze 150. rocz-
nicą urodzin gen. Józefa Dowbora 
Muśnickiego oraz 80. rocznicą jego 
śmierci. Obchody rozpoczęto od 
złożenia o godzinie 10.30 kwiatów 
i wiązanek na grobie Generała na 
lusowskim cmentarzu. Następnie 
kolumna z licznymi pocztami sztan-
darowymi przemaszerowała pod 
pomnik generała przy Szkole Pod-
stawowej im. generała Józefa Do-
wbora Muśnickiego, gdzie również 
złożono kwiaty. 

Dalsza część uroczystości odbyła 
się w szkole – Dzień Patrona miał 
wyjątkową oprawę, gdyż połączony 
był z uroczystym otwarciem nowego 
skrzydła szkoły (więcej na ten temat 
piszemy na str. 6). 

Ostatnim elementem obchodów 
obu rocznic była konferencja na-
ukowa, która odbyła się w Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich w Lu-
sowie. Cykl krótkich wykładów na 

temat postaci generała, przy współ-
pracy z poznańskim oddziałem 
IPN, przeprowadzili m.in. prof. zw. 
dr hab. Janusz Karwat, dr Marek 
Rezler, dr Zdzisław Kościański oraz 

dr Rafał Sierchuła oraz dyrektor 
Muzeum, dr Michał Krzyżaniak. 
Wszystkie wykłady z tej konferencji 
zostały nagrane i dostępne są m.in. 
na profi lu facebookowym Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich.

Cieszył niezwykle liczny udział 
młodzieży z Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Powstańców Wielkopolskich 

w Tarnowie Podgórnym oraz z XXV 
LO w Poznaniu. Z pewnością gmina 
Tarnowo Podgórne w godny sposób 
upamiętniła generała Józefa Dowbora 
Muśnickiego. Michał Krzyżaniak

Pamięci generała Dowbora Muśnickiego!
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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

150 rocznica uro-
dzin i 80 śmierci 
generała

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Tarnowie Podgórnym zaprasza 
na otwarte wykłady: 22 listopada 
– mgr Anna Szulc: Obraz zła i nie 
tylko w „Mistrzu i Małgorzacie” 
Bułhakowa, 6 grudnia – dr Jadwiga 
Kwiek: Co mogą znaczyć twoje sny?

Wykłady odbywają się w Liceum 
Ogólnokształcącym w Tarnowie 
Podgórnym przy ul. Poznańskiej 
118. Początek o 17. Wstęp wolny 
dla wszystkich zainteresowanych 
powyższą tematyką. ARz

Wykłady 
UTW 
w Tarnowie 
Podgórnym

PROMOCJA 
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GMINA DOPIEWO

Festiwal przez lata stał się marką 
rozpoznawalną w całej Wielko-
polsce. Od lat cieszy się rosnącą 
popularnością. Zainteresowanie 
uczestnictwem co roku zgłaszają 
artyści z różnych stron Wielkopol-
ski. W tym roku na scenie sali kon-
certowej CRK wystąpili piosenka-
rze, muzycy i tancerze z Poznania, 
Puszczykowa, Mosiny, Murowanej 
Gośliny, Kleszczewa, Drzązgowa, 
Rokietnicy, Swarzędza, Stęszewa, 
Otusza i Konarzewa.

– W naszym przeglądzie chodzi 
przede wszystkim o integrację. Oso-
by niepełnosprawne mogą spotkać 
się i być razem. Mogą podzielić się 
z nami swoim talentem i wrażliwo-
ścią – powiedział Bogdan Maćko-
wiak, prezes Stowarzyszenia „Pro-
myk” i organizator wydarzenia. 
– Tutaj doświadczamy razem cze-
goś autentycznego, co nas wzrusza 
i cieszy. „Złoty Słowik” wspierają 
powiat poznański i gmina Dopiewo, 
na terenie której działa jeden z na-
szych dwóch WTZ-ów. Dzięki temu 
wsparciu możemy ten przegląd roz-
wijać. 

Pierwsze miejsce wyśpiewali so-
bie w tym roku reprezentanci WTZ 
Stowarzyszenia Przyjaciół Niewi-
domych i Słabowidzących „Ognik” 
w Poznaniu. Za nimi, w opinii jury, 
znaleźli się podopieczni WTZ w Ko-
narzewie Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Pro-
myk”. Trzecie miejsce przypadło 
z kolei w udziale artystom z WTZ 

Wielkopolskiego Związku Inwali-
dów Narządu Ruchu w Owińskach. 
Pozostałych uczestników przeglądu 
uznano ex aequo za zdobywców 4. 
miejsca. 

– Trudno nam było wybrać lau-
reatów trzech pierwszych miejsc. 
Wszyscy jesteście wspaniali. Od 
wielu lat pracuję jako nauczyciel 
muzyki i każdemu z Was dałabym 

6+ – powiedziała Urszula Perz, 
przewodnicząca jury. – W waszych 
oczach jest coś, czego nie dostrze-
gamy na co dzień. Tutaj mogliśmy 
się zatrzymać i dzięki waszym wy-
stępom oderwać się na kilka godzin 
od rzeczywistości. Za to wam dzię-
kuję – dodała.

Po wręczeniu nagród, statuetek, 
dyplomów i upominków na scenie 

pojawiły się tancerki egzotyczne, 
a po nich polski „Elvis Presley” – 
Piotr Bugzel. Wszyscy dali się po-
rwać rock’n’rollowi. 

Złote słowiki w Konarzewie
17 wykonawców ze stowarzyszeń, szkół i warsztatów terapii zajęciowej mogła podziwiać publiczność 
XIII Powiatowego Przeglądu Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik”, który odbył się 
10 listopada w Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnym w Konarzewie (gm. Dopiewo)
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Znana wokalistka Kasia Cerekwicka 
na tydzień przed Świętami Bożego Na-
rodzenia wystąpi w hali GOSiR w Do-
piewie z wyjątkowym repertuarem. 
Artystka podczas „Koncertu Gwiazd-
kowego Gminy Dopiewo” zaprezen-
tuje znane kolędy, które znalazły się na 
wydanej przed rokiem płycie i swoje 
największe przeboje z 20-letniej karie-
ry w świątecznych aranżacjach. „Na 
kolana”, „S.O.S.”, „Zostań”, „Ostat-
nia szansa” – to tylko niektóre z nich. 

Artystka ma na koncie 6 albumów. 
W tym roku utworem piosenką „Bez 
Ciebie” Kasia Cerekwicka wygrała 
konkurs „Premiery” w Opolu. Na 
koncercie w Dopiewie przed gwiazdą 
rozgrzewkę zapewnią: Orkiestra Dęta 
Gminy Dopiewo z Mażoretkami i Chó-
rem Gminy Dopiewo „Bel Canto”.

Do świąt coraz mniej czasu. 
Już teraz wójt Dopiewa zaprasza 
mieszkańców i przyjaciół gminy na 
„Koncert Gwiazdkowy”. Wydarze-
nie odbywa się w ramach kampanii 
„Bądźmy GIT z PIT!”, którą gmina 
Dopiewo zachęca mieszkańców do 
wskazywania w deklaracji podatko-

wej miejsca zamieszkania w gminie 
Dopiewo. Dzięki temu ok. 40% po-
datku, wróci z budżetu państwa do 
budżetu gminy, jaką podamy w for-
mularzu PIT jako swój adres. 

Świąteczny koncert z Kasią Cerekwicką

Festiwal „Złoty 
Słowik” stał się 
marką rozpozna-
walną w całej 
Wielkopolsce

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

• Bilety na „Koncert Gwiazdko-
wy Gminy Dopiewo” w ogóle nie 
trafi ły do sprzedaży. Można je 
jedynie wygrać i odebrać. Łatwiej, 
będąc mieszkańcem gminy Do-
piewo (szczegóły: dopiewo.pl), ale 
i dla Czytelników „Naszego Głosu 
Poznańskiego”, bez względu na 
to, gdzie mieszkają, mamy pięć 
podwójnych wejściówek. Co trzeba 
zrobić, żeby je wygrać? Wystarczy 
przesłać na kontakt@naszglo-
spoznanski.pl zgłoszenie w tytule 
wpisując Cerekwicka Dopiewo, 
w którym należy podać: 1. tytuł 
ulubionej piosenki lub kolędy 
w wykonaniu Kasi Cerekwickiej, 
2.z czym kojarzy się Wam gmina 
Dopiewo. 3.dlaczego mamy Wam 
przekazać podwójną wejściówkę 
na Koncert Gwiazdkowy.

