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Targi Ślubne z Tomaszem Kammelem Targi Ślubne z Tomaszem Kammelem STR. 9
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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!

Talizman Bednarka Talizman Bednarka 
Kamil Bednarek wyrusza w premierową trasę koncertową promującą album „Talizman”! Kamil Bednarek wyrusza w premierową trasę koncertową promującą album „Talizman”! 

W styczniu zagra m.in. w Poznaniu. Mamy 4 dwuosobowe zaproszenia! W styczniu zagra m.in. w Poznaniu. Mamy 4 dwuosobowe zaproszenia! STR. 13STR. 13
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Dziennikarstwa nie da się pogodzić z polityką

Kalendarium

19 grudnia 
WTOREK
• W Sanktuarium Św. Józefa 
na Wzgórzu Św. Wojciecha 
w Poznaniu (kościół karmeli-
tów) o godz. 19 rozpocznie się 
wyjątkowy Koncert Kolędowy 
„Wigilijna Tytka”. W programie 
znajdą się najbardziej lubiane 
polskie kolędy w przepięknych 
aranżacjach. Gwiazdy polskiej 
sceny muzycznej zaśpiewają je 
z towarzyszeniem chóru i orkie-
stry Teatru Muzycznego w Po-
znaniu, a na koniec – wspólnie 
ze wszystkimi uczestnikami. 

12 stycznia 2018
PIĄTEK
• W hali LOSiR w Luboniu od-
będzie się koncert świąteczno-
noworoczny najpiękniejszych 
polskich kolęd i pastorałek 
w wykonaniu Golec uOrkiestra. 
Mamy dla Czytelników dwa 
dwuosobowe zaproszenia! Szu-
kajcie na naszglospoznanski.pl. 

• Na MTP (hala nr 2) w Po-
znaniu wystąpi Natalia Nykiel. 
Artystka zaprezentuje materiał 
z nowego albumu „Discordia”. 
Dla Czytelników mamy cztery 
dwuosobowe zaproszenia. Szcze-
góły na naszglospoznanski.pl. 

11 lutego 2018
NIEDZIELA
• Pierwsza edycja Disco Polo 
Night odbędzie się 11 lute-
go w Luboniu. Podczas gali, 
która rozpocznie się o godz. 
17, wystąpią: After Party, Red 
Queen, Casandra, Zajefajni 
i Łukash. Bilety w cenie 50 
zł (w przedsprzedaży) / 60 zł 
(w dniu koncertu) do nabycia: 
hala widowiskowo-sportowa, ul. 
Kołłątaja 2 w Luboniu (recepcja 
klubu New York Sport: pon.-pt. 
w godz. 8-22 , sob.-nd. : 9:30-
17) i na www.bilety24.pl. Dla 
Czytelników mamy 5 dwuoso-
bowych zaproszeń! Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Był rok 1976. Lekcja pierw-
szej klasy podstawówki. Czy-
taliśmy wiersz Juliana Tuwima 
„Wszyscy dla wszystkich”. 
Przypomnę, zaczyna się od „Mu-
rarz domy buduje, krawiec szyje 
ubrania…”. Nasza wychowaw-
czyni, Pani Genowefa, zapytała 
kim chcemy być w przyszłości? 
Padały zazwyczaj zawody wy-
mieniane w wierszu. W pamięci 
utkwiła mi jedynie oryginalna 
odpowiedź kolegi Zbyszka, który 
chciał być… królem, czym wywo-

łał salwy śmiechu oraz… moja. 
Powiedziałem: – Będę piłkarzem! 
Pani na to: – Nie ma takiego 
zawodu. – Jest – zripostowałem, 
ale argumenty nie trafiły do 
nauczycielki. 

Grałem w piłkę nożną, w Warcie 
Poznań, jeszcze na studiach, 
ale wówczas otrzymałem pracę 
w redakcji i futbol zamieniłem na 
dziennikarstwo. Gdyby ktoś dziś 
mnie zapytał kim jestem, to bez 
wahania odrzekłbym: dziennika-
rzem! To bardzo ważny zawód, ma 

moc sprawczą, ale wymaga naj-
wyższych standardów etycznych. 

Ta świadomość pomaga mi 
w podejmowaniu trudnych de-
cyzji. Od lat otrzymuję bowiem, 
przyznam się łechczące moją 
próżność, propozycje, bym 
startował z jakieś listy – nawet 
z „jedynki” – do samorządu 
wyższego stopnia. Za rok znów 
wybory i już miałem podobne 
oferty. Odmówiłem, bo niezależ-
nego dziennikarstwa nie da się 
pogodzić z polityką! 

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

Dziennikarstwo 
to ważny zawód, 
ma moc sprawczą

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

22 I 18
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 Urzędzie Marszałkowskim 11 
grudnia podpisano porozumienie 
pomiędzy województwem wiel-
kopolskim, miastem Poznań, po-
wiatem poznańskim oraz stowa-
rzyszeniem Metropolia Poznań, 
a gminami i powiatami położonymi 
wzdłuż linii kolejowych Poznań-
skiego Węzła Kolejowego w sprawie 
podjęcia wspólnych działań zmie-
rzających do uruchomienia połą-
czeń w ramach Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej. 

W pierwszej kolejności urucho-
miona ona zostanie na czterech 
liniach kolejowych z Poznania do 
Grodziska Wlkp. (przez m.in. Lu-
boń, Komorniki, Stęszew), Nowego 
Tomyśla (Dopiewo, Buk, Opaleni-
ca) i Jarocina (Kórnik) i Wągrowca 
(Czerwonak, Murowana Goślina). 

– Porozumienie jest intencją, że 
to o czym wcześniej rozmawialiśmy, 
teraz będziemy wspólnie realizo-
wać. Na poszczególnych liniach 
muszą zaangażować się wszystkie 
samorządy – stwierdził wicemar-
szałek Wojciech Jankowiak.

– To pierwszy krok, który na razie 
nie rodzi skutków fi nansowych. Ko-
lejnym elementem będą umowy za-
wierane w styczniu już na podstawie 
zarezerwowanych budżetów. Zakła-

damy, że Kolej Metropolitalna na 
czterech pierwszych liniach ruszy 
na wiosnę 2018 roku – mówił Ma-
ciej Wudarski, zastępca prezydenta 
Poznania. 

Później ma ona zostać poszerzo-
na o kolejne pięć linii, na których 
w tej chwili trwają remonty albo 
zaczną się one niedługo, jak np. 
przebudowa linii kolejowej do Piły, 
budowa i remont trasy do Warsza-
wy, czy linii do Szczecina.

– Dopiero w roku 2020, 2022, bę-
dziemy mogli mówić, że Kolej Me-

tropolitalna w pełni działa – dodaje 
M. Wudarski. 

Pociągi będą jeździły co pół go-
dziny w szczycie, poza nim co go-

dzinę. Na stacji Poznań Wschód, 
przez którą będą przebiegały trzy 
linie, jest szansa na to, żeby pociągi 

zatrzymywały się w szczycie nawet 
do 10 minut. Będzie to doskonałe 
połączenie i uzupełnienie komuni-
kacyjne dla mieszkańców chociażby 
okolic ul. Głównej, czy Antoninka, 
którzy bardzo szybko będą mogli 
dojechać na Dworzec Główny, czy 
też na stację Poznań Garbary.

Są również plany, żeby niektóre 
pociągi nie zatrzymywały się na sta-
cji Poznań Główny, a jechały dalej, 
do najbliższej stacji na której będzie 
mógł zawrócić. 
Red

Kolej Metropolitalna na wiosnę
Co pół godziny w szczycie, co godzinę poza nim – taka będzie od marca 
częstotliwość jazdy pociągów na czterech liniach w Wielkopolsce
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Obsługa wspomnia-
nych linii kosztować 
będzie ok. 50 mln zł 

REKLAMA

Mieszkańcy powiatu poznańskiego 
będą mogli wnioskować o dopłaty 
do wymiany starych pieców węglo-
wych. Na walkę o czystsze i zdrow-
sze powietrze powiat wyasygnował 
200 tys. zł ze swojego przyszło-
rocznego budżetu. Dofi nansowanie 
obejmuje modernizację lub likwida-
cję ogrzewania opartego na paliwie 
stałym. Radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę o dotacji. Tym samym, od 
początku 2018 r. mieszkańcy po-
wiatu poznańskiego będą mogli 
wystąpić o dofi nansowanie wymia-
ny starego systemu grzewczego 
na: ogrzewanie za pomocą nowego 
kotła zasilanego paliwem gazowym 
lub olejem opałowym, ogrzewanie 
elektryczne, pompę ciepła, ogrze-
wanie za pomocą nowoczesnego 
zasilanego automatycznie kotła na 
paliwo stałe, podłączenie do miej-
skiej sieci ciepłowniczej.

