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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
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Koncert legendyKoncert legendy
Koncert polskich Rolling Stonesów, zespołu Dżem, odbędzie się w Tarnowie Koncert polskich Rolling Stonesów, zespołu Dżem, odbędzie się w Tarnowie 
Podgórnym. Mamy bilety! Więcej naPodgórnym. Mamy bilety! Więcej na STR. 13STR. 13
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Zarezerwuj już dziś!

havethotel.pl

Co dzieci lubią najbardziej w HAVET Hotel...

Bawić się 
w multifunkcyjnym

Kids Clubie

Ozdabiać zrobione
samodzielnie

maślane
ciasteczka

Aktywnie poznawać
otaczającą przyrodę

Być rybką
i nurkować

w hotelowym
basenie

Tworzyć
podczas

warsztatów
artystycznych

rezerwacja@havethotel.pl | tel. +48 94 711 36 50

Ferie w HAVET Hotel Resort & SPA
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REKLAMA

Miejska Pracownia Urbanistyczna 
w Poznaniu zakończyła prace nad 
analizą układu komunikacyjnego 
w rejonie ul. Obornickiej. Celem 
jest uporządkowanie funkcjonalne 
i komunikacyjne północnej części 
Poznania.

– Od kilku lat trwają prace nad 
kompleksowymi rozwiązaniami 
komunikacyjnymi dla północnej 
części Poznania – powiedział Ma-
ciej Wudarski, zastępca prezydenta 
Poznania. – W ramach tych dzia-
łań zostały przygotowane projek-
ty Nowej Naramowickiej i trasy 
tramwajowej wzdłuż ul. Naramo-
wickiej, projekty modernizacji wę-
złów transportowych Lechicka/
Naramowicka oraz Koszalińska/
Lutycka wraz z wiaduktem nad 
torami kolejowymi i połączeniem 
z Al. Solidarności. Realizowany jest 
też projekt kolei metropolitalnej 
oraz budowa nowych przystanków 
kolejowych na Podolanach i Strze-
szynie. Kwestia modernizacji ulicy 
Obornickiej to ostatni element tego 

układu, który wymaga stosownych 
projektów. Dotychczasowe postu-
laty mieszkańców dotyczyły przebu-
dowy ul. Obornickiej, co jednak się 
wiązałoby się z wyburzeniem nawet 
kilkunastu nieruchomości wzdłuż 
tej drogi, jak np. budynku Zespołu 
Szkół Specjalnych, czy też utrudni-
łoby funkcjonowanie nowy budyn-
kom, które od drogi dzieliłyby trzy 
centymetry.

Miejska Pracownia Urbanistycz-
na proponuje, by wybudować ul. 
Nową Obornicką. 

– Najlepszym rozwiązaniem jest 
powstanie tzw. ul. Nowej Obor-
nickiej – wyjaśnia Łukasz Olędzki 
z MPU. – Realizacja projektu roz-
budowy ul. Obornickiej w obecnym 
jej przebiegu nastręcza wiele pro-
blemów. Najważniejsze z nich to 
brak możliwości zapewnienia odpo-
wiednich warunków ruchu dla czę-
ści użytkowników, nieodpowiednią 
obsługę przyległych terenów usłu-
gowych (w tym zaplecza parkingo-
wego), czy też potrzebę rozbiórek 

budynków ze względu na niezbędne 
poszerzenia tej ulicy, w tym budyn-
ków o wartości historycznej. Istot-
nym argumentem za odstąpieniem 
od rozbudowy ulicy Obornickiej 
w jej obecnym przebiegu są możliwe 
konfl ikty społeczne.

Nie bez znaczenia są też poten-
cjalne roszczenia i wykupy związane 
z realizacją w/w projektu. Budowa 
Nowej Obornickiej generuje mniej 
problemów. Jej realizacja umożli-
wia remont obecnej ul. Obornickiej 
w istniejących granicach pasa dro-
gowego, jako ulicy lokalnej, z ra-
dykalną poprawą estetyki, warun-
ków ruchu pieszych, rowerzystów 
i transportu publicznego. Ważnym 
argumentem za podjęciem prac 
nad projektem planu miejscowego 
dla rejonu Nowej Obornickiej jest 
zagrożenie wynikające z wpływają-
cych do urzędu wniosków o wyda-
nie decyzji o warunkach zabudowy 
w obszarze korytarza rezerwowane-
go dla Nowej Obornickiej.

Nowa Obornicka miałaby się za-

czynać od ul. Kurpińskiego, biec 
wzdłuż Drobnika i Stróżyńskiego 
do przedłużenia ul. Szymanowskie-
go i następnie łączyłaby się z obecną 
Obornicką w okolicach ul. Matec-
kiego. Pozostawienie obecnej ul. 
Obornickiej sprawi, że trasa prowa-
dząca z Suchego Lasu do Poznania 
nie będzie zamknięta w czasie budo-

wy tzw. Nowej Obornickiej. Dopiero 
po jej otwarciu, kiedy kierowcy będą 
mogli już korzystać z równoległej 
drogi, będzie można przystąpić do 
prac przy remoncie starej ul. Obor-
nickiej. W pierwszej kolejności ko-
nieczne będą prace nad projektem 
planu miejscowego dla tego terenu, 
by zabezpieczyć nieruchomości pod 
budowę Nowej Obornickiej. 

– Sporządzenie planu miejsco-

wego jest niezbędne do ochrony ko-
rytarza dla Nowej Obornickiej. Jej 
realizacja wraz z przedłużeniem ulic 
K. Kurpińskiego i K. Szymanow-
skiego oraz modernizacja istniejącej 
ul. Obornickiej prowadzić będzie do 
usprawnienia ruchu autobusowego, 
rowerowego i pieszego w kierunku 
PST, nowego parkingu P&R i ron-
da E. Dembowskiego, ogranicze-
nia uciążliwości na ul. Obornickiej 
i równoległych ulicach zbiorczych, 
rewitalizacji pasa drogowego istnie-
jącej ul. Obornickiej oraz stworze-
nia szans na odpowiednie zagospo-
darowanie działek między istniejącą 
ul. Obornicką a ul. Nową Obornicką 
– podkreśla przedstawiciel MPU.