Mamy bilety

 NASZ PATRONAT

Kabaret „Nowaki”, który tworzą 
Adrianna Borek, Tomasz Marciniak 
i Kamil Piróg, zaprasza na najnow-
szy program pt. „Śmiechokalipsa”. 
Zobaczyć będzie można nowe pery-
petie znanych już postaci, takich jak 
pani Krystyna i Martynka. 

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. 

22 listopada „Nowaki” dwukrot-
nie wystąpią w hali w Stęszewie 
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 Bilety24.pl. 

Na występy kabaretu Nowaki 
mamy cztery dwuosobowe zapro-
szenie (po dwa w Przeźmierowie 
i Stęszewie) Jak je zdobyć? Szukaj-
cie na naszglospoznanski.pl. JK

10 lat 
Nowaków 

 NASZ PATRONAT
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BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 
ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości 

nie zabudowanych położonych w Stęszewie, przeznaczonych 
w planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej

Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości:
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1 2025 1.386
PO1S/0004
3278/8

zabudowa 
wolnostojąca

Żeglarska 216.220,- 21.700,-

2 2028 1.319
PO1S/0004
3281/2

zabudowa 
wolnostojąca

Trzebawska 205.760,- 20.600,-

3 2029 1.196
PO1S/0004
3282/9

zabudowa 
wolnostojąca

Trzebawska 186.580,- 18.700,-

4 2031 1.483
PO1S/0004
3283/6

zabudowa 
wolnostojąca

Żeglarska 231.350,- 23.200,-

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Nieruchomości są wolne od obciążeń. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych 
z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone są 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Media: woda, prąd, gaz, i kanalizacja.

Warunki przetargu: Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2017r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11. Wadium ze wskazaniem określonej 
działki należy wnosić w pieniądzu do dnia 8 grudnia 2017r. na konto Urzędu nr 10 9048 
0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew. Wadium zwraca się uczestnikowi 
przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium 
wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, 
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na 
rzecz sprzedającego. Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 7 dni 
przed wyznaczoną datą podpisania aktu notarialnego. Koszty związane z nabyciem 
ponosi nabywca. Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie 
poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul. Poznańska 11 pokój nr 16 tel. 61 /819 71 49 . 
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.steszew.pl w zakładce BIP, 
wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w sołectwach gminy Stęszew. 

ZARZĄDZENIE NR 335 
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW

z 24 października 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 ze zm.), 
art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016.2147 ze zm.) oraz Uchwały 
Nr V/50/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonej w Będlewie ; 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW zarządza co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość wymienioną 
w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy 
Stęszew na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń w każdym 
sołectwie.
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 335 24.10.2017r. 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 
Na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze 
zm.), Burmistrz Gminy Stęszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży
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PO1S/0003
8203/4

187,78 0,1020 Będlewo, ul. Wiejska 54 120.000,00

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT – towar używany powyżej 5 lat. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń – pustostan. 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w Będlewie przy ul. Wiejskiej nr 54, przy drodze powiatowej nr 431 Mosina-
Granowo, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Budynek wyposażony jest 
w instalacje: eklektyczną, wodno-kanalizacyjną (zbiornik bezodpływowy), ogrzewanie piece kaflowe. Gaz 
w drodze. Budynek w złym stanie technicznym – wymaga remontu generalnego. Poprzednio w budynku 
znajdowała się szkoła wiejska. 
Budynek mieszkalny ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. 
Zachowaniu podlega bryła budynku, kąt nachylenia dachu, wystrój elewacji, historyczna stolarka 
otworowa oraz historyczna kolorystyka. Istnieje konieczność uzgadniania wszelkich prac budowalnych 
mogących wpłynąć na zmianę wyglądu elewacji, kolorystyki, stolarki okiennej i drzwiowej z Powiatowym 
Konserwatorem Zabytków. Przy budynkach podlegających ochronie konserwatorskiej zaleca się 
stosowanie materiałów historycznych (dachówka, tradycyjne tynki, cegła). Budynek gospodarczy w zespole 
szkoły przy ul. Wiejskiej jest wyłączony z gminnej ewidencji zabytków gminy Stęszew.
Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane 
do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upływa 
5.12.2017r.

REKLAMA

Aleksander Klemczak, urodzony 
5  grudnia 1949 r. w Poznaniu, ab-
solwent Politechniki Poznańskiej na 
Wydziale Chemicznym, rozpoczął 
pracę w Urzędzie Gminy Komorniki 
20 czerwca 1995 roku, na stanowi-
sku inspektora ds. budownictwa. 
Początek lat ’90 to czasy odradza-
jącego się samorządu i rozwoju 
gminnych inwestycji. Talent do-
brego zarządcy i fachowca wyniósł 
Aleksandra Klemczaka w 1998 r. na 
stanowisko kierownika nowopow-
stałego wydziału inwestycji. Kieruje 
budową wodociągów i stacji uzdat-
niania wody, nadzoruje budowę 
i modernizację dróg gminnych oraz 
inwestycje kubaturowe.

W IV kadencji samorządu zostaje 
powołany na stanowisko zastępcy 
wójta. Wiedza oraz doświadcze-
nie uczyniły z Niego specjalistę 
w zakresie gospodarki komunalnej, 
zamówień publicznych oraz zarzą-
dzania fi nansami gminy. Do Jego 
sukcesów zaliczyć należy budowę 
pierwszej dezodorowanej oczysz-
czalni ścieków w Łęczycy w roku 
2000 – jako kierownik inwestycji 
prowadził i nadzorował tę jedną 
z największych inwestycji gminy. 
Pan Aleksander Klemczak nad-
zorował i inicjował najważniejsze 
inwestycje gminne – te zaspokaja-
jące podstawowe potrzeby miesz-
kańców: zaopatrzenie w sieć wodo-
ciągową, kanalizacyjną i gazociąg. 

Pan Aleksander Klemczak przez 
lata zarządzał budżetem inwesty-
cyjnym gminy Komorniki z wy-
jątkowym wyczuciem. Miał talent 
analityczny oraz umiejętności pla-
nowania i organizowania pracy. 

Dzięki Jego długofalowym planom 
i wizjom konsekwentnie realizo-
wany był zrównoważony rozwój 
inwestycyjny w gminie. Zawsze do-
skonale zarządzał swoim zespołem 
pracowników motywując ich do 
pracy wizją efektów ciężkiej pracy. 
Za swoje zasługi dla gminy został 
wyróżniony przez wójta Jana Brodę 
statuetką Bene Meritus.

W 2016 roku odszedł na zasłu-
żoną emeryturę. Przez 20 lat pracy 
na rzecz mieszkańców zawsze miał 
na uwadze poprawę warunków ich 
życia, dostosowanie gminy do zmie-

niających się uwarunkowań i zrów-
noważony rozwój całej gminy. Był 
współtwórcą pierwszego w kraju 
Planu Budowy Dróg Gminnych na 
lata 2009–2018. 

Autorytet w dziedzinie zamówień 
publicznych i fi nansów, wychował 
w urzędzie kolejnych specjalistów. 
Zawsze gotowy do dyskusji, służący 
fachową radą, doceniany i szano-
wany przez swoich współpracowni-
ków. Rozważny, traktował sprawy 
gminy z wyjątkową troską. 