O wsparcie mogą ubiegać się 
m.in. osoby prywatne – te dostaną 
(po spełnieniu wszystkich kryte-
riów) nawet 7 tys. zł na wymianę 
pieców lub kotłów. Pomoc prze-
znaczona jest także dla podmiotów 
gospodarczych, osób prowadzą-
cych działalność rolniczą czy spół-
dzielnie mieszkaniowe. Dla tych 
ostatnich przewidziano do 14 tys. 
zł dotacji. 

– To pierwsza taka akcja ograni-
czania emisji toksycznych związków 
chemicznych oraz cząstek pyłu, któ-
re zatruwają naszą atmosferę w po-
staci między innymi smogu. Nasze 
działania to nic innego jak wycho-
dzenie naprzeciw ustawie antysmo-
gowej – mówi Jan Grabkowski, sta-
rosta poznański. KG 

Powiat
poznański 
walczy ze 
smogiem

REKLAMA? ZADZWOŃ! 
 691-895-296
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REKLAMA

Ponad 80 mln zł otrzyma Po-
znań na projekty transportowe 
w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych. Najwięcej, 
bo 53  mln zł, miasto dostanie na 
budowę centrum przesiadkowego 
na ul. Grunwaldzkiej dla pasaże-
rów kolei i komunikacji miejskiej 
wraz z budową tunelu pod torami 
kolejowymi. W efekcie poprawi 
się przejazd pomiędzy Plewiskami 
a Poznaniem. 

Zakończona też została ocena 
strategiczna konkursu dotyczą-
cego budowy węzłów przesiadko-
wych. W jego ramach złożonych 
zostało trzynaście projektów. Jed-
nakże ze względu na ograniczone 
środki finansowe dofinansowanie 
uzyska tylko pięć z nich. 

Miasto Poznań w odpowiedzi na 
konkurs złożyło projekt dotyczący 
budowy systemów Park&Ride – 
etap III. 

– Projekt uzyskał bardzo wy-
soką ocenę i dotację w wysokości 
18 mln zł. Zarząd Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań przyjął jednak 
rekomendację, że w przypadku 
pojawienia się wolnych środków 

tytułem oszczędności z innych 
projektów, finansowanie to zosta-
nie uzupełnione – Grzegorz Ka-
miński, pełnomocnik prezydenta 
ds. Funduszy Europejskich. 

Parkingi typu Park&Ride po-
wstaną na Górczynie i Miłostowie. 
Prace w tym pierwszym miejscu 
powinny rozpocząć się na przeło-
mie 2019 i 2020 r.

Podjęto również decyzję o przy-
znaniu dofinansowania dla Pozna-
nia na realizację projektu prze-
budowy ul. Gdyńskiej od granicy 
miasta do Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków na kwotę 12 mln zł.

Wartość dotacji ze środków 
unijnych na projekty Poznania 
i MPK w ramach ZIT wynosi ponad 
250 mln zł, natomiast na projekty 
miasta i MPK z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko kwota środków unijnych 
wynosi 375 mln zł. Te pieniądze 
przeznaczone będą m.in. budowa 
trasy tramwajowej na Naramo-
wice, Projekt Centrum, zakup ni-
skopodłogowych tramwajów, czy 
przebudowę trasy tramwajowej na 
Ratajach. Red 

Poznań otrzyma miliony 
Unijne dotacje na węzeł przesiadkowy na Grunwaldzkiej, parkingi Park&Ride na Górczynie i Miłostowie 
oraz poszerzenie Gdyńskiej 
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

REKLAMA

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

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

ZATRUDNIĘ CUKIERNIKA 
MIEJSCE PRACY: NIEPRUSZEWO

TEL: 502-605-494 

REKLAMA? 
ZADZWOŃ! 

 691-895-296

Burmistrz gminy Stęszew Włodzi-
mierz Pinczak 8 grudnia podpisał 
w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Wielkopolskiego w Pozna-
niu kolejne dwie umowy o przyzna-
niu pomocy na realizacje projektów 
pn.: „Budowa boiska wielofunkcyj-
nego o wymiarach 14/26 z trawy 
syntetycznej w Trzebawiu” oraz 
„Termomodernizacja z remontem 
budynku świetlicy wiejskiej w Tomi-
cach”.

Wnioski o przyznanie pomocy zo-
stały złożone w maju br. w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy Leader” obję-
tego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pieniądze na dofi nansowanie 
projektów pochodzą z Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz roz-
woju Obszarów Wiejskich. Łączna 
wysokość przyznanego dofi nanso-

wania dla gminy Stęszew to kwota: 
181 tys. 189 zł co stanowi 63,63% 
wartości projektów. 

Projekty będą realizowane 
w 2018 r. Red

Kolejne dotacje 
Gmina Stęszew otrzyma dofi nansowanie na boisko 
w Trzebawiu i świetlicę w Tomicach 
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia życzymy wielu radosnych 
i ciepłych chwil oraz odpoczynku 
w rodzinnym gronie; a w Nowym 2018 
Roku, mnóstwa pomyślności, zarówno 
w życiu prywatnym,
 jak i zawodowym! 

życzą 
Burmistrz Gminy Stęszew,
Rada Miejska Gminy Stęszew

26 fi nał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy zbliża się wielkimi 
krokami. 14 stycznia będziemy 
zbierać środki dla wyrównania 
szans w leczeniu noworodków.

Głośno i radośnie będzie w wielu 
miejscach. Lokalne sztaby już przy-
gotowują programy pełne atrakcji. 

W gminie Tarnowo Podgórne 
interesująco zapowiadają się licyta-
cje. Od kilku lat spółka TPBUS wy-
stawia tu autobus, ale teraz druhny 
i druhowie z OSP Lusowo postano-
wili na rzecz orkiestry przekazać… 
wóz strażacki GBA Star 244. 

– Liczymy na ciekawą licytację 
– mówi Agnieszka Rzeźnik z tar-
nowskiego sztabu. – Przecież każdy 
z dużych i małych chłopców marzył 
kiedyś o byciu strażakiem!

Zapraszamy zatem na fi nał do 
Tarnowa Podgórnego – szczegóło-
wy program znajduje się na www.
tarnowo-podgorne.pl/wosp 

Jeżeli chcą Państwo przekazać 
fanty lub zgłosić ciekawą propozy-
cję na loterię i licytacje w tarnow-

skim sztabie, to prosimy o kontakt 
z Agnieszką Rzeźnik, tel. 606 756 
290. ARz 

WOŚP – zagrajmy razem!
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Będzie można wylicytować wóz GBA Star 244.
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29 listopada w Urzędzie Gminy 
w Tarnowie Podgórnym odbyło się 
spotkanie podsumowujące badania 
przeprowadzone wśród lokalnych 
przedsiębiorstw na temat dosto-
sowania kształcenia zawodowego 
miejscowej młodzieży do potrzeb 
i oczekiwań pracodawców. 

Wyniki badań ankietowych 
przedstawił dr Jan Ermanowicz 
z Pracowni Badań Opinii Publicz-
nej Społeczności Lokalnej i Rynku. 
Najważniejszym ich celem było 
z jednej strony określenie wielkości 
i charakteru popytu tarnowskiego 
rynku pracy, a z drugiej wypracowa-
nie podstaw współpracy w zakresie 
powołania i rozwijania tarnowskie-
go Zespołu Szkół Technicznych. 