Na obecnym etapie ZDM będzie 
aplikował do budżetu miasta o środ-
ki na koncepcję drogową, której 
wykonanie da wsparcie dla pracy 
miejskich urbanistów. Realizacja 
i dofi nasowanie będzie prawdopo-
dobnie możliwe dopiero po zakoń-
czeniu obecnej perspektywy unijnej, 
po roku 2022. RB

Powstanie Nowa Obornicka
Jej realizacja umożliwia remont obecnej ulicy Obornickiej w istniejących granicach pasa drogowego, jako 
drogi lokalnej, z radykalną poprawą estetyki, warunków ruchu pieszych, rowerzystów i transportu publicznego

Rozwiązaniem jest 
powstanie Nowej 
Obornickiej



NR 131 / 29 STYCZNIA 2018

4 WYDARZENIA

Początek roku to okazja do pod-
sumowania poprzedniego i snucia 
planów na nowy. Zacznijmy od 
oceny minionych 12 miesięcy. Co 
pan uznaje za największy sukces?

— Najwięcej satysfakcji dostarczy-
ła nam rozbudowa obiektu gimna-
zjum w Rokietnicy. Mam na myśli 
bardzo dobry projekt, interesującą 
architekturę, intrygujące wnętrza, 
funkcjonalność, solidność wyko-
nawcy i dofi nansowanie unijne. 
Budynek ten, to z pewnością nowa 
jakość gminnej przestrzeni – moż-
na rzec jej ikona. Coś na co chcemy 
postawić. Kontynuacją tego trendu 
jest fi niszująca już bryła nowej 
biblioteki, powstająca remiza w Ro-
kietnicy, czy rozpoczęta rozbudowa 
szkoły w Napachaniu. 

Wiem, że sporo problemów spra-
wiła pogoda…

— Aura mocno wpłynęła na 
inwestycyjne priorytety, z których 
najważniejszym stała się budowa 
kanalizacji deszczowej i tym samym 
odwodnienia Osiedla Topolowego 
w Bytkowie. Koszt szacujemy na 
2,5 mln zł. Problem ten w ubiegłym 
roku rozwiązaliśmy na ul. Szafi ro-
wej w Rokietnicy. 

Największe obecnie wyzwanie 
władz Rokietnicy?

— Zdecydowanie infrastruktura 
i budowa dróg oraz ład przestrzen-
ny. Musi się z nim zmierzyć także 
Rada Gminy. Nie możemy bowiem 
uruchamiać nowych terenów i tym 
samym mnożyć nowych kilometrów 
dróg, skoro tam, gdzie już istnieje 
zabudowa mieszkaniowa, jest tak 
wiele do zrobienia. Gmina nie 
może wprowadzać na rynek działek 
budowlanych bez żadnej infrastruk-
tury, kuszących ceną z racji ich 
położenia z dala od dróg i obiektów 
użyteczności publicznej. Wkrótce 
bowiem pojawią się żądania, by 
zbudować tam ciągi komunikacyjne 
i poprowadzić media. To niedo-

puszczalne, bo czekają tereny już 
uruchomione i ich ciągle wymagają-
ca nakładów infrastruktura. W ciągu 
minionych dwóch lat budujemy 
więcej kilometrów dróg niż ich 
przejmujemy. I ten wskaźnik, biorąc 
pod uwagę możliwości fi nansowe 
gminy, powinien determinować 
kierunek naszego działania. 

Jak jest aktualnie kondycja gminy 
Rokietnica?

— Moim zdaniem jest dobra, mimo 
wzrostu zadłużenia. Ale przecież 
bez niego nie da się zrealizować 
ambitnych projektów. Po drugie, 
całkiem niedawno budowaliśmy 
Trakt Napoleoński, halę, Gimna-
zjum. Dzisiaj bez tych inwestycji 
nikt nie wyobraża sobie Rokietni-
cy. I tylko przypomnę, że decyzja 
o wzięciu na ich budowę kredytu 
była wówczas mocno krytykowana. 
Dobrze, że mieliśmy odwagę do jej 
podjęcia. Satysfakcja z niezaciąga-
nia pożyczek nie zastąpi przecież 
komfortu skomunikowania się 
z trasą S11, funkcjonowania szkoły 
w nowych budynkach czy działania 
Rokietnickiego Ośrodka Sportu. 
Mieszkańcy w przyszłości nie 
darowaliby nam biernej asekura-
cji i niewykorzystania być może 
ostatnich tak dużych unijnych 
środków. Istotne jest tylko to, by 
celnie i odpowiedzialnie je lokować. 
Bezsprzeczny jest sens starań 
o dofi nansowanie umożliwiające 
inwestycję za 10 mln (przykład 
dworca) przy zaangażowaniu tylko 
2 mln z podatków mieszkańców.

To pana 12 rok na stanowisku 
wójta. Doświadczenie chyba 
bardzo pomaga?

— Zgadza się, bo doświadczenie to 
wiedza o gminnych realiach, możli-
wościach i ramach działania. Dzięki 
niemu wiem, do których drzwi 
zapukać, gdzie i do kogo zwrócić 
się o pomoc. Wielu umiejętności 
niezbędnych do sprawowania tej 
funkcji nie da się zdobyć przez rok 

czy dwa. Potrzebna jest na to cała 
pierwsza kadencja. 

Zdobyte doświadczenie uczy 
zapewne także pokory?