Panie Olku, będzie nam Pana 
bardzo brakowało! Red

Zmarł Aleksander 
Klemczak
5 listopada zmarł Aleksander Klemczak, zastępca wójta 
gminy Komorniki w latach 2002–2016

Gmina Stęszew zakończyła reali-
zację projektu pn. „Rewitalizacja 
Miasta i Gminy Stęszew” współ-
fi nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Technicz-
na 2014–2020 realizowanego 
w ramach konkursu (I edycja) or-
ganizowanego przez Województwo 
Wielkopolskie oraz Ministerstwo 
Rozwoju na działania wspierające 
gminy w zakresie opracowania lub 
aktualizacji programów rewitaliza-
cji na terenie województwa wielko-
polskiego.

W ramach projektu opracowany 
został Lokalny Program Rewitali-
zacji Gminy Stęszew na lata 2017– 
2023. 

Lokalny Program Rewitalizacji 
Gminy Stęszew do 2023 r. został 
przyjęty uchwałą nr XXX/311/2017 
Rady Miejskiej Gminy Stęszew 30 
października 2017r.

Jest to wieloletni plan działań 
w sferze społecznej, gospodarczej, 
przestrzenno-funkcjonalnej, środo-
wiskowej, technicznej zmierzający 
do wyprowadzenia obszarów rewi-
talizacji ze stanu kryzysowego oraz 

stworzenia warunków do ich zrów-
noważonego rozwoju, stanowiący 
narzędzie planowania, koordyno-
wania i integrowania różnorodnych 
aktywności w ramach rewitalizacji. 
Program jest ważnym krokiem do 
poprawy jakości życia mieszkańców.

Opracowany Lokalny Program 
Rewitalizacji Gminy Stęszew na lata 
2017–2023, stanowi podstawę do 
ubiegania się o wsparcie na działa-
nia rewitalizacyjne w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Wielkopolskiego na 
lata 2014–2020.

Lokalny Program Rewitalizacji 
Gminy Stęszew na lata 2017–2023
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Wolontariuszka. Kocha śpiew 
i teatr. Teraz stypendystka powiatu 
poznańskiego (na zdjęciu). Maria 
Duszczak z LO przy ZS w Kórniku 
nie ukrywała radości. – To cudowne 
uczucie, kiedy okazuje się, że to, co 
niemożliwe staje się możliwe. Ale 
osiągnęłam to dzięki codziennej 
pracy. Ta systematyczność pozwala 
mi również na realizowanie pasji – 
powiedziała Maria Duszczak, tego-
roczna stypendystka Rady Powiatu 
w Poznaniu i Prezesa Rady Mini-
strów, która rok szkolny 2016/2017 
zakończyła ze średnią 6.0. 

Najzdolniejsi i najambitniejsi 
młodzi mieszkańcy powiatu po-
znańskiego otrzymali na paździer-
nikowej sesji Stypendia Rady Po-
wiatu w Poznaniu oraz Nagrody 
Starosty Poznańskiego. Łącznie 
aż 85 osób ze szkół prowadzonych 
przez powiat zostało wyróżnionych 
– pełną listę nazwisk można znaleźć 
na www.powiat.poznan.pl. 

Alex Wesołowski, po zakończe-
niu szkoły będzie monterem mecha-
tronikiem. Dziś uczy się w Zasadni-
czej Szkole Zawodowej przy ZS nr 1 
w Swarzędzu. – To wyjątkowa spra-
wa znaleźć się w gronie najlepszych 
uczniów, choć sam nie nazwałbym 
się najlepszym. Nauka pochłania 
dużo czasu, coraz więcej uwagi wy-
magają przedmioty zawodowe. Na 
szczęście szkoła pomaga mi rozwi-
jać pasje. Na razie marzę o znalezie-

niu dobrej pracy – mówi Alex, który 
chce studiować w przyszłości robo-
tykę na Politechnice Poznańskiej, 
a teraz otrzymał nagrodę starosty za 
wyniki w nauce. 

Wyróżniony został również dwu-
krotny mistrz Polski w kolarstwie 
szosowym – Jan Łamaszewski (ZS 
nr 2 w Swarzędzu). – Bycie najlep-
szym daje satysfakcję, ale to suk-
cesy innych dają radość w sporcie. 
Dzięki temu, że mogę stanąć wśród 
kolegów i koleżanek z podobnymi 
osiągnięciami, czuję, że nasza praca 
jest doceniona. Przyszły sezon wią-
żę z ekipą kolarską w klubie w Tar-
nowie Podgórnym – mówił kolarz ze 
Swarzędza, który marzy o studiach 
na AWF-ie. 

– Mamy zdolnych uczniów, do-
brych nauczycieli i rodziców, którzy 
bardzo wspierają swoje dzieci. Każ-
dego roku rośnie liczba osób, które 
możemy wyróżnić za rewelacyjne wy-
niki w nauce i osiągnięcia sportowe – 
mówi Tomasz Łubiński, wicestarosta 
poznański. – Powiat stawia na kształ-
cenie zawodowe, ponad 74 procent 
naszych uczniów ma zagwarantowa-
ny zawód, ale nie zapominamy też 
o edukacji ogólnokształcącej.

– To milowy krok w pracy poznań-
skiej policji, a w szczególności na-
szych techników. Dzięki zakupie 
najnowocześniejszego w kraju ska-
nera laserowego 3D, jakość pracy 
policji zdecydowanie się poprawi 
– mówi Maciej Nestoruk, komen-
dant KMP w Poznaniu, który pod-
kreślał, że bez sfi nansowania tego 
urządzenia przez powiat poznański 
i miasto Poznań, policja mogłaby 
tylko pomarzyć o tak nowoczesnym 
sprzęcie.

W listopadzie najnowocześniej-
szy w kraju skaner laserowy 3D 
otrzymała poznańska policja. Ten 
supernowoczesny sprzęt zakupiony 
został dzięki przekazaniu łącznie 
300 tysięcy złotych przez powiat 
i miasto Poznań. Dzięki temu udało 
się zrobić milowy krok w pracy tech-
ników kryminalistycznych. 

– Nasze hasło „bezpieczny po-
wiat” po raz kolejny wypełniło się 
treścią. Od zawsze samorząd po-
wiatowy nie szczędził pieniędzy na 
to, by policjanci pracowali w bardzo 
dobrych warunkach, by mieli nowo-
czesny sprzęt. Dzisiejsze przeka-
zanie skanera, który jako pierwsza 
w kraju, otrzymała komenda miej-
ska, jest tego doskonałym przykła-
dem – mówi Jan Grabkowski, staro-
sta poznański. 

Skaner będzie wykorzystywany 
między innymi przy dokonywa-
niu oględzin z miejsc wypadków 
i różnych zdarzeń. Skrupulatnie 

opracowana dokumentacja będzie 
kompleksowym materiałem dowo-
dowym dla sądów i prokuratury. 

Jak przyznaje Piotr Białobrzyc-
ki, ekspert państwowej komisji ds. 
badania wypadków lotniczych oraz 
biegły w dziedzinie laserowych 
systemów pomiarowych. – Dzięki 
skanerowi zyskujemy wierną mapę 
miejsca zdarzenia tuż po przybyciu 
na miejsce techników. Dzięki temu 
nie grozi nam zatarcie czy zgubienie 
śladów oraz złe wymiarowanie – do-
daje Białobrzycki.

Dzisiejsze zdjęcia nie są w stanie 
oddać tak precyzyjnie wszystkich 
szczegółów z miejsca zdarzenia, co 
skaner 3D. Inteligentny system la-
serowy wykonuje pomiary z dużych 
przestrzeni z dwumilimetrową do-
kładnością. Z kolei sferyczny zasięg 
o promieniu 120 metrów pozwala 
na pomiar zarówno wewnątrz jak 
i zewnątrz budynków. Instrument 
jest w stanie pomierzyć do 1 mln 
punktów na sekundę. KG

Prymusi ze stypendiami

Powiat dofi nansował 
skaner 3D

Od października najmłodsi miesz-
kańcy powiatu poznańskiego są 
z pewnością najlepiej widoczni na 
ulicach. A wszystko za sprawą ka-
mizelek odblaskowych, które jako 
pierwsi przymierzyli uczniowie 
z podstawówek w Koziegłowach, 
Czerwonaku i Murowanej Gośli-
nie. Przy zakładaniu odblaskowych 
elementów pierwszoklasistom asy-
stowali m.in. Maciej Nestoruk, ko-
mendant KMP w Poznaniu oraz Jan 
Grabkowski, starosta poznański, 
współorganizatorzy tej inicjatywy. 