Wyniki badań uzyskano na pod-
stawie 285 ankiet i 163 indywidu-
alne wywiady z przedsiębiorcami. 
Pokazują one, że tarnowscy przed-
siębiorcy pozytywnie oceniają kon-
dycję swoich fi rm, a największym 
ich problemem jest brak pracow-
ników oraz niewystarczające kwa-
lifi kacje pracowników. Najbardziej 
poszukiwani do pracy są absolwenci 
techników oraz zasadniczych szkół 
zawodowych (ok. 80 % wskazań). 

Przedsiębiorcy zostali także po-
proszeni o wskazanie obszarów 
potencjalnej współpracy biznesu 
z planowanym Zespołem Szkół 
Technicznych w Tarnowie Podgór-
nym. Trzy czwarte ankietowanych 
zadeklarowało zorganizowanie sta-
ży dla absolwentów Zespołu Szkół, 
niewiele mniej (ponad 2/3) zamie-
rza wprowadzić zajęcia praktyczne 
i praktyki zawodowe dla uczniów. 
Spora część zaofi arowała także po-
moc w dostarczeniu niezbędnych 

materiały i surowce do praktycznej 
nauki zawodu oraz wyraziła goto-
wość wyposażenia i doposażenia 
pracowni zawodowych. 34 fi rmy 
zadeklarowały utworzenie klasy pa-
tronackie. 

Przedsiębiorcy wskazywali kie-
runki kształcenia, które ich zdaniem 
warto byłoby uruchomić w Zespole 
Szkół Technicznych – najważniejsze 
to technik grafi ki i poligrafi i cyfro-

wej i technik logistyk oraz magazy-
nier logistyk i mechatronik. 

Wójt Tarnowa Podgórnego Ta-
deusz Czajka podziękował przed-
siębiorcom za udział w badaniach 
oraz za wszelkie wskazówki i reko-
mendacje. Podkreślił także, że od 
początku pomysł utworzenia bran-
żowej szkoły i technikum zakładał 
szeroką partycypację przedsiębior-
ców zarówno w tworzeniu oferty 
edukacyjnej, jak i zapewnieniu do-
brej kadry nauczycieli i specjalistów 
zawodowych. 

Wicestarosta poznański Tomasz 
Łubiński opisał natomiast zasady 
kształcenia zawodowego oraz spo-
sób funkcjonowania szkół zawodo-
wych w powiecie poznańskim.

Kolejnym etapem będzie określe-
nie ram organizacyjnych dla Zespo-
łu Szkół Technicznych w Tarnowie 
Podgórnym oraz wybór kierunków 
zawodowych. W styczniu zaplano-
wane jest podpisanie listu inten-
cyjnego pomiędzy gminą Tarnowo 
Podgórne i Starostwem Powiato-
wym w sprawie budowy Zespołu 
Szkół Technicznych. Kontynuowane 
też będą badania ankietowe – teraz 
wśród rodziców i młodzieży. ARz

Szkoła dla 
zawodowców 
Gmina Tarnowo Podgórne i Starostwo Powiatowe podpisze 
list intencyjny w sprawie budowy Zespołu Szkół Technicznych
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Radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 Roku
Członkom, Przyjaciołom i Sympatykom
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego 

życzy

dr Marian Król

Prezydent THC z Zarządem

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Poznańskiego,

z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy 
Wam zdrowia, radości, serdecznych spotkań 
z najbliższymi, a w Nowym Roku 2018 
pomyślności i szczęścia każdego dnia. 

Piotr Zalewski — Prezes Stowarzyszenia Niezależni 
dla Powiatu, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego 
oraz radni: Józef Czerniawski, Małgorzata Halber,
Przemysław Kiejnich, Marek Lis, Jacek Szeszuła
Dariusz Szmyt, Stanisław Woźniak

Poszukiwani są 
absolwenci techni-
ków i zawodówek

Dwa znaczące sukcesy odniosły 
uczennice Samorządowej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia w Tarnowie 
Podgórnym z klasy fortepianu 
Agnieszki Liman. Malwinka Jasiń-
ska uzyskała Grand Prix na Ogól-
nopolskim Konkursie Instrumen-
talnym „I pierwszak może być 
mistrzem”, który odbył się w War-
szawie. Anna-Maria Rzesoś została 
tym razem laureatką III miejsca na 
X Ogólnopolskim Konkursie Piani-
stycznym 10-latków) w Opolu.
Marzena Łopińska

Muzyczne sukcesy
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Agnieszka Liman ze swoją uczenni-
cą Anną Marią Rzesoś. 
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Wchodzących do hali GOSiR w Do-
piewie witał saksofonista, gminne 
maskotki DOP i EWO oraz pra-
cownicy samorządu w świątecznych 
stylizacjach i z upominkami dla 
każdego. Zanim na scenie pojawiła 
się najjaśniejsza z gwiazd, kilku-
set mieszkańcom i przyjaciołom 
gminy Dopiewo zaprezentowały 
się miejscowe zespoły: Orkiestra 
Dęta Gminy Dopiewo z Mażoret-
kami i Chór „Bel Canto”. Przez 
pół godziny niemal setka artystów 
zapewniła publiczności nastrojową 
rozgrzewkę. Było „Jingle Bells”, 

potem „Last Christmas”, „Sway”, 
„Jest taki dzień”, „Winter won-
derland”, „Nad Betlejem w cichą 
noc”, a na koniec tchnący nutą 
noworocznych widowisk – „Marsz 
Radetzky’ego”. Kasia Cerekwicka 
była trzecim z prezentów, jakie pro-
wadzący „rozpakowali” podczas 
wieczoru. Wcześniej wójt gminy 
Dopiewo Adrian Napierała, złożył 
uczestnikom życzenia w imieniu 
własnym i całego samorządu gminy, 
zachęcając do podawania w dekla-
racji podatkowej adresu zamiesz-
kania w gminie Dopiewo. Zwrócił 

uwagę, że w ten sposób, można po-
większyć wpływy do budżetu gmin-
nego, nie ponosząc dodatkowych 
kosztów. Koncert zorganizowany 
został w ramach kampanii „Bądźmy 

GIT z PIT!”, jaką prowadzi gmina. 
Punktem kulminacyjnym „Koncer-
tu Gwiazdkowego” był występ Kasi 
Cerekwickiej z zespołem, podczas 
którego wokalistka zaśpiewała kil-
kanaście utworów. Występ składał 
się z części – kolędowej – wybrzmia-
ła m.in. „Cicha noc”, „Przybieżeli 
do Betlejem” czy „Mizerna cicha”, 
i części przebojowej – wtedy Kasia 
Cerekwicka zaprezentowała popu-
larne piosenki – m.in. „Na kolana”, 
„Bez Ciebie”, Między słowami”, nie 
zabrakło coverów – było „All I want 
for Christmas is You” Mariah Carey 

i „I will always love You” – Withney 
Houston .

Publiczność dziękowała artystom 
na stojąco, były kwiaty, kosz upo-
minkowy i życzenia – w końcu świę-
ta są tuż, tuż.

Nasz Głos Poznański był patro-
nem medialnym wydarzenia.

Gwiazdkowe Dopiewo z Cerekwicką
„Koncertem Gwiazdkowym” z udziałem Katarzyny Cerekwickiej gmina Dopiewo 

w minioną sobotę podsumowała tydzień przygotowań i zapowiedziała Święta Bożego Narodzenia, które 
nadejdą już za kilka dni 

Występ Katarzyny 
Cerekwickiej składał 
się z dwóch części: 
kolędowej i przebo-
jowej

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl



9
NR 130 / 18 GRUDNIA 2017
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Już po raz 14. w Poznaniu otwarty 
zostanie nowy sezon w branży ślub-
nej. Dla wszystkich zwiedzających 
ten dzień może okazać się wyjąt-
kowo szczęśliwy, ponieważ czekają 
na nich wspaniałe nagrody, w tym 
romantyczna wycieczka do Rzymu! 
Zobaczyć też będzie można widowi-
skowe pokazy mody ślubnej, wystę-
py artystyczne oraz ok. 300 wystaw-
ców z wszystkich ślubnych branży. 
Imprezę poprowadzi po raz kolejny 
znany i lubiany prezenter – Tomasz 
Kammel! Patronat sprawuje „NGP.