– Tak i paradoksalnie tym większej, 
im dłuższą się ma praktykę. To 
pokora nie tylko wobec przepisów, 
ale i mieszkańców. Nie mam tu na 
myśli poczucia niemocy, czy wypa-
lenia, bo wtedy brakuje energii do 
nowych wyzwań. Zapewniam, że tej 
mi nie brakuje.

No właśnie, jakie cechy powinien 
mieć wójt? 

— To się zmienia. W latach 90-tych 
panowało przekonanie, że musi to 
być menadżer, który niekoniecznie 
powinien liczyć się z mieszkań-
cami – ma tylko podejmować 
decyzje i kierować się wskaźnikami 
ekonomicznymi. Dzisiaj – i jest to 
model mnie najbliższy – należy być 
blisko mieszkańców. Trzeba z nimi 
rozmawiać, znać ich potrzeby 
i oczekiwania. Niemniej jednak 

należy mieć również swoją wizję, 
która powinna wyznaczać kierunek 
i cel, eliminować działanie od przy-
padku do przypadku, być ambitna 
i najważniejsze – bliska ludziom, 
konsultowana z nimi. 

W tym roku odbędą się wybory 
samorządowe. Stawia pan na 
kontynuację planów czy politycz-
ną rozgrywkę, w celu zapewnienia 
sobie wygranej?

— Nie będę ukrywał, że rok 2018 
jest wyborczym, tym bardziej, że 
cały czas informują o tym media. 
Obiektywna jednak ocena na-
szego tegorocznego budżetu nie 
powinna prowadzić do wniosku, 
że jest on ułożony „pod wybory”. 
Byłoby to nieodpowiedzialne. Po 
pierwsze, będziemy realizować 
duże projekty ze sporym unijnym 
dofinasowaniem. Największy 
z nich to dworzec z węzłem 
przesiadkowym. Inwestycja ta 
warta jest 28 mln zł. Czekamy na 
werdykt w zakresie termomoder-
nizacji szkół, instalacji OZE dla 
mieszkańców. Do tego dochodzą 
kolejne, i najprawdopodobniej 
ostatnie tak duże, pieniądze 
na zadania realizowane przez 
rokietnicki PUK. Ważne będą 
przebudowy dróg powiatowych 
w centrum Rokietnicy: Szamo-
tulskiej i Pocztowej z rondem, 
czy zakup nowych autobusów 
i zrealizowanie nowej bazy dla 
ROKBUS-u w Rostworowie. „Wy-
borczo” więc nie są to przedsię-
wzięcia spektakularne – nie dzieją 
się blisko, wymagają strategicznej 
oceny. Uważam, że jeśli istnieje 
szansa na pozyskanie sporych 
funduszy, które długofalowo 
pozwolą wiele w gminie zmienić, 
to takie decyzje należy podjąć, 
nie kierując się tym, że akurat 
przypada to w roku wyborczym. 
Zwłaszcza, że podpisane umowy 
wymagają starannego nadzoru, by 
już zakontraktowanych pieniędzy 
potem nie oddawać. 
Rozmawiał Sławomir Lechna

Nie planuję zadań „pod wybory” 
Rozmowa z Bartoszem Derechem, wójtem gminy Rokietnica
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Pomiędzy Maltą a terenami nad 
Wartą ma powstać bezkolizyjna 
ścieżka pieszo-rowerowa. Będzie 
ona przebiegać przez zrewitalizowa-
ne podziemia zabytkowej fortecznej 
Śluzy Cybińskiej z 1845 roku.

– Budowa łącznika pod ulicą Jana 
Pawła II na wysokości ujścia Cy-
biny będzie jednym z ciekawszych 
przestrzennie rozwiązań i swoistą 
perełką. Wykorzystamy bowiem na 
ten cel dawne fragmenty fortyfi kacji 
miejskich. Całość realizacji zada-
nia przewidujemy do czerwca 2021 
roku – mówi Mariusz Wiśniewski, 
zastępca prezydenta Poznania.

Według wstępnych projektów od-
cinek ten będzie miał ok 300 metrów. 

W Poznańskim Budżecie Obywa-
telskim 2015 można było głosować 
na projekt Śluza Cybińska z 1845 

roku, jednak nie uzyskał on wystar-
czającego poparcia, by otrzymać 
dofi nansowanie. RB

Łącznik Wartostrady z MaltąSalon Kosmetyczny Time For You zatrudni 

KO SM E T YC Z K ĘKO SM E T YC Z K Ę
Miejsce pracy Lusówko

Miejsce pracy Poznań Grunwald

Salon poszukuje kosmetyczki 
z pasją ,szukamy osób z dużym 
zaangażowaniem w wykonywaną pracę 
oraz posiadającą umiejętności dobrego 
kontaktu z klientem.
Wymagania:
•    doświadczenie w zawodzie min. 3 lata
•    bardzo dobra umiejętność 

wykonywania podstawowych 
zabiegów na twarz, manicure, 
pedicure, hybryda, umiejętność 
zakładania żeli oraz przedłużania 
na formie, henna, depilacja ciała, 
umiejętność wykonywania makijażu 

dziennego, wieczorowego, ślubnego, 
zakładanie rzęs 1:1

•    dobra znajomość teorii oraz procedur 
wykonywania zabiegów

•    dbanie o czystość w miejscu pracy
•    umiejętność pracy w zespole
•    wymagana dyspozycyjność
Oferujemy:
•  stabilne warunki zatrudnienia/umowa 
o pracę (pełen etat, ¾ etatu, 
½ etatu ) + system prowizyjny
•  praca w przyjaznej atmosferze
•    stale wynagrodzenie oraz prowizję
•    praca od zaraz

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji:
malwowa@timeforyou.com.pl, tel. 602 59 00 64

REKLAMA
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Realizacja Programu Budowy 
Dróg, Budowa Centrum Tradycji 
i Kultury oraz zadania oświatowe to 
główne priorytety fi nansowe gminy 
Komorniki w 2018 r. Na wydatki in-
westycyjne zaplanowano rekordowe 
43 miliony zł., z czego ponad 20 mi-
lionów przeznaczonych zostanie na 
przedsięwzięcia drogowe. 