– W naszej akcji nie tylko roz-
dajemy elementy odblaskowe, ale 
również kładziemy duży nacisk na 
aspekt edukacyjny. Mówimy i o bez-
pieczeństwie w ruchu drogowym, 
i o tym, jak się zachować w sytu-
acjach zagrożenia pożarem – po-
wiedział Jan Grabkowski.

W trakcie tegorocznej, 16. edycji 
akcji Bezpieczny pierwszoklasista, 
rozdanych zostało prawie 4,5 tys. 
kamizelek odblaskowych (w tym 
200 dla opiekunów) w 78 szkołach 
podstawowych z powiatu poznań-
skiego. Spotkania z uczniami są 
doskonałą okazją do przypomnie-
nia o bezpiecznym zachowaniu za-

równo w szkole, jak i na drodze czy 
w domu.

– Co roku na polskich drogach 
ginie prawie trzy tysiące osób. To za-
trważająca statystyka. Najbardziej 
narażeni na wypadki są najmłodsi. 
O zmroku kierowca nie jest w stanie 
zauważyć osoby idącej poboczem. 
Widzi ją w ostatniej chwili. Ktoś, kto 
ma kamizelkę jest widoczny z kilkuset 
metrów – opisywał Maciej Nestoruk.

W tym roku wydano 64 tys. zł 
z budżetu powiatu na zakup kami-
zelek dla dorosłych i dzieci oraz in-
nych elementów odblaskowych. 

– Takie spotkanie to także ide-
alny moment, aby przypomnieć 
dzieciom, że jest coś takiego jak 
czujka czadu. Dzięki takim urządze-
niom możemy czuć się bezpiecznie 
w domu i za niewielkie pieniądze 
możemy ocalić życie i mienie – do-
dał Jacek Michalak, komendant 
miejski PSP w Poznaniu. KG

Bezpieczne 
dzieci

Pierwszoklasiści nie wstydzą się być widoczni 

Joanna 
Felińska
kontakt@naszglospoznanski.pl

KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO
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OBWIESZCZENIE
z 6 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 j.t.)

Zarząd Powiatu w Poznaniu
podaje do publicznej wiadomości

informację o przyjęciu 
„Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r.” 

Zainteresowani mogą zapoznać się z zapisami „Strategii 
Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r.” wraz z uzasadnieniem 
i podsumowaniem do niniejszego dokumentu, na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl .

Rozdanych zostało 
prawie 4,5 tys. kami-
zelek odblaskowych
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Życie z przymrużeniem oka mówią-
ce o sprawach poważnych jest ko-
medią. Komedia mówiąca z otwar-
tymi oczami o kwestiach istotnych 
jest życiem – taka refl eksja była 
bisem moich przeżyć podczas pre-
miery „neSTORY” – nowej komedii 
Marka Chojnackiego, w której grają 
artyści związani najdłużej z Teatrem 
Muzycznym w Poznaniu. Wydarze-
nie odbyło się 27 października. 

Nestorzy grający w komedii są mło-
dzi w gestach, mądrzy w słowach i – 
co najbardziej istotne – każdy z nich 
ma swoje „story” – niekoniecznie 
szczęśliwe. Z połączenia fabuły ich 
emocji, uzyskujemy jednak nastrój 
komedii. Co jest kwintesencją tego 
spotkania? Sztuka dotyczy realnych 
problemów artystów. Opowiedziane 
są one w duchu starogreckim Arysto-
fanesa (elementy muzyczne związane 
ze słynnymi „Ptakami”), chociaż na-
szej wrażliwości dotykają także chwy-
ty molierowskie. Jeśli dodamy do tego 
performatywną formę języka – „mó-
wię, więc stwarzam”, połączymy sce-
nę z realiami naszej codzienności. 

Czy tym wszystkim można roz-
śmieszyć intelekt? Tak, bo przecież 
komedia grecka jest para tragedią 
(konwencjonalne gagi i kpiny zmie-
szane są z prawdziwymi proble-
mami aktorów). I uwaga – aktorzy 
teatralni grają właśnie role akto-
rów – dojrzałych, utalentowanych, 
ale niekoniecznie docenianych. 
Widzimy i słyszymy utwory meta 

teatralne, bo sceniczny warsztat 
aktorów jest wciąż aktualny. „W od-
powiedzi na brak ról w dostępnej 
ofercie repertuarowej teatrów, bo-
haterowie postanawiają w nowy 
sposób wykorzystać swoje klasycz-
ne wykształcenie, wrodzone talenty 
i energię życiową. Szczęście sprzyja 
aktywności! Po wielu zabawnych 
perypetiach zostają zatrudnieni 
w nowoczesnej fi rmie oferującej 

ludziom biznesu lekcje ze sztuki 
autoprezentacji i skutecznych prze-
mówień”.

Scenografi ę spektaklu stanowią 
dwa obrazy w kontrze. Kostiumy 
ubierają świat obecny i dawny, łą-

cząc elementy współczesne i grec-
kie np. pewna poszetka przechodzi 
w szal, by w fi nale swojej natury 
dać się rozpoznać jako draperia. 
Całość dopełnia muzyka ilustra-
cyjna (szczególnie zapamiętany 
„Hymn o systemie” w rytmie quazi 
poloneza). 

Naturą „neSTORY” jest kome-
diowość sceniczna i muzyczna. 
Otwierając oczy życia, podziwia-
my kunszt takich artystów jak: 
Anna Bajerska-Witczak, Karolina 
Garlińska-Ferenc, Włodzimierz 
Kalemba, Marlena Łaszewicz, Ma-
rzena Małkowicz, Maciej Ogórkie-
wicz, Wiesław Paprzycki, Jarosław 
Patycki, Arnold Pujsza, Jacek Ryś 
i Adam Silecki. I jak tu poważnie 
nie potraktować tej komedii! 

Takiego „story” jeszcze nie było!
W poznańskim Teatrze Muzycznym odbyła się premiera komedii „neSTORY”
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Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

Naturą „neStORY” 
jest komediowość sce-
niczna i muzyczna

Recital Edyty Geppert z udziałem 
Piotra Matuszczyka (fortepian) 
i Jerzego Szareckiego (trąbka), we-
dług scenariusza i w reżyserii Piotra 
Loretza odbędzie się 18 listopada 
w poznańskim Kino Apollo Teatr. 
Dla Czytelników mamy trzy dwu-
osobowe zaproszenia. 

Edyta Geppert znana jest z tego, 
że z wielką starannością buduje 
swój repertuar. Jej precyzyjnie wy-
reżyserowane recitale są rzadką 
okazją usłyszenia prawdziwych pe-
rełek polskiej piosenki literackiej. 
Wśród autorów tekstów odnajduje-
my: Magdę Czapińską, Agnieszkę 
Osiecką, Jacka Cygana, Marka Da-
gnana, Jerzego Ficowskiego, Jona-
sza Koftę, Wojciecha Młynarskiego, 
Andrzeja Poniedzielskiego, Jana 
Kazimierza Siwka, a wśród kompo-
zytorów: Henryka Albera, Włodzi-
mierza Korcza, Seweryna Krajew-
skiego, Andrzeja Rybińskiego. 