W tej edycji Targów Ślubnych 
hitem będzie nagroda główna ufun-
dowana przez organizatora – Ma-
gazynu Ślubnego – romantyczna 
wycieczka do Rzymu! 4 dni w Rzy-
mie, przelot, hotel i wiele innych 
atrakcji. Dodatkowo czekają wspa-
niałe nagrody ufundowane przez 
sponsorów, jak np. suknie ślubne, 
garnitury, biżuteria, pobyty w ho-
telu, kolacje dla dwojga, pakiety fo-
to-video, dekoracje, zaproszenia, 
nauka tańca, bukiety ślubne i wiele 
innych. Te fantastyczne nagrody 
możecie wygrać w organizowanych 
na żywo konkursach. Wystarczy 
zabrać ze sobą telefon komórkowy 
i dodzwonić się jako pierwsza osoba 
pod podany na scenie numer. 

Na targach pojawi się ogromna 

oferta restauracji, hoteli, dworów, 
pałaców, sal bankietowych oraz 
innych fi rm zajmujących się cate-
ringiem i obsługą gastronomiczną. 
Najbardziej okazałe będą zapewne 
stoiska prezentujące modę ślubną, 
dodatki i obuwie. W branży foto-vi-
deo i multimediów na pewno pojawią 
się nowinki techniczne. Niezwykłe 
pomysły co roku prezentują branże 
dekoracji, organizacji i komplek-
sowej obsługi ślubów. Tłumy zwie-
dzających oblegają zawsze stoiska 
z przyciągającą wzrok biżuterią i ob-
rączkami. Podobnie jest z fi rmami 

zajmującymi się poligrafi ą, w tym 
zaproszeniami i etykietami. Różno-
rodne rozwiązania z zakresu opra-
wy muzycznej, prezenterów, nagło-
śnienia i oświetlenia to jedna z zalet 
imprezy targowej. Będziecie mogli 
skosztować również smakowitych 
delicji z cukierni i piekarni. Swoje 
propozycje pokaże branża atrakcji 
weselnych, fajerwerków i pokazów 
pirotechnicznych. Wiele osób będzie 
zapewne zainteresowanych ofertą 
szkół tańca. Jednym z największych 
atutów targów będzie prezentacja 
kilkudziesięciu pojazdów ślubnych. 

Do wspólnej zabawy na widowi-
skowo zaaranżowanej scenie zapro-
si zwiedzających Tomasz Kammel, 
który poprowadzi program sce-
niczny. W jego trakcie odbędą się 
oszałamiające pokazy mody ślubnej 
połączone z prezentacjami biżuterii 
i obuwia ślubnego. Nie zabraknie 
pokazu mody męskiej, a także de-
gustacji pysznego weselnego tortu. 
Program sceniczny będzie urozma-
icony profesjonalnymi występami 
tanecznymi oraz wysokiej klasy 
występami muzycznymi i wokalny-
mi. Na koniec odbędzie się wycze-

kiwany fi nał konkursu, czyli walka 
o wspaniałą wycieczkę do Rzymu!

Impreza odbędzie się w pawilonie 
nr 3 MTP 14 stycznia od godz. 10 
do 18. Wejście od ul. Głogowskiej 
14 (szklany budynek). Red

Targi Ślubne z Tomaszem Kammelem
14 stycznia na MTP odbędą się największe w Polsce targi w branży ślubnej

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

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

Mamy bilety

 NASZ PATRONAT

W przedświątecznej atmosferze, 
w hotelu IBB Andersia w Poznaniu, 
spotkali się członkowie dziewię-
ciu czołowych organizacji gospo-
darczych działających w naszym 
regionie: Wielkopolskiego Klubu 
Kapitału, Wielkopolskiej Loży BCC, 
Polskiej Izby Gospodarczej Impor-
terów, Eksporterów i Kooperacji, 
Wielkopolskiego Związku Praco-
dawców Lewiatan, Wielkopolskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej, 
Pracodawców RP – Wielkopolska, 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej 
w Poznaniu, Polsko-Niemieckiego 
Koła Gospodarczego DWK oraz 
Polsko-Niemieckiej Izby Przemy-
słowo-Handlowej (AHK Polska) 
spotkali się, aby wspólnie złożyć so-
bie życzenia na nadchodzący świą-

teczny czas oraz Nowy 2018 Rok.
W imieniu wszystkich organizacji 

gospodarczych spotkanie uroczy-
ście otworzył Jacek Silski – prezes 
WZP Lewiatan, który powitał go-
ści. A przybyli m.in. wicewojewoda 
wielkopolski Marlena Maląg, mar-
szałek Marek Woźniak, prezydent 
Poznania Jacek Jaśkowiak, starosta 
poznański Jan Grabkowski, a także 
liczne grono przedstawicieli korpu-
su dyplomatycznego, świata nauki 
oraz współpracujących organizacji 
i stowarzyszeń.

Po krótkich przemówieniach 
szefów dziewięciu wielkopolskich 
organizacji biznesowych – głos 
zabrali przedstawiciele władz rzą-
dowych i samorządowych, którzy 
złożyli wielkopolskim przedsiębior-

com serdeczne. Świąteczne przesła-
nie przekazał także ks. Waldemar 
Hanas – ekonom Archidiecezji Po-
znańskiej. 

Następnie marszałek Marek 
Wożniak wręczył „Odznakę hono-
rową za zasługi dla rozwoju woje-
wództwa wielkopolskiego” prof. 
UAM dr hab. Jackowi Gulińskie-
mu – prezesowi zarządu Fundacji 
UAM, dyrektorowi Poznańskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego, 
członkowi Rady WKK, przyznaną 
na wniosek Wielkopolskiego Klubu 
Kapitału.

Z okazji 10-lecia hotelu IBB An-
dersia Hotel przygotował niespo-
dziankę – jubileuszowy tort oraz 
szampan i wino dla uczestników 
spotkania, o czym poinformował 

Adam Trybusz, prezes Andersia 
Property, kanclerz Wielkopolskiej 
Loży BCC, członek WKK. 

Organizatorzy podziękowali też 
sponsorom spotkania: Poznańskie-
mu Bankowi Spółdzielczemu, We-
stern Union Bussiness Solutions, 
Agencji Zatrudnienia KS Service 
oraz EWE Polska. 

Dodatkową atrakcją spotkania 
była loteria nagród ufundowanych 
przez jednego ze sponsorów spo-
tkania – West Union Bussiness So-
lutions. 

Po ofi cjalnej części spotkania 
przy dźwięku kolęd zgromadzeni 
goście składali sobie życzenia zdro-
wych i wyjątkowych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz pomyślnego roku 
2018! Karina Plejer

Świąteczne spotkanie przedsiębiorców
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Krótkie przemówienie wygłosili szefowie dziewięciu wielkopolskich organizacji biznesowych.

13 lutego klubie Blue Note o godz. 
20 rozpocznie się koncert Marty 
Torebko, poznańskiej artystki, dyry-
gentki, pianistki, wokalistki, której 
kompozycje znajdują się płycie „An-
trum”. To połączenie różnorodnych 
stylów muzycznych, m.in. tradycyj-
nego popu z elementami jazzu, lati-
no i muzyki świata. 

Marta Torebko zaprosiła na wspól-
ny koncert muzyków z całego świata 
i Izabelę Frąckowiak (z Rosnówka) 
– wokalistkę, z którą wspólnie two-
rzy duet i nagrała album „Kobiety”. 
Razem z nimi wystąpią: Yami (Por-
tugalia), Marito Marques (Kanada), 
Adam Jarzmik (Katowice) i Mariti D 
Arco (Poznań). Lech

„Antrum” 
w Blue 
Note

 NASZ PATRONAT
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Startowały reprezentacje podsta-
wówek z Radzewa, Kórnika, Szczo-
drzykowa i głównego organizatora 
imprezy szkoły z Bnina. Zabrakło 
tylko przedstawicieli z Kamionek. 
Do rywalizacji stanęły zespoły skła-
dające się z 7 dziewcząt, 7 chłopców, 
2 rodziców i 1 nauczyciela. Program 
obejmował m.in. wyścigi rzędów, 
zabawy parami, współzawodnictwo 
zespołowe. Osobno walczyli doro-
śli. a na koniec było jedno zadanie 
– niespodzianka z udziałem wszyst-
kich uczniów i dorosłych. W organi-
zacji i sędziowaniu imprezy poma-
gali wolontariusze MOS z Zespołu 
Szkół w Kórniku pod kierunkiem 
Iwony Rauk. Współzawodnictwo 
obserwowali m.in. zastępca burmi-
strza Antoni Kalisz, dyrektor KCSiR 
„Oaza” Wojciech Kiełbasiewicz, 
przedstawicielka Rady Miejskiej 
Irena Kaczmarek oraz dyrektorka 
gospodarza imprezy Zofi a Talar-
czyk, a na trybunach kibice. 