Zakończona zostanie budowa 
drogi łączącej ul. Młyńską z ul. 
Żabikowską przez rzekę Wirynkę 
z rondem w Komornikach. W ra-
mach realizacji Programu Budowy 
Dróg Gminnych rozpoczęta zosta-
nie kolejna duża inwestycja – prze-
budowa ulicy Kolejowej w Plewi-
skach i w Komornikach, z budową 
ronda przy CH Auchan. To ważna 
wiadomość dla kierowców i miesz-
kańców – dziś to miejsce postojów 
w korkach. W 2018 r. rozpocznie 
się także drugi etap budowy jezd-
ni i chodnika na ul. Fabianowskiej 
i przebudowa ul. G. Deimlera 
w Komornikach. W planach są tak-
że m.in.: rozpoczęcie przebudowy 
ul. Poznańskiej z kanalizacją desz-
czową w Chomęcicach; budowa ulic 
Morelowej, Brzoskwiniowej i Ro-
snowskiej w Głuchowie; budowa ul. 
Stawnego w Rosnówku ora ulic Ra-
vela i Wieniawskiego w Szreniawie. 
Milion złotych zostanie przeznaczo-
ne na rozbudowę monitoringu wi-

zyjnego w gminie, drugie tyle będzie 
kosztować modernizacja oświetle-
nia ulicznego na energooszczędne 
i budowa nowej sieci oświetlenia. 

Największą inwestycją 2018 r. bę-
dzie rozpoczęcie budowy Centrum 
Tradycji i Kultury w Komornikach. 
Jest to zadanie wieloletnie, z tego-
rocznego budżetu zostanie prze-
znaczone na ten cel 5 mln zł, a cała 
inwestycja wyniesie powyżej 15 mln 
zł. 

W 2018 r. powstaną pierwsze in-

westycje z budżetu obywatelskiego: 
aktywne przejścia dla pieszych, plac 
zabaw w Komornikach, tor dla rol-
karzy w Wirach, pumptruck w Ple-
wiskach i plaża w Chomęcicach. 
W Plewiskach powstanie kompleks 
rekreacyjno-sportowy z boiskiem 
wielofunkcyjnym i placem zabaw, 
a w Szreniawie rozpocznie się bu-
dowa pełnowymiarowego boiska do 
piłki nożnej. 

W 2018 roku będzie kontynu-
owana rozbudowa szkoły podsta-

wowej w Chomęcicach, wraz z salą 
sportową. Ruszy także rozbudowa 
szkoły w Wirach. Inwestycje oświa-
towe wyniosą 4,2 mln zł. O wiele 
więcej kosztuje utrzymanie szkół 
i przedszkoli. W tym roku gmina 
przeznaczy na to zadanie 50 mln zł. 
Samo utrzymanie szkół to wydatek 
ok. 29 mln zł, do tego należy doli-
czyć 3,5 mln zł na świetlice szkolne. 
Na przedszkola samorządowe prze-
znaczy 6,3 mln zł, a na dotację dla 
przedszkoli publiczno-prywatnych 
prawie 11 mln zł. Kolejny milion 
zł to pobyt dzieci w przedszkolach 
w innych gminach. 

Dochody bieżące gminy usta-
lone na poziomie 146.301.360,91 
zł. oparte są głównie na wpływach 
z podatku od nieruchomości (32,6 
mln zł), udziałów w podatku PIT 
(45,7 mln zł) i CIT (6,5 mln zł). Na-
stępuje także stały wzrost subwencji 
oświatowej, która w tym roku wy-
niesie 26 mln zł. Red 

Rekordowy budżet Komornik 
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Największą inwestycją 2018 r. będzie rozpoczęcie budowy Centrum Trady-
cji i Kultury w Komornikach. 

• Zostawiasz swój podatek 
w Komornikach? Zobacz, jak 
przyczyniasz się do rozwoju gminy 
i na co idą twoje podatki: http://ko-
morniki.nacoidamojepieniadze.pl/.

Na co idą podatki?

Na zaproszenie wójta i przewod-
niczącego Rady Gminy Tarnowo 
Podgórne Grzegorza Leonharda, 
26 stycznia, do sali Gminnego 
Ośrodka Kultury „Sezam” przybyli 
przedsiębiorcy, samorządowcy z za-
przyjaźnionych gmin, reprezentan-
ci lokalnych grup, organizacji po-
zarządowych oraz duchowieństwa, 
przedstawiciele służb munduro-
wych i instytucji współpracujących 
z gminą. Przybyli także parlamenta-
rzyści, marszałek oraz starosta. 

Wójt Tadeusz Czajka, który 
podsumował minione 12 miesię-
cy przedstawił plany na 2018 r. 
– przede wszystkim dotyczące edu-
kacji, a konkretnie budowy Zawo-
dowej Szkoły Technicznej. 

Głównym punktem uroczystości 
było wręczenie statuetek „Tarnow-
skie Lwy” – dedykowanych fi rmom 
i osobom, które w szczególny spo-
sób przyczyniają się do rozwoju 
gminy. 