Bardzo wiele piosenek z reper-
tuaru Edyty Geppert wytrzymało 
próbę czasu i stało się evergreena-
mi. Z tych prostych, melodyjnych, 
małych form słowno-muzycznych 
artystka wydobywa wielkie emocje, 
które udzielają się publiczności. 
Recital Edyty Geppert to znakomi-
ta okazją do spotkania z jej niezwy-
kłym kunsztem interpretatorskim 
i z tak rzadką już dziś umiejętno-
ścią budowania ostro skontrasto-

wanych nastrojów: piosenki li-
ryczne zderzone z dramatycznymi, 
a dramatyczne z zabawnymi, tzw. 
kabaretowymi, reprezentowanymi 
przez teksty klasyka gatunku – Ma-
riana Hemara. To niezwykła okazja 
przeżycia emocji, jakich mogą do-
starczyć publiczności tylko nielicz-
ni, obdarzeni prawdziwą charyzmą 
artyści.
Red

Recital Edyty Geppert
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• 18.11. (sobota) godz. 19.30
Kino Apollo Teatr, ul. Rataj-
czaka 18. 
• Bilety do nabycia: kasa Kino 
Apollo Teatr, tel. 61 851 76 34.
• Bilety grupowe: tel. 794 759 
447 mail. mail: teatrsmiechu.
bilety@impresariat.eu.
• Sprzedaż internetowa: 
teatrsmiechu.pl, kupbilecik.pl, 
biletyna.pl.
• Bilety w cenie: 120/110 zł

Recital Edyty Geppert

• Dla Czytelników mamy trzy 
dwuosobowe zaproszenia. 
Szukajcie na naszglospoznan-
ski.pl.

Zdobądź bilety

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

PROMOCJA 
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Spektakl „Dziadek do orzechów” 
Piotra Czajkowskiego na motywach 
baśni Ernsta Hoffmanna „Dziadek 
do orzechów i król myszy” w wyko-
naniu artystów Narodowego Baletu 
Królewskiego ze Lwowa będzie moż-
na zobaczyć 17 grudnia w poznań-
skiej Sali Ziemi o godz. 17. Libretto: 
Marius Petip w redakcji Władimira 
Troshchenko. W spektaklu wyko-
rzystano fragmenty choreografi i 
Mariusa Petipy, Lwa Iwanowa, Alek-
sandra Gorsky, zasłużonego artysty 
Rosji Wasilija Vainonena i Kawalera 
Orderu Diagilewa Anatolija Yemely-
anova. Mamy dla Czytelników trzy 
dwuosobowe zaproszenia!

Prolog
W wigilię Bożego Narodzenia po 

zaśnieżonych ulicach niemieckiego 
miasteczka w pośpiechu biegną do 
domu prezydenta Zilberhausa od-
świętnie ubrani goście. Wśród prze-
chodniów i Drosselmeyer – starszy 
radca sądu, wynalazca i mistrz za-
bawek. On przygotował wspaniałe 
bożonarodzeniowe prezenty dla 
dzieci Zilberhausa – jego chrześnia-
ków Maszy i Fritza. Jednak szczęśli-
we czekanie na Boże Narodzenie dla 
Drosselmeyera przytłoczone jest lę-
kiem: w sposób tajemniczy zniknęła 
jeden z lalek – Król Myszy.

Akt I
W domu prezydenta goście Zil-

berhausa z niecierpliwością czeka-

ją na rozpoczęcie święta. Wreszcie 
pojawia się przed nimi błyszcząca 
światłami choinka noworoczna.

W środku uroczystości pojawia 
tajemniczy gość w kostiumie czaro-
dzieja. Opowiada on historię dziel-
nego księcia, który pokonał Króla 
Myszy. Obecni entuzjastycznie 
oglądają jego lalki taneczne, które 
dokładnie są podobne do prawdzi-
wych ludzi – Arlekina, Arapa i Ró-
żową lalkę.

Dzieci rozpoznają w niezna-
jomym Drosselmeyera. Masza 
z radością przyjmuje podarunek 
ojca chrzestnego – zabawnego i nie-
zgrabnego dziadka do orzechów. To 
nie jest tylko lalką, jest on przezna-
czony do rozłupywania orzechów. 

Zabawa z dziadkiem do orzechów 
coraz bardziej fascynuje Maszę, to 
już jej wydaje się, że to w ogóle nie 
jest zabawka, ale żywy człowiek, 
chociaż brzydki, ale z delikatną 
i piękną duszą.

Brat Marii, Fritz, swawolnik 
i kpiarz, niechcący łamie dziadka 
do orzechów. Maria czule pociesza 
swego okaleczonego ulubieńca i de-
likatnie go kołysze. Ostatni taniec – 
a goście wychodzą.

Noc. Malutka Masza nie może 
spać. Przezwyciężając strach, 
dziewczynka przyszła do sali, aby 
odwiedzić dziadka do orzechów. 
Nagle, w pokoju pojawia Dros-
selmeyer. To już nie jest tylko do-
bry ojciec chrzestny, a czarodziej. 

Po machnięciu przez niego ręką 
wszystko dookoła przeobraża się: 
ściany się rozsuwają, choinka za-
czyna rosnąć. Wraz z nią ożywają 
i rosną zabawki.

Nagle spod podłogi pojawiają 
się myszy pod wodzą Króla My-
szy. Dziadek do orzechów ustawia 
w szeregu ołowianych żołnierzy-
ków i śmiało prowadzi ich do walki. 
Jednak siły są nierówne. Dziadek 
do orzechów jest pozostawiony 
samemu sobie wobec króla myszy 
i całe jego świty. Masza jest w roz-
paczy: jej ulubiony jest w niebez-
pieczeństwie. Dziewczynka rzuca 
swój pantofelek na myszy i one, 
przerażone, uciekają we wszystkich 
kierunkach.

Dziadek do orzechów, magicznie 
został przekształcony w pięknego 
księcia przez Drosselmeyera, który 
dziękuje swej wybawicielce i zabie-
ra ją do magicznego królestwa.na 
szczycie. Lalki podążają za nimi.

Akt II
Masza i dziadek do orzechów 

– Książę w magicznej łodzi płyną 
po choinkowym królestwie. Wraz 
z nimi, czarodziej Drosselmeyer. 
Ale skradają się za nimi z tyłu myszy 
z Królem Myszy i nagle napadają na 
nich. Dziadek do orzechów – Ksią-
żę znów odważnie podejmuje walkę 
i pokonuje wroga. Wszyscy rado-
śnie świętują zwycięstwo. Masza 
i dziadek do orzechów – Książę są 
szczęśliwi – oni dotarli do królestwa 
marzeń.

Ale to wszystko to tylko sen... mi-
nęła noc noworoczna, a wraz z nią 
przeminęły się cudowne sny. Masza, 
poczuła oddech bajecznych marzeń, 
obudziła się obok własnej choin-
ki, w domu, z lalką – dziadkiem do 
orzechów na kolanach. Red

KULTURA

Chóry z Dopiewa, Dusznik, Pozna-
nia i Tarnowa Podgórnego wystąpią 
podczas tegorocznej edycji Jesien-
nego Święta Pieśni. Gośćmi specjal-
nymi imprezy będą także Zbigniew 
Małkowicz, twórca pop-oratorium 
„Miłosierdzie Boże” oraz jego mał-
żonka, solistka Teatru Muzycznego 
w Poznaniu – Marzena Małkowicz.

Chór „Bel Canto” Gminy Dopie-
wo założony został w styczniu 2004 
r. Liczy 25 członków. Od początku 
jego dyrygentką jest Elżbieta Wę-
gielewska. W repertuarze zespołu 
znaleźć można m. in. kolędy i pieśni 
religijne, pieśni patriotyczne, ludo-
we, a także muzykę dawną i klasycz-
ną. Regularnie koncertuje w gminie 
Dopiewo, występował na Litwie, we 
Francji, we Włoszech, na Ukrainie, 
w Czechach i w wielu miastach Pol-
ski.

Kolejnym wykonawcą Jesiennego 
Święta Pieśni będzie chór „Halka” 
z Dusznik. Powstał on w 1947  r. 
na gruzach dwóch przedwojen-
nych chórów: „Lutni” i „Cecylii”. 
W ciągu 70 lat działalności zespół 
dał setki koncertów, biorąc udział 
w wydarzeniach o randze lokalnej 
i międzynarodowej. W swoim re-
pertuarze posiada pieśni nawiązu-
jące do tradycji ludowej, pieśni pa-

triotyczne i kościelne. Dyrygentem 
zespołu jest Jarosław Wojtecki.