Ostatecznie rywalizację wygra-
ła SP nr 2 w Kórniku-Bninie przed 
Kórnikiem, Szczodrzykowem i Ra-
dzewem. Zwycięzcy to: Maja Nie-

mir, Bartosz Ogórkiewicz, Joanna 
Gutkowska, Jan Konatkowski, 

Karina Mikołajczak, Aleksander 
Nowacki, Zofi a Augustyniak, Leon 

Tomczak, Aleksandra Skotarczak, 
Cezary Wlazły, Emilia Pogonow-
ska, Kamil Kozłowski, Julia Janko-
wiak, Stanisław Żelazny oraz rodzi-
ce: Monika Skotarczak, Remigiusz 
Konatkowski i nauczycielka Olga 
Kudła. Szkoły otrzymały dyplomy 
sprzęt sportowy, uczestnicy zabawy 
medale oraz nagrody i niespodzian-
ki przygotowane przez promocję 
gminy Kórnik i KCSiR „Oaza”. ARA

Bawmy się razem 
Po raz 13 odbyła się impreza sportowa dla uczniów klas I–III 
szkół podstawowych z gminy Kórnik 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 
informuje, że

25 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 

Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się przetarg ustny (licytacja) 

na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Będlewo , przy ul. Wiejskiej 

nr 54, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, 

ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr 305 o pow. 0.1020ha, 

KW PO1S/00038203/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 120.000 zł, wadium w kwocie 

12.000 zł należy wpłacić na konto Urzędu do 20 stycznia 2018 r. 

Budynek mieszkalny ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków i podlega 

ochronie konserwatorskiej. 

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej 

www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie i w sołectwach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy 

Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 16.

Rywalizację wygrała 
SP nr 2 w Kórniku-
-Bninie
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Prawie 12 mln zł kosztowała prze-
budowa ul. Grunwaldzkiej w Ple-
wiskach. Niedawno zakończył się 
drugi i jednocześnie ostatni etap 
inwestycji i 30 listopada droga zo-
stała ofi cjalnie otwarta. Na jej mo-
dernizację powiat poznański otrzy-
mał łącznie niemal 4 mln zł pomocy 
fi nansowej z rządowego Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej na lata 2016-
2019. 

– Obecnie ulica Grunwaldzka na 
odcinku powiatowym, która dwu-
krotnie otrzymała dofi nansowanie 
z budżetu państwa, jest odwodnio-
na, ma nową nawierzchnię. Rowe-
rzyści oraz piesi mogą czuć się bez-
piecznie na szerszych chodnikach, 

gdzie dopuszczony jest ruch rowe-
rowy – powiedział Jan Grabkowski, 
starosta poznański. –Ta inwestycja 
jest też dowodem dobrej współpra-
cy między powiatem a gminą Ko-
morniki, która współfi nansowała 
przebudowę. 

– Gminie przybywa mieszkań-
ców. Chcą oni bezpiecznie i wygod-
nie poruszać się po naszym terenie, 
dlatego zawsze będziemy otwarci 
na współpracę z powiatem poznań-
skim – mówił Jan Broda, wójt gmi-
ny Komorniki.

Wojewoda opublikował osta-
teczną listę rankingową wniosków, 
które otrzymają dofi nansowanie 
w ramach programu w przyszłym 
roku. Znalazł się na niej pierwszy 

etap modernizacji drogi powiatowej 
Gądki – Szczodrzykowo. 

– Pierwszy etap przebudowy 
obejmuje 2,3-kilometrowy odcinek 
od węzła Gądki na drodze S11 do 
Dachowy. To bardzo ważny frag-
ment, bo wokół zlokalizowanych 
jest wiele dużych fi rm, które mocno 
generują ruch. Dlatego wykonana 
zostanie między innymi nowa kon-
strukcja jezdni, dzięki czemu zwięk-
szy się jej trwałość – wyjaśnia Jan 
Grabkowski. 

Koszt przebudowy szacowany 
jest na ok. 8 mln zł. Kwota dofi nan-
sowania to 3 mln zł, pozostałą część 
wezmą na siebie powiat poznański 
oraz gmina Kórnik, na terenie której 
znajduje się droga. KG

Miliony na drogi
Ul. Grunwaldzka w Plewiskach już gotowa! Są pieniądze na 
kolejną drogę. Tym razem w gminie Kórnik

Zachęcamy mieszkańców gminy 
Dopiewo do typowania kandydatów 
do tytułu „Dopiewski Filar’2018”. 
To druga edycja konkursu. Spośród 
zgłoszeń kapituła wyłoni laureatów. 
Na propozycje, z uzasadnieniami, 
organizatorzy czekają do końca 
roku. Szczegóły: dopiewo.pl. 

„Dopiewski Filar” to Nagroda 
Wójta Gminy Dopiewo. Ma charak-
ter honorowy – statuetka i dyplom. 
Przyznawana jest w 3 kategoriach: 
animator – za działalność społeczną 
i organizatorską, na rzecz integracji 
różnych środowisk w gminie Dopie-
wo; ambasador – za upowszechnia-
nie i promocję dobrego imienia gmi-
ny Dopiewo poza jej granicami, także 
poprzez własny dorobek i osiągnię-
cia; super–fi lar – za całokształt dzia-
łalności na różnych polach aktywno-
ści i dawanie dobrego przykładu. 

Wręczenie nagród odbywa się na 
uroczystej gali, podczas „Spotkania 
Noworocznego Gminy Dopiewo”. 

„Dopiewskimi Filarami’ przed ro-
kiem zostali: Henryk Walenciak 
(super-fi lar), ks. Karol Gurawski 
w (animator) i Grzegorz Tomczak 
(ambasador). Kto zostanie wyróż-
niony w tym roku? Czy masie kogoś 
na oku? 

Ile ma lat? Czy ma żonę? Co robi 
latem? W jaki sposób odwiedzi pod-
czas jednego wieczoru wszystkie 
dzieci i rozda im prezenty? Jak mają 
na imię jego renifery? Takie m.in. 
pytania zadawały dzieci Mikołajowi 
z Rovaniemi, który odwiedził gminy 
Dopiewo, Komorniki i Czerwonak. 
W każdej miejscowości (Dopiewo, 
Dąbrówka, Skórzewo, Plewiska, 
Komorniki, Szreniawa i Koziegło-
wy) czekał na Mikołaja tron, a dzieci 
przygotowały programy artystyczne. 
Gość cieszył się z gorącego przyjęcia. 

Nie tylko najmłodsi byli pod 
wrażeniem prawdziwego Mikołaja 
z dalekiej Laponii… nawet dorośli 
ponownie uwierzyli, że istnieje na-
prawdę… Red

Filary Dopiewa 

Mikołaj   
Rovaniemi: 
on istnieje!
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

W gminie Dopiewo z Mikołajem 
spotkało się prawie 2 tys. dzieci.

Na spotkanie w Koziegłowach 
przybył m.in. wójt Czerwonaka. 

Gość wywołał duże zainteresowanie 
także w gminie Komorniki. 
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– Ta rekordowa kwota jest wynikiem 
dynamicznej wizji rozwoju powiatu, 
która jest proinwestycyjna i pro-
społeczna. Nie boimy się wyzwań, 
dlatego mamy przed sobą niezwykle 
pracowity i ciekawy rok. Chcemy 
nadal być nie tylko największym, ale 
również najprężniej rozwijającym 
się powiatem w regionie i kraju – 
zapowiada Jan Grabkowski, staro-
sta poznański. 