W tym roku laureatami zostali: 

INTER MARK – Za wspieranie 
lokalnych inicjatyw
To fi rma rodzinna z 20-letnią 

historią, od 20 lat ulokowana 
w gminie Tarnowo Podgórne. Od 
początku nastawiona na silny mię-
dzynarodowy rozwój – obecnie 
współpracuje z domami projekto-
wymi na całym świecie, budując 

stoiska dla największych i najbar-
dziej znanych marek. Naczelnym 
przesłaniem, zawartym w fi lozofi i 
fi rmy, jest budowanie i rozwijanie 
długofalowych relacji, zarówno 
z partnerami biznesowymi, jak i lo-
kalną społecznością gminy Tarno-

wo Podgórne. Inter Mark ze szcze-
gólnym zaangażowaniem wspiera 
organizację wielu wydarzeń w Ko-
koszczynie.

GOOD FOOD – 
Za trafną lokalizację
Założona w 1991 r. spółka jest 

pierwszą tego typu fi rmą na pol-
skim rynku zdrowej żywności. Jej 
główną grupą produktową są wafl e 
ryżowe i kukurydziane. Obecnie 
posiada w ofercie 350 receptur pro-
duktowych. Ponad 60 % produkcji 
jest kierowana na eksport, głównie 
do krajów skandynawskich i Wiel-
kiej Brytanii. Jej produkty są we 

wszystkich sieciach super– i hiper-
marketów oraz sieciach dyskonto-
wych. Podejmując decyzję o budo-
wie zakładu produkcyjnego fi rma 
przeanalizowała oferty wszystkich 
parków przemysłowych po zachod-
niej części Poznania. O wyborze 
Tarnowa Podgórnego zadecydowa-
ły, zarówno przygotowanie gruntów 
pod względem zaplecza infrastruk-
turalnego, jak i samorządowa opie-
ka przez cały czas procesu inwesty-
cyjnego. Na działce o powierzchni 
7 ha powstaje zakład produkcyjny 
o powierzchni 20.000 m2. Docelowo 
znajdzie tu zatrudnienie 600 pra-
cowników. 

Henryka i Bogusław Ciepielewscy 
– Za rozwijanie z sukcesem 
fi rmy rodzinnej
Państwo Ciepielewscy działal-

ność gospodarczą prowadzą od 
1977 r. W 1985 r., w Baranowie, 
założyli fi rmę HEBO, zajmującą 
się początkowo produkcją farb, 
a później dystrybucją klejów bu-
dowalnych. Obecnie spółka działa 
w branży materiałów budowla-
nych i wykończeniowych – posiada 
w swojej stałej ofercie kilka tysięcy 
specjalistycznych artykułów. Jest 
także przykładem przedsiębiorstwa 
społecznie zaangażowanego, wspie-
rającego gminne wydarzenia kul-
turalne i sportowe. Kilka lat temu 
właściciele postanowili zaangażo-
wać w prowadzenie biznesu swoje 
dzieci, widząc w sukcesji szansę na 
optymalne połączenie posiadanego 
wieloletniego doświadczenia bran-
żowego z nowoczesną wiedzą z za-
kresu zarządzania i rozwoju fi rmy. 

Ofi cjalną część Spotkania Nowo-
rocznego zakończył toast wzniesio-
ny przez przewodniczącego Rady 
Gminy Grzegorza Leonharda. 

Tarnowskie Lwy wręczone
W herbie Tarnowa Podgórnego jest lew – stąd nazwa corocznych nagród przyznawanych przez wójta gminy 
Tadeusza Czajkę podczas Spotkania Noworocznego 
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Pamiątkowe zdjęcie laureatów Tarnowskich Lwów. 

Dochody mają wy-
nieść 216 mln zł, 
a wydatki – 228 mln 
zł, w tym inwestycje 
za ok. 50 mln zł

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl

Gazele Biznesu to ranking najbar-
dziej dynamicznych małych i śred-
nich polskich fi rm, które niezależ-
nie od koniunktury gospodarczej 
z roku na rok rosną w siłę i odno-
towują wzrost sprzedaży. Patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”

Lista Gazel Biznesu została opu-
blikowana już po raz 18., a jej au-
torem na zlecenie redakcji „Pulsu 
Biznesu” była wywiadownia gospo-
darcza Coface Poland. Tegoroczne 
zestawienie objęło 4362 fi rm. 

O tytuł Gazeli Biznesu 2017 
mogła ubiegać się fi rma, która roz-
poczęła działalność przed 2014 r. 
i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś, 
jej przychody ze sprzedaży w 2014 r. 
mieszczą się w przedziale 3–200 
mln zł, w latach 2014–16 notowała 
stały ich wzrost, nie poniosła w tym 
okresie straty oraz umożliwiła ana-
lizę swoich wyników fi nansowych 
przynajmniej od 2014 r. 

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce rankingu znajdują się na stronie 
gazele.pb.pl. Red

Gazele 
Biznesu

 NASZ PATRONAT
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WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że w dniu 10 stycznia 2018 r.10 stycznia 2018 r. wywiesił w siedzibie Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, oraz na stronie internetowej Gminy, 
do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnych 

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

Gospodarki Nieruchomościami– pok. nr 6, tel.(061) 89-59-289.

PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

WYMIENIĘ 

OBORNIK KOŃSKI ZA SŁOMĘ LUB SIANO

TELEFON: 501-662-336

ZATRUDNIĘ
POMOCNIKA DO ODWIERTÓW

W ŻELBETONIE
TEL. 501 521 781

REKLAMA

Rozpoczęły się prace związane z re-
alizacją projektów wybranych przez 
mieszkańców w ramach Budżetu 
Obywatelskiego w Komornikach. 
Trwa wybór wykonawcy pierwsze-
go zwycięskiego zadania – projektu 
i budowy placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka. 
Zakończenie prac planowane jest 
na maj tego roku.

W najbliższych tygodniach zo-
staną wyłonieni wykonawcy tak-
że pozostałych projektów: plaży 

w Chomęcicach, toru dla rolkarzy 
i rowerzystów w Wirach i pump-
track’a w Plewiskach.