Podczas imprezy zaśpiewa tak-
że Chór Parafi i pw. Św. Mateusza 
Apostoła i Ewangelisty z Poznania. 
Zespół powstał w 2003 r., a jego 
dyrygentem jest dr Maciej Grosz. 
W repertuarze dominuje muzyka 
religijna i pieśni patriotyczne. Ze-
spół tworzy 30 śpiewaków.

Podczas Jesiennego Święta Pie-
śni nie może oczywiście zabraknąć 
gospodarzy – Koła Śpiewu im. Fe-
liksa Nowowiejskiego. Działający 
obecnie w GOK „SEZAM” zespół 
powstał w Tarnowie Podgórnym 
w 1921 r. Śpiewa w nim 38 osób. 
Wśród utworów, które wykonują są 
pieśni patriotyczne, opracowania 
melodii ludowych, utwory różnych 
stylów i okresów muzycznych, mu-
zyka sakralna i kolędy oraz pieśni 
współczesne i popularne tematy fi l-
mowe. Zespół koncertuje w Wielko-
polsce, zapraszany był na występy 
także za granicę: do Niemiec, na Li-
twę i na Węgry. Dyrygentem chóru 
jest Szczepan Tomczak. 

Zaproszenie na Jesienne Święto 
Pieśni przyjęła również Marzena Mał-
kowicz. Solistka i aktorka od 1984 
roku pracowała w Teatrze Muzycz-
nym Roma w Warszawie, od 1994 

w Teatrze Syrena. W 1995 r. została 
solistką Teatru Muzycznego, gdzie 
występuje do dziś. Artystka znako-
micie czuje się też w lżejszym reper-
tuarze, wykonując piosenki 20-lecia 
międzywojennego, piosenkę francu-
ską i współczesną muzykę rozrywko-
wą. Od 2003 r. występuje także w Ze-
spole Muzyki Sakralnej „Lumen”.

Akompaniować będzie jej mąż, 
Zbigniew Małkowicz, dyrygent, 
kompozytor, aranżer i pianista. Jest 
on absolwentem Akademii Muzycz-
nej w Warszawie w zakresie dyry-
gentury symfoniczno-operowej. 
W latach 1986–1994 był dyrygen-
tem Teatru Muzycznego „Roma” 
w Warszawie, w latach 1997–2000 
pełnił funkcje dyrygenta i aranżera 
w Teatrze Muzycznym w Pozna-
niu, a w latach 1998–2002 – także 

w Teatrze Muzycznym „Capitol” 
we Wrocławiu. W 2007 roku roz-
począł pracę w Orkiestrze Symfo-
nicznej im. Karola Namysłowskiego 
w Zamościu. Jest współzałożycie-
lem, kierownikiem muzycznym Ze-
społu Muzyki Sakralnej „Lumen”. 
Płyty z jego muzyką rozeszły się 
w ilości ponad 220 tysięcy egzem-
plarzy.

Wszystkich miłośników muzyki 
chóralnej zapraszamy do Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym 
w niedzielę, 19 listopada o godz. 15. 
Wstęp wolny.

Jesienne Święto Pieśni
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• Dla Czytelników mamy trzy 
dwuosobowe zaproszenia. 
Jak je zdobyć? Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl. 

Mamy bilety

Dziadek do orzechów
Widowisko w wykonaniu artystów Narodowego Baletu Królewskiego ze Lwowa będzie można zobaczyć 
17 grudnia w poznańskiej Sali Ziemi

• Narodowy Balet Królewski ze 
Lwowa 17. 12. 2017r. Godz. 17.
Poznań Congress Center Sala 
Ziemi, ul. Głogowska 14
• Bilety: Centrum Informacji 
Miejskiej Poznań, ul. Ratajczaka 
44, salony EMPIK, Salon Mu-
zyczny RIFF Poznań, ul. Zielona 
8; online: www.kupbilecik.pl, 
www.biletyna.pl, www.ebilet.pl, 
www.bilety24.pl.
• Zamówienia – informacje 
tel.737 567 014.
www.agencjabrussa.pl.

Dziadek do orzechów
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 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego.

Wernisaż wystawy pt.: „Anioły” pod 
honorowym patronatem wójta gmi-
ny Komorniki Jana Brody i prze-
wodniczącego Rady Gminy Komor-
niki Mariana Adamskiego odbędzie 
się w 16 listopada o godzinie 17:30. 
Patronat medialny objął „Nasz Głos 
Poznański”.

Kuratorem ekspozycji jest arty-
sta plastyk Julia Kaczmarczyk-Pio-
trowska. Wystawa będzie czynna 
w Galerii Sala Piwnica w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Komornikach 
do 11 stycznia.

Anioły to prowokacja do rozwa-
żań artystycznych na temat piękna 
tych postaci, obecnych w sztuce. 
Czy ktoś widział anioła? Twórcza 
polemika bytu w wizji artysty przez 
wieki ulegała zmianom. Zapropo-
nowany temat ma sprowokować do 
rozważań o funkcji przedstawień 
w formule środków wyrazu arty-
stycznego. Zachęcić do poszukiwań 
symbolicznych zakorzenionych 
w naszej kulturze. JKP

Wystawa 
„Anioły” w 
Komornikach

 NASZ PATRONAT
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Rozegrano niemal 50 meczów 
z udziałem ok. 150 zawodników 
z 10 drużyn z Dopiewa, Poznania, 
Wrocławia i Szczecina. Gospodarzy 
reprezentowały zespoły: Young Bra-
ve Beavers i Brave Beavers. Najlep-
si okazali się zawodnicy Albatrosa 
Szczecin pokonując w fi nale zawod-
ników Brave Beavers. Na trzecim 
miejscu znalazła się drużyna Uwaga 
Pies z Poznania. 

Młodsza część dopiewskiej dru-
żyny Young Brave Beavers odnio-
sła na tym turnieju swoje pierwsze 
w historii zwycięstwo i na tym się nie 

skończyło. Młodzi zawodnicy wy-
grali w sobotę dwa grupowe mecze, 
dzięki czemu włączyli się do niedziel-
nej walki o najwyższe lokaty. Osta-
tecznie zajęli szóste miejsce, co jest 
ogromnym osiągnięciem. Co więcej, 
zdobyli nagrodę Spirit of the Game 
– najważniejszej w tym sporcie przy-
znawaną za postawę fair play pod-
czas turnieju głosami przeciwników.

Nagrody dla najlepszych zawod-
ników powędrowały do Małgorzaty 
Maćkowskiej (Young Brave Be-
avers) i Daniela Błacha (Flow Ju-
nior Wrocław Blue). Patronat nad 
zawodami sprawował „Nasz Głos 
Poznański”. MJ

Latające dyski w Dopiewie
Modernika Tama Tournament – pod 
taką nazwą 4 i 5 listopada odbyła się 
pierwsza edycja turnieju ultimate frisbee 
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II edycja Cross Duathlon Żarnowiec 
28 października zorganizowana zo-
stała przez Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Dopiewie. Do rywali-
zacji przystąpiło 140 zawodników. 
W samo południe wójt gminy Do-
piewo Adrian Napierała dał im znak 
do startu. Trasa składała się z 3 czę-
ści: biegowej, rowerowej i drugiej 
biegowej. Dystanse wynosiły ko-
lejno: ok. 2 km, 11 km oraz 4,5 km 
i kryły w sobie wiele utrudnień. Aura 
sprawiła, że na drodze było mokro, 
błotniście, ślisko i wietrznie. Jednak 
według wielu startujących znacznie 

wpłynęło to na zwiększenie pozio-
mu trudności, a tym samym atrak-
cyjności całego startu. 