Podczas grudniowej sesji Rady 
Powiatu radni uchwalili budżet, 
który ocenili jako bardzo ambit-
ny i optymistyczny. Dochody na 
przyszły rok zaplanowano w wy-
sokości 348.138.236 zł, natomiast 
wydatki kształtują się na poziomie 
384.122.236 zł. Defi cyt w wysoko-
ści 35.984.000 zł ma być sfi nanso-
wany przychodami pochodzącymi 
z zaciągniętego kredytu. Aż 29 mln 
zł powiat odda budżetowi państwa 
jako tzw. podatek „janosikowy”. 

Na co stawia powiat w przyszłym 
roku? Przede wszystkim na eduka-
cję oraz transport i komunikację. 
Nie brakuje też pieniędzy na bezpie-
czeństwo, zdrowie i pomoc społecz-
ną oraz ochronę zabytków. 

Najwięcej, bo aż 117.449.190 zł 
będzie wydane zarówno na inwesty-
cje oświatowe jak i programy edu-
kacyjne. Wśród najważniejszych 
zadań jest m.in. budowa Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Swa-

rzędzu (25.323.236 zł), przebudo-
wa ZS w Kórniku wraz z salą gimna-
styczną (100.000 zł) czy rozbudowa 
ZS w Bolechowie (5.800.000 zł). 
Aż 5,2 mln zł wydanych zostanie na 
projekty edukacyjne, dzięki którym 
do 5 placówek trafi  nowoczesny 
sprzęt i pomoce dydaktyczne do na-
uki zawodu (ZS; nr 1 w Swarzędzu, 
w Rokietnicy, w Bolechowie, w Mo-
sinie i w Kórniku). Powiat zakupi 
też autobus do przewozu osób nie-
pełnosprawnych (w tym jeżdżących 
na wózku inwalidzkim) na potrzeby 
SOSW w Owińskach. W ośrodku 
rozpocznie się też rewaloryzacja 
wnętrz dawnego kompleksu cyster-
skiego, na którą zarezerwowano 
12.730.520 zł. 

– Po modernizacji wnętrza będą 
przystosowane do potrzeb pod-
opiecznych ośrodka, którzy zyska-
ją zdecydowanie lepsze warunki 
nauczania. Jednocześnie zadbamy 
o stan techniczny obiektu, przywra-
cając świetność zabytkowych ele-
mentów kompleksu – wyjaśnia Jan 
Grabkowski, starosta poznański.

Drugie miejsce pod względem 
wydatków w budżecie powiatu zaj-
mują drogi. Na zarządzanie nimi 
przewidziano o 30 milionów zł 
więcej, niż w mijającym roku, bo 
aż 97.478.707 zł. Wśród zadań, za-
planowano wiele inwestycji, w tym 
m.in.:

•  przebudowę drogi powiatowej 
(ciąg ul. Swarzędzka/Topolowa) 
zlokalizowanej w gminach Swa-
rzędz, Kleszczewo i Kostrzyn na 
odcinku od skrzyżowania z drogą 
krajową S5 (węzeł Kleszczewo) do 
skrzyżowania z ulicą Olszynową 
w Zalasewie (23.487.072 zł). 

•  opracowanie dokumentacji i prze-
budowę drogi powiatowej Gądki 
(S11) – Szczodrzykowo (DW434), 
w gminie Kórnik (10.020.000 zł),

•  opracowanie dokumentacji i prze-
budowę drogi na odcinku węzeł 
Iwno S5 – do granicy administra-
cyjnej Pobiedzisk (2.500.000 zł), 

•  budowę zintegrowanego węzła 
przesiadkowego przy stacji kolejo-
wej Kórnik wraz z zakupem auto-
busów (1.003.213 zł), 

•  budowę nowego mostu nad ro-
wem Głuchowskim w pasie drogi 
powiatowej Poznań-Komorniki, 
ul. ks. Malinowskiego w Komorni-
kach (1.600.000 zł),

•  przebudowę drogi na odcinku 
Tarnowo Podgórne – Lusowo 
oraz rozbudowę drogi powiatowej 
Tarnowo Podgórne – Więckowice 
na odcinku Lusówko (Rozalin) 
i Więckowice-Dopiewo m. Więc-
kowice (4.340.000 zł).
Na pomoc społeczną w przyszłym 

roku zarezerwowano w budżecie 
powiatu 42.137.335,00 zł. Dzięki 
temu sfi nansowana zostanie m.in. 

działalność Domu Pomocy Spo-
łecznej w Lisówkach (5.764.788 
zł) czy funkcjonowanie Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu (3.450.183 zł). Koszty 
te obejmą też rehabilitację zawodo-
wą i społeczną osób niepełnospraw-
nych (1.176.635 zł) oraz działal-
ność Powiatowego Urzędu Pracy 
(13.808.781 zł). Ponad 7 milionów 
złotych zaplanowano na pomoc 
i wsparcie rodzinom zastępczym, 
o milion więcej przeznaczono na 
placówki opiekuńczo-wychowaw-
cze (8.405.985 zł). 

– Nadal w przyszłym roku powiat 
będzie dofi nansował programy pro-
fi laktyczne, które cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem – dodaje 
starosta poznański. – Na ochronę 
zdrowia w 2018 roku przeznaczymy 
8.787.082,02zł. 

Tym samym oprócz dotowania 
szczepionek przeciw grypie, czy 
pneumokokom i HPV, szpital po-

wiatowy w Puszczykowie zostanie 
rozbudowany o nowy blok operacyj-
ny (7.185.095 zł).

– Bezpieczny powiat to hasło 
wypełniane przez nas treścią, stąd 
ponad milion złotych planujemy 
przeznaczyć na wsparcie Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu i dofi -
nansowanie remontu Komisariatu 
Policji w Tarnowie Podgórnym – 
wyjaśnia Jan Grabkowski. – Ponad-
to sfi nansujemy też budowę nowej 
strażnicy PSP na potrzeby JRG-4 
w Poznaniu. 

Kolejne pół miliona złotych bę-
dzie przeznaczone na m.in. zakup 
ciężkiego pojazdu ratowniczo-ga-
śniczego oraz modernizację terenu 
do ćwiczeń w JRG-8 w Bolechowie 
i kupno samochodu terenowego 
z modułem łączności. Na OSP po-
wiat chce wydać 252.000 zł dzięki 
czemu zakupiony będzie sprzęt 
ratowniczy i przeciwpożarowy. Na-
tomiast 100.000 zł trafi  do OSP 
Puszczykowo, która buduje nową 
siedzibę.

Na ochronę zabytków i opiekę nad 
nimi zaplanowano 1.500.000,00 zł. 
Dzięki temu możliwe będzie sfi nan-
sowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub budowlanych 
obiektów wpisanych do rejestru. 
Dotacje będą udzielane przez po-
wiat w drodze konkursów. 
Katarzyna Wozińska-Gracz

Rekordowy budżet powiatu
Niemal 400 milionów złotych na edukację, drogi, bezpieczeństwo, 
opiekę społeczną i zdrowie

Jan Grabkowski: 
— Chcemy być 
najprężniej rozwija-
jącym się powiatem 
w kraju
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KULTURA

Kamil Bednarek swoje pierwsze 
kroki muzyczne stawiał w formacji 
StarGuardMuffi n. Od samego po-
czątku kapela dużo koncertowała, 
brała udział w wielu festiwalach, na 
których sięgała po liczne nagrody. 
W 2011 r. młodzi muzycy wyruszy-
li w bardzo długą trasę koncertową 
po całym kraju, a następnie spełnili 
swoje artystyczne marzenie, jadąc 
do legendarnego studia Boba Mar-
ley’a Tuff Gong, w Kingston na Ja-
majce. 