Jedyny projekt drogowy w tej 
edycji budżetu obywatelskiego – 
budowa bezpiecznych przejść dla 

pieszych w Komornikach – wymaga 
uzgodnienia lokalizacji oraz wyko-
nania projektów organizacji ruchu 
drogowego oraz pozytywnej opinii 
policji i służb drogowych. Prace 
koncepcyjne nad tym projektem już 
trwają, a realizację planuje się na 
drugi kwartał roku. 

Przypomnijmy, że w Budżecie 
Obywatelskim 2018 zwyciężyło 
7 projektów: 5 inwestycyjnych i 2 
miękkie. Pula budżetu w 2018 r. to 
600 tys. zł. Red 

Na terenie gminy Komorniki za-
montowano trzy czujniki monito-
rujące stan jakości powietrza (pyły 
PM 2,5 i PM 10) oraz temperaturę, 
wilgotność i ciśnienie. 

Urządzenia pomiarowe zainstalo-
wane są w: Plewiskach (Biblioteka 
Publiczna), Komornikach (Przed-
szkole im. Króla Maciusia) i w Wi-
rach (Przedszkole „Wesoła Kraina”).

Pomiar wykonywany jest w spo-
sób ciągły, w interwale czasowym 
wynoszącym trzy minuty przez 
całą dobę. Wyniki można oglądać 
na stronie internetowej panel.syn-
geos.pl. Rezultaty przedstawiane 
są w formie wykresu z uwzględnie-
niem obowiązujących norm ujętych 
w prawodawstwie. Zamontowane 
urządzenia charakteryzują się wy-

soką dokładnością pomiaru, jednak 
należy mieć świadomość, że otrzy-
mywane wyniki mają charakter po-
glądowy.

Osoby, które chcą na bieżąco śle-
dzić wyniki pomiarów w swoim tele-
fonie, mogą zainstalować aplikację 
Syngeos. Bezpłatną aplikację moż-
na pobrać ze sklepów odpowiednich 
dla systemów Android lub IOS. Red 

Obywatelskie projekty

Monitoring jakości powietrza 

List intencyjny w sprawie współ-
działania przy znakowaniu grobów 
powstańców wielkopolskich podpi-
sali 25 stycznia w Urzędzie Gminy 
Dopiewo: burmistrzowie Buku – 
Stanisław Filipiak i Stęszewa – Wło-
dzimierz Pinczak oraz wójt Dopiewa 
– Adrian Napierała. Na spotkaniu 
byli obecni także proboszczowie 
parafi i obejmujących działalnością 
obszar tych gmin.Inicjatywa wpi-
suje się w kalendarz upamiętnienia 
100-lecia wybuchu tej zwycięskiej 
insurekcji lat 1918–1919 r. 

Uczestnicy spotkania zgodzili się 
przyjąć za wspólne – rozwiązanie 
polegające na oznaczaniu grobów 
powstańców granitowymi, imien-
nymi tabliczkami na koszt każdej 
z gmin. Zaletą współdziałania gmin 
ma być standaryzacja. Zastosowany 
ma być wzór, który od kilku lat wy-
korzystuje Buk, używany także do 
znakowania przez Stowarzyszenie 
Kibiców Lecha Poznań.

Licznie obecni na spotkaniu 
proboszczowie zadeklarowali po-
moc w ustaleniu lokalizacji grobów 
i udział w akcji informacyjnej wśród 
parafi an. 

Wkrótce zostanie przekazana 
mieszkańcom gmin „odezwa” w tej 
sprawie – zarówno w kościołach, jak 
i w mediach samorządowych. Ro-

dziny powstańców, zainteresowa-
ne znakowaniem grobów na koszt 
gmin mogą zgłaszać się do urzędów 
lub biur parafi alnych. 

Gminy Buk, Dopiewo i Stęszew 
łączy sąsiedztwo i współpraca w Lo-
kalnej Grupy Działania „Źródło”. 
Pamięć o powstaniu jest naszą 
wspólną wartością. 

Oznakują 
powstańcze groby
Tabliczki sfi nansują gminy Buk, Dopiewo i Stęszew
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Salę wypełnili goście zaproszeni 
przez władze samorządowe. W czę-
ści ofi cjalnej wójt gminy Dopiewo 
Adrian Napierała podsumował 
2017 r. i wymienił wyzwania stoją-
ce przed gminą Dopiewo w 2018 r. 
Razem z przewodniczącym Rady 
Gminy Dopiewo Leszkiem Nowa-
czykiem złożył życzenia. Uczest-
nicy, wśród których nie zabrakło 
przedstawicieli instytucji, organiza-
cji i stowarzyszeń, z którymi współ-
pracuje gmina Dopiewo, usłyszeli 
również życzenia od obecnych na 
uroczystości: posłów na Sejm RP – 
Bożeny Szydłowskiej i Bartłomieja 
Wróblewskiego, wicemarszałka wo-
jewództwa – Wojciecha Jankowiaka 
i starosty powiatu poznańskiego – 
Jana Grabkowskiego. 

Nagroda Wójta Gminy Dopiewo 
„Dopiewski Filar” jest przyzna-
wana od ubiegłego roku. Kandy-
datów mogą zgłaszać mieszkańcy 
i organizacje, a decyzję podejmuje 
kapituła. Ma trzy kategorie. Lau-
reatami tegorocznej edycji zostali: 
w kategorii „Ambasador” – Aldona 
Latosik, poetka z Zakrzewa, w ka-
tegorii „Animator” – ks. Krzysztof 
Różański, proboszcz parafi i w Ko-
narzewie, w kategorii „Superfi lar” – 
Józef Brandenburg, biegacz i dawca 
części organu do przeszczepu z Do-
piewa (więcej informacji o kandyda-
tach: dopiewo.pl). 