Zeszłoroczny zwycięzca w katego-
rii open Paweł Gramacki z Trzcielina 
w tym roku pozwolił wygrać Radko-
wi Ostrowskiemu z Puszczykowa, 
który osiągnął łączny czas 1:05:23. 
Za nim na mecie zameldował się 
Adrain Drab (1:06:13), a trzeci 
był Michał Majchrzak (1:06:33). 
Wśród kobiet najszybszą okazała 
się Małgorzata Krawczyk z Zielonej 
Góry (1:19:31), na drugim miejscu 
podium stanęła Katarzyna Samler 
(1:28:24), trzecia była Ewa Susmar-
ska (1:30:45). Marta Smelka

Duathlon 
w Żarnowcu
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Dzięki wysokiemu rankingowi po-
znanianka ma zapewniony start 
w turnieju głównym styczniowe-
go wielkoszlemowego Australian 
Open.

– Magda ma za sobą bardzo do-
bry sezon, odniosła sporo, a w tur-
niejach najwyższej rangi na świecie 
miała okazję do rywalizacji z gwiaz-
dami światowego tenisa – mówił 
podczas dzisiejszej konferencji 
prasowej Jacek Muzolf, wiceprezes 
AZS Poznań i szef sekcji tenisowej. 
– W pamięci kibiców utkwiło kilka 
pojedynków, z których przypomnę 
ten o ¼ fi nału turnieju w chińskim 
Wuhan. Zmusiła w nim ówczesną 
liderkę rankingu WTA Hiszpankę 
Garbinie Muguruzę do walki o zwy-
cięstwo w trzech setach. Jestem 
przekonany, że Magdę w 2018 roku 
stać na duży awans.

Warto też wspomnieć, że pozna-
nianka w pierwszej rundzie tego-
rocznego wielkoszlemowego US 
Open zmierzła się na korcie głów-
nym z ówczesną liderką rankingu 
WTA Czeszką Karoliną Pliskovą. 

25-letnia poznanianka rozegrała 
także bardzo wyrównany mecz z le-
gendą tenisa i zwyciężczynią pięciu 
turniejów Wielkiego Szlema, wielo-
krotną liderką rankingu WTA Marią 
Szarapową i przegrała zaledwie 5:7, 
3:6.

– Mecze z tenisistkami ze świa-
towej czołówki dodają mi pewności 
siebie i to powinno przynieść efekt 
w przyszłości – przyznała Magda Li-
nette. – Umiem walczyć i grać z ta-
kimi tenisistkami jak Muguruza czy 
z młodszą z sióstr Pliskowych, bo 
rywalizuję z nimi od 14. roku życia. 

Przygotowania do nowego sezo-

nu rozpocznie w połowie listopada. 
W sztabie szkoleniowym Linette nie 
dojdzie do żadnych zmian. Głów-
nym trenerem jest Chorwat Izo 
Zunic, a osobą odpowiedzialną za 
przygotowanie fi zyczne jego rodak 
Matka Jelic. 

Jeśli chcesz, by Twoja pociecha 
grała w tenisa, to zapisz ją do najlep-
szej sekcji tenisowej w Polsce, która 
ogłasza nabór dla dzieci w wieku 
5-12 lat. To niepowtarzalna okazja 
do tego, aby rozpocząć karierę dro-
gą Magdy Linette, Agnieszki Ra-
dwańskiej lub Jerzego Janowicza. 

Zajęcia odbywają się na kor-
tach AZS w Poznaniu, przy ulicy 
Noskowskiego 25. Prowadzą je li-
cencjonowani trenerzy Polskiego 
Związku Tenisowego. Zapisy i in-
formacje pod numerami telefonu: 
61 851 85 95. Red

Magda Linette nadal 
w AZS Poznań
Magda Linette, tenisistka poznańskiego AZS, zakończyła 
sezon na 72. miejscu rankingu WTA. 3 listopada podpisała 
umowę na kolejny rok z akademickim klubem 
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Marcin Czosnowski, zawodnik UKS 
„Grunwald” Plewiska, zdobył zło-
ty medal na mistrzostwach Polski 
w zapasach w stylu wolnym młodzi-
ków, które odbywały się od 3 do 5 
listopada w Brzegu Dolnym. 

W turnieju uczestniczyło trzech 
zawodników z Plewisk. Marcin Czo-
snowski wygrał wszystkie swoje wal-
ki w kategorii wagowej do 100 kg (16 

zawodników). W kategorii wagowej 
do 59 kg (28 zawodników) Jędrzej 
Jodłowski zajął wysokie, piąte miej-
sce przegrywając walkę o brązowy 
medal. Natomiast Stefan Marcin-
kowski w kategorii wagowej do 53 kg 
(30 zawodników) wygrał trzy walki 
i zajął 10. miejsce. Zawodnikom 
i trenerowi Romanowi Krolińskiemu 
gratulujemy sukcesów. Red 

Złoty zapaśnik 
z Plewisk

Maraton w kórnickiej Oazie 
W kórnickiej Oazie XX Maraton 
Aerobikowy. Dla organizatorów to 
ogromna radość, że impreza od-
bywająca się trzy razy w roku cie-
szy się tak dużą popularnością. Ta 
impreza była wyjątkowa, bo jubi-
leuszowa! W związku z tym Oaza 
zaprosiła też wyjątkowego gościa 
– Rafała Maseraka, znanego m.in. 
z programu „Taniec z Gwiazdami”. 

Doświadczenie i charyzma Rafała 
Maseraka sprawiły, że uczestnicy 
maratonu w jeden rytm i z wielką 
radością tańczyli Latino według wy-
uczonych kroków! Później był czas 
na zdjęcie grupowe i sesję uczest-
ników z „gwiazdą” na specjalnie 
na tę okazję wykonanej ściance. 
Oprócz Latino na maratonie od-
były się również zajęcia, które na 

stałe są wpisane w oazowy grafi k 
fi tness tj. Zumba, Abt, BodyCom-
bat, Joga oraz zajęcia Cardio. Oa-
zowi instruktorzy (Asia, Aga, Inez, 
Karolina, Wojtek i gościnnie Aga) 
utrzymali cudowną atmosferę do 
końca imprezy, a wszystkie ćwiczą-
ce osoby oprócz fantastycznej for-
my pokazały ile radości może dać 
wspólny fi tness. Red 

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

Drugoligowa Warta Poznań niespo-
dziewanie zakończyła rundę jesien-
ną na miejscu dającym awans na 
zaplecze ekstraklasy. 

Tak udanej rundy jesiennej przed 
inauguracją sezonu 2017/2018 nie 
spodziewał się chyba żaden kibic 
Warty Poznań, nad którą patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”. 
Podopieczni Petra Nemeca wygrali 
aż 10 spotkań, zanotowali trzy re-
misy, a z boiska schodzili, jako po-
konani po czterech meczach. Bilans 
mógłby wyglądać lepiej, ale w ostat-
nim meczu poznaniacy przegrali na 
wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg 0:2. 
Spotkanie stało na dobrym poziome, 
ale to gospodarze zdobywali bramki. 

– Muszę przyznać, że wygrana 
Siarki była zasłużona. Rywale włoży-
li w to spotkanie więcej serca. Trud-
no cokolwiek powiedzieć o naszej 
grze w pierwszej połowie… Po zmia-

nie stron, gdy straciliśmy bramkę 
trochę ruszyła nasza gra, ale nie było 
to, co zakładałem przed spotkaniem 
– mówił po meczu trener Nemec. 

Warta do końca roku awansem 
rozegra jeszcze dwa spotkania 
z rundy wiosennej. Rywalami zielo-
nych będą Rozwój Katowice i Legio-
novia Legionowo.

– Musimy w tych ostatnich me-
czach zdobyć jak najwięcej punktów 
i odpowiednio przygotować na run-
dę wiosenną, która będzie kluczowa 
– mówi Tomasz Dejewski z Warty.

Spotkanie z Legionovią zostanie ro-
zegrane w sobotę, 25 listopada o godz. 
13 na stadionie przy ul. Droga Dębiń-
ska w Poznaniu. Tomasz Woźniak

Spotkanie rozgrywane było w trud-
nych warunkach atmosferycznych, 
gdyż wraz z pierwszym gwizdkiem 
zaczął padać deszcz. Już w pierw-
szych minutach Tarnovia niespo-
dziewanie mogła wyjść na prowa-
dzenie, gdyż Maciej Frankowski 
idealnie dośrodkował piłkę na 
głowę niepilnowanego Zbigniewa 
Zakrzewskiego, ale jego uderzenie 
minimalnie minęło bramkę Miłosza 
Mleczki. W kolejnych minutach dwa 
groźne strzały z dystansu oddał Ra-
dosław Majewski, ale Jacek Brzuś-
kiewicz pewnie interweniował.