W pierwszych miesiącach 2012 r. 
działalność StarGuardMuffi n zo-
stała bezterminowo zawieszona, 
natomiast Kamil Bednarek wraz 
z perkusistą Maćkiem Pilarzem, 
klawiszowcem Radkiem Szysz-
kowskim (obaj SGM) oraz dwo-
ma nowymi muzykami rozpoczął 
pracę nad nową płytą formacji 
Bednarek. Krążek „Jestem” poja-
wił się w sprzedaży w listopadzie, 
pochodzą z niego takie utwory, jak 
„Jestem sobą...”, „Think About To-
morrow”, nastrojowa „Cisza” czy 
własna wersja starego przeboju 
Marka Grechuty „Dni, których nie 
znamy”. W 2015 r. ukazała się dru-
ga studyjna płyta, pod szyldem Bed-
narek, zatytułowana „Oddycham”, 

którego część materiału została za-
rejestrowana na Jamajce. 

W styczniu 2017 r. ukazał się jego 
nowy singiel – „Talizman”, który zo-
stał nagrany z gościnnym udziałem 
Matheo. Piosenkarz zdobył cztery 
nominacje do Eska Music Award 
2017, ostatecznie wygrał statuetkę 
w kategorii Artysta roku. W maju 
wydał utwór „Poczuj luz”, który zo-
stał drugim singlem zwiastującym 
nową płytę artysty, której premiera 
została zapowiedziana na jesień 
2017 r. To właśnie utwory z najnow-

szej płyty fani zespołu usłyszą pod-
czas nadchodzącej trasy koncerto-
wej! Red

Bednarek w B17 
Kamil Bednarek wraz z zespołem 

w styczniu wyruszy w premierową trasę koncertową, promującą 
album „Talizman”! 19 stycznia zagra w Poznaniu

W kórnickim zamku, w minionym 
czasie, odbył się 35. i 36. Krakowski 
Salon Poezji, którego inicjatorką 
jest znana aktorka Anna Dymna. 
Salon Poezji to inicjatywa spotkań 
artystyczno-towarzyskich, które 
stwarzają możliwość osobistego 
kontaktu z żywym słowem, piękną 
muzyką i wybitnymi wykonawcami. 

19 listopada gościem był aktor te-
atralny, fi lmowy i telewizyjny Karol 
Strasburger. Najmłodszej publiczno-
ści znany jest głównie jako prowadzący 
program „Familiada”. Aktor zapre-
zentował wiersze liryczne oraz rapsody 
Stanisława Wyspiańskiego. Karolowi 
Strasburgerowi na scenie towarzyszył 
pianista Cyprian Sekrecki. 

2 grudnia w ramach Krakowskie-
go Salonu Poezji w kórnickim zamku 
goszczono aktora teatralnego, fi lmo-
wego i dubbingowego, dziennikarza 
i prezentera telewizyjnego Łukasza 
Nowickiego. Szerokiej publiczności 
znany jako gospodarz porannego 
programu „Pytanie na śniadanie” 
i teleturnieju „Postaw na milion”. 
Wprowadził on publiczność zgro-
madzoną w zamku w świąteczny na-
strój prezentując poezję świąteczną. 
Łukaszowi Nowickiemu na scenie 
akompaniował na fortepianie Michał 
Łaszewicz, kompozytor, dyrygent 
i aranżer muzyczny. 

Poezja na zamku
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Poznański Teatr Muzyczny zapra-
sza na kolejną odsłonę koncertów 
zatytułowanych „Z Broadwayu do 
Hollywood 2”. W programie znaj-
dą się fragmenty tych fi lmów, które 
doczekały się wersji musicalowych, 
a także musicali, które zostały ze-
kranizowane. Nie zabraknie prze-
bojów pochodzących z najnowszych 
produkcji teatru, takich jak: „Nine”, 
„Madagaskar — musicalowa przy-
goda” oraz „Zakonnica w przebra-
niu”. Pojawią się również fragmen-
ty dobrze znanych spektakli, m.in. 
„Evita” czy „Skrzypek na dachu”. 
Dodatkową atrakcją będą słynne 
piosenki, które nigdy dotąd w Te-
atrze Muzycznym nie były prezento-
wane. Jak co roku zaplanowano tak-
że niespodzianki. W świat wielkich 
gwiazd fi lmu i muzyki zabiorą wi-
dzów soliści, chór, balet i orkiestra 
Teatru Muzycznego. Kierownikiem 
muzycznym koncertów jest dyrek-
tor artystyczny Piotr Deptuch.

„Z Broadwayu do Hollywood 2” 
zobaczyć będzie można 4 i 5 stycz-
nia o godz. 19. Bilety dostępne są 
w kasie oraz online na stronie in-
ternetowej Teatru Muzycznego i na 
Bilety24.pl.

W styczniu po raz ostatni w tym 
sezonie w Teatrze Muzycznym zo-
baczyć będzie można musical „Evi-
ta”. Warto skorzystać z okazji, tym 
bardziej, że w roli głównej wystąpi 
ulubienica poznańskiej publiczno-

ści Anna Lasota oraz powracająca 
do tej roli po rocznej przerwie Marta 
Wiejak. 

„Evita” jest opartą na faktach mu-

zyczną biografi ą Evy Perón-Duarte 
– drugiej żony prezydenta Argenty-
ny Juana Peróna. Jest to najbardziej 
znane i najczęściej wystawiane dzie-
ło Andrew Lloyda Webbera. Pre-
miera odbyła się w Prince Edward 
Theatre na londyńskim West En-
dzie 21 czerwca 1978 r. Rok później 
to niezwykłe dzieło pokazano na 
Broadwayu, gdzie zagrano je 1584 
razy! Ogromnym sukcesem okazała 
się również wersja fi lmowa w reży-
serii Alana Parkera, nominowana 
do pięciu Oscarów, gdzie w głównej 

roli wystąpiła Madonna, a partnero-
wał jej Antonio Banderas.

Poznańska realizacja jest pierw-
szym w Polsce wystawieniem musi-
calu najsłynniejszego kompozytora 
musicalowego na świecie w najnow-
szej muzycznej wersji z 2010 r. Za-
wiera ona piosenkę „You must love 
me” skomponowaną dla Madonny 
na potrzeby fi lmu z 1996 r. Andrew 
Lloyd Webber jest twórcą najbardziej 
kasowych musicali na świecie, takich 
jak Koty, Jesus Christ Superstar czy 
Upiór w operze. Spektakl przygoto-

wali realizatorzy pracujący wcześniej 
przy świetnie przyjętym przez pu-
bliczność musicalu Jekyll&Hyde. Re-
żyserii podjął się Sebastian Gonciarz, 
autorem scenografi i jest Mariusz Na-
pierała, choreografi i Paulina Andrze-
jewska, a kostiumów Agata Uchman. 
Kierownikiem muzycznym spektaklu 
został Piotr Deptuch.

„Evitę” zobaczyć będzie można 
12, 13 i 14 i stycznia o godz. 19. Bi-
lety dostępne są w kasie oraz online 
na stronie internetowej Teatru Mu-
zycznego i na Bilety24.pl. Red 

Musicalowy styczeń z Teatrem Muzycznym 
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W styczniu po raz ostatni w tym sezonie w Teatrze Muzycznym zobaczyć będzie można musical „Evita”.

Atrakcją będą słynne 
piosenki, które ni-
gdy dotąd w Teatrze 
Muzycznym nie były 
prezentowane 

• 19 stycznia Bednarek wystąpi 
w Poznaniu, w klubie B17. 
Dla Czytelników mamy cztery 
dwuosobowe zaproszenia. Jak je 
zdobyć? Szukajcie na naszglospo-
znanski.pl. 

Mamy bilety

 NASZ PATRONAT

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl
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REKLAMA

Zapraszamy na II Bal Sportowca 
organizowany przez GKS Tarnovia, 
który odbędzie się w Hotelu 500 
w Tarnowie Podgórnym. Gwiazdą 
wieczoru będzie Kabaret Zachodni. 
Gośćmi będą sławy polskiego spor-
tu – Marian Woronin, Aneta Ko-
nieczna i Robert Maćkowiak.

Wszyscy uczestnicy balu będą 
brać udział w losowaniu nagród 
ufundowanych przez partnerów 
balu. Odbędzie się również licytacja 
pamiątek sportowych. Cena 390 zł 
od pary. 