Jak na spotkanie noworoczne 
przystało, przemówieniom, pre-
zentacjom i wręczeniu „Filarów” 
towarzyszyła galowa aura. O opra-
wę całego wieczoru zadbał kwartet 
smyczkowy 4te Quartet, który ma na 
koncie współpracę z gwiazdami pol-
skiej estrady. Zaprezentował się on 
publiczności także w części koncer-
towej, w repertuarze rozrywkowym, 
między dwoma częściami recitalu 
Grzegorza Tomczaka – ubiegło-
rocznego laureata „Dopiewskiego 
Filara”. Bardowi z Dopiewa, od lat 
występującemu w duecie z Zenonem 
Laskowikiem, towarzyszył tym ra-
zem zespół „Panowie”. Dwukrotnie 
przed publicznością zatańczyła Gru-
pa Incanto. Rozpoczęła spotkanie 
tangiem i zakończyła część ofi cjalną 
salsą z bachatą. W części nieofi cjal-
nej można się było oddać rozmowom 
w miłej atmosferze. 

Dopiewskie Filary 2018
Spotkanie Noworoczne Gminy Dopiewo połączone z Galą Dopiewskich Filarów i Koncertem 
Noworocznym odbyło się 19 stycznia w Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Konarzewie 

REKLAMA? ZADZWOŃ!  691-895-296
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Rozpoczynamy trzecią edycję na-
szego plebiscytu, w którym może-
my wybrać „Najpopularniejszego 
Sołtysa” – po prostu gospodarza na 
medal! 

Sołtys to lider wsi. Wybierają go 
mieszkańcy na zebraniu wiejskim. 
Nie działa on w pojedynkę – wspie-
ra go rada sołecka. Ale tylko sołtysi 
wiedzą jak często społeczna praca 
na rzecz mieszkańców i miejsco-
wości jest trudna i niewdzięczna. 

Z drugiej strony jest także satysfak-
cjonująca, bo wspólnie ze swoimi 
sąsiadami sołtysi sprawiają, że w ich 
wsiach żyje się lepiej. Dlatego też 
postanowiliśmy zorganizować III 
Plebiscyt „Najpopularniejszy Sołtys 
2018 roku”. 

Przygotowaliśmy listę sołtysów 
z 19 gmin okalających Poznań, 
w tym gronie są też przewodniczący 
zarządów osiedli. Lista wraz z nu-
merami przypisanymi poszczegól-
nym kandydatom znajduje się obok 
oraz na www.naszglospoznanski.pl . 

Czytelnicy mogą głosować od 
29 stycznia do 9 lutego 2018 r., do 
godz. 22.00. Aby zagłosować należy 
wysłać SMS pod nr 71051 o treści 

NGP.X (w miejsce X należy wpisać 
numer przypisany naszemu kandy-
datowi). Całkowity koszt to jedynie 
1,23 zł brutto.

Aktualne wyniki plebiscytu moż-
na śledzić na www.naszglospoznan-
ski.pl w zakładce Sołtys Roku 2018. 

Zwycięży ten kandydat, który 
otrzyma najwięcej głosów.

Ceremonia uhonorowania lau-
reata odbędzie się w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu. Najpopu-
larniejszy Sołtys 2018 otrzyma oko-
licznościowy dyplom oraz upominki 
od starosty Jana Grabkowskiego, 
a miejscowość którą zwycięzca re-
prezentuje – kampanię promocyjną 
na łamach „Naszego Głosu Poznań-

skiego”. Osoba, która wyśle najwię-
cej smsów zostanie nagrodzona po-
bytem w Hotelu Remes Sport&Spa 
w Opalenicy wraz z kolacją. Przypo-
mnijmy obiekt ten gościł podczas 
Euro 2012 reprezentację Portugalii 
z Ronaldo na czele!

Nad prawidłowością plebiscy-
tu czuwa operator panelu SMS-
owego fi rma Bild Presse. W pierw-
szej edycji plebiscytu zwyciężył 
Piotr Michalski, sołtys wsi Białęgi 
(gm. Murowana Goślina), a w dru-
giej Marek Królik, sołtys wsi Ku-
nowo (gm. Duszniki). Kto Twoim 
zdaniem w 2018 roku jest gospo-
darzem na medal? Zagłosuj już 
teraz! Red 

Gmina Buk 
NGP.1  Bednarek Agnieszka (Niepruszewo)
NGP.2 Bręk Jan (Sznyfi n)
NGP.3  Drzymała Krzysztof (Pawłówko-

-Wiktorowo)  
NGP.4  Łysiak Tadeusz (Wysoczka-Żegowo-

-Wygoda) 
NGP.5  Kaźmierczak Lech (Wielka Wieś),
NGP.6  Kęsy Eugeniusz (Kalwy) 
NGP.7  Kocik Adam (Otusz) 
NGP.8  Kocik Marian (Dakowy Suche) 
NGP.9  Pakuła Czesław (Szewce)
NGP.10  Świec Robert (Cieśle)
NGP.11  Urbański Tadeusz (Dobieżyn)

Gmina Czerwonak
NGP.12  Bukowski Wojciech Jerzy 

(Owińska) 
NGP.13  Dudziak Agnieszka 

(Os. Leśne Koziegłowy) 
NGP.14  Gryska Beata (Bolechowo Osiedle)
NGP.15  Gancarz Violetta (Czerwonak I)
NGP.16  Moczulski Andrzej (Promnice) 
NGP.17  Poznańska Jolanta (Miękowo) 
NGP.18  Skrzekut Wojciech 

(Os. 40-Lecia PRL Czerwonak) 
NGP.19  Smykowski Marek (Bolechowo)
NGP.20  Sokalska-Mocny Barbara (Kliny) 
NGP.21  Stachowiak Helena (Kicin) 
NGP.22  Szymanowicz Zbigniew 