Jednak to Tarnovia miała bardziej 
dogodną sytuację na otwarcie wyni-
ku spotkania. Marcin Kikut dośrod-
kował piłkę z rzutu wolnego w pole 
karne Kolejorza, ale błędu obrony 
nie wykorzystał Leon Jasłowski. 

Od 30. minuty inicjatywę zaczęli 
przejmować podopieczni Nenada 
Bjelicy. A worek z bramkami otwo-
rzył Nicki Bille, który do przerwy 
ustrzelił hat-tricka, a po zmianie 
stron zdobył jeszcze czwartą bram-
kę. Ostatecznie Lech wygrał z Tar-
novią 7:0. 

– Chcieliśmy dobrze popracować 
i przygotować do kolejnego meczu. 
W ostatnich spotkaniach nie byli-
śmy skuteczni. Dzisiaj strzeliliśmy 
wiele goli i to było bardzo ważne. Je-
stem zadowolony z tego, jak drużyna 
pracowała na boisku. Każdy trening 
i każdy mecz to okazja, żeby przy-
gotować się do kolejnego spotkania. 
I tak samo było w tym przypadku – 
powiedział po meczu trener Bjelica. 

– Jesteśmy wdzięczni Lechowi, 
że przyjechał do nas zagrać sparing 
– powiedział były lechita, obecnie 
napastnik Tarnovii Zbigniew Za-
krzewski. – Myślę, że każdy zespół 
w Polsce marzy o tym, by sprawdzić 

się na tle tak silnego zespołu. Fajnie, 
że przyszło sporo kibiców. Śmiali-
śmy się w szatni, że przyszli oglądać 
Lecha, a nie nas, więc nie mieliśmy 
nic do stracenia.

– Mecz z Lechem Poznań był dla 
Tarnovii Tarnowo Podgórne wiel-
kim wydarzeniem. Samo spotkanie 
zakończone wysoką porażką, ale 

było bezcennym doświadczeniem 
dla młodych zawodników mojej dru-
żyny. Różnica klas była widoczna, 
o czym świadczy wynik. Jednak dla 
nas była to lekcja piłki nożnej w naj-
lepszym wydaniu. Kibice w Tarnowie 
mogli z bliska zobaczyć, mam na-
dzieję, przyszłych mistrzów Polski. 
Tego życzę Lechowi z całego serca 
– powiedział po spotkaniu grający 
trener GKS Tarnovia Marcin Kikut.

Dodajmy, że gospodarze, aby móc 
rozegrać mecz z Lechem Poznań 
musieli zrezygnować ze spotkania li-
gowego z Lubuszaninem Trzcianka. 

– Od kilku tygodni prosiliśmy 
zespół z Trzcianki o zmianę ter-
minu meczu. Niestety, rywale byli 
nieugięci i teraz czeka nas walko-
wer. Jednak bardzo się cieszymy, że 
mecz z Lechem doszedł do skutku. 
To spotkanie to była również szansa 

dla naszych młodych piłkarzy, aby 
wystąpić w meczu przeciwko tak 
utytułowanemu rywalowi. Ponad-
to wszyscy piłkarze Lecha chętnie 
rozdawali autografy i fotografowali 
się z dziećmi i starszymi kibicami – 
powiedział kierownik zespołu GKS 
Tarnovia Krzysztof Sawicki.

Przypomnijmy, że GKS Tarnovia 
rundę jesienną zakończy spotka-
niem z Kotwicą Kórnik na własnym 
stadionie 18 listopada o godz. 12. 
Aktualnie tarnowianie zajmują trze-
cie miejsce w tabeli IV ligi wielko-
polskiej. Trwający sezon jest bardzo 
ważny, gdyż po jego zakończeniu 
dojdzie do połączenia grupy połu-
dniowej i północnej w jedną klasę 
rozgrywkową. Wiąże się to ze spad-
kiem 9 drużyn z każdej z tych lig, 
a więc pewnych utrzymania w nowej 
IV lidze będzie jedynie 7 najlepszych 

zespołów z każdej z grup północnej 
oraz południowej.

Lech natomiast 18 listopada na 
wyjeździe zmierzy się z Sandecją 
Nowy Sącz, a 26 listopada podej-
mować będzie Wisłę Płock. 

Piłkarskie święto w Tarnowie
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne, nad którym patronat sprawuje „NGP”, przygotował 

dla swoich kibiców nie lada atrakcję. Do podpoznańskiej gminy na mecz towarzyski przyjechał Lech Poznań!

FO
T.

 R
O

G
E

R
 G

O
R

Ą
C

Z
N

IA
K

FO
T.

 R
O

G
E

R
 G

O
R

Ą
C

Z
N

IA
K

 NASZ PATRONAT

 Filmowy skrót, zdjęcia i pomeczowe opinie 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Patronat nad Tarnovią sprawuje „Nasz Głos Poznański”. 

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

• Bramki: Nicki Bille (30., 35., 
40. i 80. min. ), Abdul Aziz Tetteh 
(58. min.), Adrian Kaliszan (71. 
min. – samobójcza), Mihai Radut 
(72. min.).
• Tarnovia: Jacek Brzuśkie-
wicz – Szymon Jerzewski, 
Adrian Kaliszan, Maksymilian 
Jankowski, Błażej Telichowski, 
Adrian Stypczyński, Paweł 
Kowal, Marcin Kikut, Zbigniew 
Zakrzewski, Bartosz Ślusarski, 
Maciej Frankowski. Zagrali 
również: Tomasz Figlerowicz, 
Artur Dorna, Bartłomiej Dylew-
ski, Damian Szurgot, Benjamin 
Bednarz, Marcin Mazurek, Eryk 
Piaskowski, Maksymilian Wen-
tland, Krzysztof Lachman, Leon 
Jasłowski.
• Lech: Miłosz Mleczko – Marcin 
Wasielewski, Vernon De Marco, 
Lasse Nielsen, Volodymyr Koste-
vych (46. Łukasz Trałka) – Maciej 
Gajos (46. Tymoteusz Klupś), 
Abdul Aziz Tetteh, Radosław Ma-
jewski – Mihai Radut, Nicki Bille, 
Darko Jevtić (73. Kamil Jóźwiak). 

• Bramki: Patryk Mikita (57.), 
Dawid Witkowski (87.
Żółte kartki: Dawid Witkowski, 
Konrad Stępień – Łukasz Spław-
ski. Sędziował: Karol Rudziński 
(Olsztyn).
• Siarka: Dybowski – Janeczko 
(84. Grzesik), Kubowicz, Stępień, 
Witasik, D.Witkowski – Radulj, 
Kabała (46. Broź), Czyżycki (90. 
Wawrylak) – Mikita, Ropski. 
• Warta: Lis – Wypych, Kieliba, 
Dejewski, Jasiński – Sanocki 
(46. Przybyła), Cierpka, Kalupa, 
Szynka (46. Spławski), Fiedose-
wicz – Kita (72. Laskowski).

GKS Tarnovia – 
Lech 0:7 (0:3)

Siarka – Warta 
2:0 (0:0)

• Tradycyjne na mecze Lecha 
Poznań przy ulicy Bułgarskiej 
mamy dla Czytelników bilety. 
Podobnie będzie w przypadku 
spotkania z Wisłą Płock. Szukaj-
cie na naszglospoznanski.pl 

Mamy bilety

• Dla Czytelników „NGP” 
będziemy mieć trzy podwójne 
zaproszenia na to spotkanie. 
Wystarczy śledzić nasze interne-
towe wydanie i fanpage na fb.

Mamy bilety

Tak udanej rundy 
nie spodziewał się 
chyba żaden kibic

 NASZ PATRONAT