Patronat sprawuje „Nasz Głos 
Poznański”. Red

Bal Sportowca

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne

27.01.2018, godz. 19.00

Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym

Koszt za parę 390 zł
Więcej informacji na

www.gkstarnovia.pl/bal

Rezerwacje
  501 637 870
  biuro@gkstarnovia.pl

II BAL SPORTOWCA

Kabaret Zachodni

Poznanianki rozpoczęły grudzień 
od spotkania z Energą Toruń przed 
własną publicznością i były bardzo 
bliskie czwartego zwycięstwa z rzę-
du. Ostatecznie spotkanie wygrały 
przyjezdne 76:71, ale kibice na-
grodzili podopieczne Marka Lebie-
dzińskiego oklaskami za walkę od 
początku do końcowej syreny.

Akademiczek w kolejnym spotka-
niu po zaciętym boju pokonały na 
wyjeździe TS Ostrovię Ostrów Wiel-
kopolski 79:75 i dzięki temu przy-
bliżyły się do środka tabeli Basket 
Ligi Kobiet. Bohaterką poznańskiej 
drużyny była Jazmina Davis, która 
zdobyła 26 punktów.

Poważny sprawdzian przyszedł 

w minioną sobotę, gdyż w nowej 
hali CS Politechniki Poznańskiej 
pojawił się aspirujący do mistrzow-
skiego tytułu zespół CCC Polko-
wice. To było ostatnie ligowe spo-
tkanie obu zespołów w tym roku. 
Pierwsza kwarta w wykonaniu 
Enea AZS napawała optymizmem, 
gdyż trzy minuty przed końcem po 
udanym rzucie za trzy punkty Ja-
nae Smith wyszła na prowadzenie 
14:12. CCC odpowiedziało sku-
tecznymi kontrami po nieudanych 
atakach poznanianek i po pierw-
szej odsłonie prowadziły 18:15. Od 
połowy drugiej kwarty przewaga 
przyjezdnych była coraz bardziej 
widoczna. Polkowiczanki nie po-

zwalały na zbyt wiele gospodyniom 
i wygrały mecz aż 103:53.

– W pierwszej połowie nawiąza-
liśmy równą walkę z faworyzowa-
nym zespołem, ale z upływem czasu 
nasze rzuty i akcje były w większo-
ści nieskuteczne. W drugiej części 
przeciwniczki pokazały swoje do-
świadczenie, ale nie spuszczamy 
głów, a traktujemy to jako lekcję, by 
w przyszłości nie spotykały już nas 
takie sytuacje – mówi Kinga Woź-
niak z Enei AZS Poznań.

Kolejne spotkanie akademicz-
ki rozegrają 6 stycznia z piątym 
w tabeli zespołem Basket 90 Gdy-
nia. Początek meczu w hali CS PP 
przy ul. Piotrowo o godz. 18:15. Na-

tomiast w 15. kolejce zespół będzie 
pauzować.

– Z optymizmem patrzymy 
w 2018 rok. Jesteśmy beniamin-
kiem rozgrywek i po trudnym dla 
nas debiucie w najwyższej klasie 
rozgrywkowej zaczynamy walczyć 
jak równy z równym z wyżej no-
towanymi zespołami. Cieszy nas 
powołanie do reprezentacji Polski 
naszej środkowej Darii Marciniak – 
mówi dyrektor sportowy klubu Łu-
kasz Zarzycki.

Dla Czytelników portalu i dwuty-

godnika „Nasz Głos Poznański” na-
sza redakcja będzie miała bilety na 
mecz Enea AZS Poznań – Basket 
90 Gdynia. Więcej na www.naszglo-
spoznanski.pl.

Enea AZS Poznań z optymizmem
Ekstraklasowe koszykarki Enea AZS Poznań po paśmie porażek zaczynają odnosić 

zwycięstwa i z każdym spotkaniem grają coraz lepiej. Choć przełomowy dla klubu rok zakończyły 
porażką z CCC Polkowice 53:103, to i tak wszyscy fani z optymizmem patrzą w 2018 rok
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Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT

 Zdjęcia z meczu na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Bartosz Łosiak, tenisista AZS Po-
znań, na co dzień mieszkaniec 
Komornik, zwyciężył w Halowym 
Ogólnopolskim Turnieju Klasyfi ka-
cyjnym – Otwartych Mistrzostwach 
Powiatu Poznańskiego Juniorów. 
W fi nale zawodów, które odbyły 
się w Centrum Tenisowym Angie 
w Puszczykowie, zwyciężył z Neo 
Sytkowem (SKT Centrum Byd-
goszcz) 6/4, 7/6 (6).

Najlepszą juniorką okazała się 
Aleksandra Jeleń (Legia Warsza-
wa), która w fi nale pokonała Martę 
Zając (Grunwald Poznań) 6/1, 6/3. 
W turnieju uczestniczyło ponad 60 
zawodniczek i zawodników. 

Wysoką formę na początku se-
zonu zimowego prezentuje inny 
czołowy zawodnik AZS Zachary 
Rytelewski. Podczas turnieju OTK 
młodzików, odbywającego się na 
obiekcie akademickiego klubu, do-
tarł do fi nału singla przegrywając 
dopiero z najwyżej rozstawionym 
Gabrielem Matuszewskim. Następ-
nie w Szczecinie wziął udział w tur-
nieju OTK rozgrywanym „system 
grupowym”. Zachary potwierdził 
wysoką formę i wygrał 5 z 6 meczów 
i również zajął drugie miejsce!

Z kolei utalentowana tenisistka 
AZS Wiktoria Rutkowska, która 
wraca do rywalizacji po poważnej 
kontuzji, już w pierwszym występie 
dotarła do fi nału turnieju OTK ko-
biet w Puszczykowie. 

W fi nale po zaciętym trzyseto-
wym meczu przegrała z Adrianną 
Sosnowską 4:6, 6:2, 5:7. 
Lech

Sukcesy AZS
Tenisiści poznańskiego klubu udanie rozpoczęli sezon halowy 

REKLAMA
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Bartosz Łosiak (z lewej), mistrz 
powiatu juniorów w tenisie. 

Pierwsze lodowisko w gminie Ko-
morniki otwarto 9 grudnia. Od rana 
cieszyło się ono dużym zaintere-
sowaniem – szczególnie najmłod-
szych mieszkańców. 

Miłośnicy łyżew mają do dys-
pozycji obiekt o wymiarach 15m x 
20m, na którym jednocześnie może 
jeździć ok. 25 osób. Mogą również 
skorzystać z wypożyczalni łyżew, 

a dla osób rozpoczynających swoją 
przygodę na lodzie czekają dwa pin-
gwinki do nauki jazdy.

Lodowisko jest czynne od ponie-
działku do piątku w godz. 16.30–
20.30 oraz w soboty i niedziele 
w godz. 12.00–20.00. Szczegóło-
we informacje oraz cennik dostęp-
ne są na stronie GOSiR Komorni-
ki. Red 

Rozpoczęły się zapisy do 8. Stę-
szewskiego Biegu Przełajowego, 
nad którym patronat sprawuje 
„NGP”. Odbędzie się on 17 marca 
na 10 kilometrowej trasie po Wiel-

kopolskim Parku Narodowym. Na 
każdego biegacza czeka atrakcyjny 
pakiet startowy (33 zł), a po biegu 
ciepły posiłek i wspólne ognisko. Li-
mit 500 uczestników. Lech 

Lodowisko 
w Plewiskach

Stęszewski przełaj 
Tenisiści poznań-
skiego AZS prezen-
tują wysoką formę 
na początku sezonu 
zimowego

• Jeśli chcesz, by Twoja pocie-
cha grała w tenisa, to zapisz ją 
do najlepszej sekcji tenisowej 
w Polsce, która ogłasza nabór 
dla dzieci w wieku 5-12 lat. To 
niepowtarzalna okazja do tego, 
aby rozpocząć karierę drogą 
Magdy Linette, Agnieszki Ra-
dwańskiej lub Łukasza Kubota. 
Zajęcia odbywają się na kortach 
AZS w Poznaniu, przy ul. 
Noskowskiego 25. Prowadzą je 
licencjonowani trenerzy Polskie-
go Związku Tenisowego. Zapisy 
i informacje pod numerami 
telefonu: 61 851 85 95.

Nabór do sekcji



NR 130 / 18 GRUDNIA 2017

16 REKLAMA