(Koziegłowy) 
NGP.23  Tycner Bogumiła 

(Os. Karolin Koziegłowy)
NGP.24  Wojciechowski Tadeusz 

(Czerwonak II) 
NGP.25  Wolniewicz Jerzy (Bolechówko) 

Gmina Dopiewo 
NGP.26  Antkowiak-Janaszak Hanka 

(Konarzewo)
NGP.27  Bartkowiak Tadeusz (Dopiewo, 

Podłoziny, Żarnowiec)
NGP.28  Czekalski Marian (Zakrzewo)
NGP.29  Grześkowiak Agnieszka (Palędzie) 
NGP.30  Kwaśnik Anna (Więckowice, 

Drwęsa, Zborowo, Pokrzywnica, 
Fiałkowo)

NGP.31  Moskalik Walenty (Skórzewo)
NGP.32  Nowak Mariola (Dopiewiec)
NGP.33  Plenzler Tadeusz (Gołuski) 
NGP.34  Plewińska Barbara (Dąbrówka) 
NGP.35  Sammler Alojzy (Trzcielin, Lisówki, 

Joanka)

Gmina Duszniki
NGP.36  Batura Urszula (Wilkowo)
NGP.37  Bistuła Zygmunt (Podrzewie)
NGP.38  Bździel Piotr (Duszniki)
NGP.39  Dziubińska Róża (Wilczyna)
NGP.40  Janik Szymon (Mieściska-Sarbia)
NGP.41  Jankowski Robert (Sękowo)
NGP.42  Jóźwiakowska Barbara 

(Młynkowo) 
NGP.43  Klupś Magdalena (Ceradz Dolny)
NGP.44  Krecka Halina (Wierzeja)
NGP.45  Królik Marek (Kunowo)
NGP.46  Libera Agnieszka (Grzebienisko)
NGP.47  Nizio Zofi a (Zakrzewko) 
NGP.48  Nowak Zygmunt (Sędzinko, 

Zalesie)
NGP.49  Ratajczak Iwona (Chełminko)
NGP.50  Stasińska Katarzyna (Sędziny) 
NGP.51  Szukała Marian (Niewierz)
NGP.52  Wawrzyniak Radosław (Brzoza, 

Grodziszczko)

Gmina Kleszczewo
NGP.53  Doba Paweł (Nagradowice)
NGP.54  Fludra Jolanta (Śródka)
NGP.55  Jaroszewska Lucyna (Tanibórz) 
NGP.56  Książkiewicz Czesław (Komorniki)
NGP.57  Karolczak Bożena (Krerowo) 
NGP.58  Lesiński Henryk (Krzyżowniki) 
NGP.59  Lesiński Stanisław (Zimin) 
NGP.60  Mąderek Jan (Markowice)
NGP.61  Michalak-Szczepaniak Halina 

(Gowarzewo)  
NGP.62  Nowicki Eugeniusz (Kleszczewo, 

Bugaj i Lipowiec) 
NGP.63  Nowicki Ferdynand (Poklatki)
NGP.64  Rutkowska Mirosława (Tulce)
NGP.65  Tomkowiak Mieczysław (Bylin)
NGP.66  Walkowiak Jacek (Szewce)

Gmina Komorniki
NGP.67  Degórska Małgorzata (Plewiska)
NGP.68  Kroll-Chilomer Krystyna 

(Głuchowo) 
NGP.69  Kwaśniewski Władysław 

(Szreniawa)
NGP.70  Ratajczak Krzysztof (Rosnówko)
NGP.71  Szkudlarek Henryk (Komorniki)
NGP.72  Trocha Dorota (Chomęcice) 
NGP.73  Werbliński Mateusz (Łęczyca) 
NGP.74  Występski Dominik (Wiry)

Gmina Kostrzyn
NGP.75  Agacińska Bożena (Glinka)
NGP.76  Augustyn Agnieszka (Czerlejno)
NGP.77  Frąckowiak Szymon (Skałowo) 
NGP.78  Galuba-Andrzejczak Honorata 

(Gwiazdowo) 
NGP.79  Goździcka Danuta (Wróblewo) 
NGP.80  Grobelny Marian (Jagodno)
NGP.81  Kaczmarek Dorota (Wiktorowo)
NGP.82  Kaczmarski Krzysztof 

(Drzązgowo)
NGP.83  Knopkiewicz Beata (Trzek) 
NGP.84  Koszela Leszek (Tarnowo)
NGP.85  Kucharski Mirosław (Węgierskie)
NGP.86  Kukuła Waldemar (Czerlejnko)
NGP.87  Makowski Tadeusz (Sokolniki) 
NGP.88  Nadolny Szymon (Iwno)
NGP.89  Nowakowski Tadeusz (Siedleczek) 
NGP.90  Pietraszewska Marzena (Sanniki)
NGP.91  Przybylska Maria (Strumiany) 
NGP.92  Ratajczak Zbigniew (Gułtowy)
NGP.93  Simsz Grzegorz  (Brzeźno)
NGP.94  Szyszka Adam (Siekierki)
NGP.95  Tomczak Krzysztof (Siedlec)

Gmina Kórnik
NGP.96  Bartkowiak Julia (Radzewo) 
NGP.97  Bruczyńska Beata (Skrzynki) 
NGP.99  Brzoskowska Sylwia (Borówiec 

Nowy)
NGP.100  Cupryjak Iwona (Runowo)  
NGP.101  Dłubała Dorota (Czołowo ) 
NGP.102  Dubiel Stanisław (Biernatki)
NGP.103  Gańko Jolanta (Kromolice) 
NGP.104  Grześkowiak Małgorzata 

(Pierzchno) 
NGP.105 Górna Katarzyna (Konarskie) 
NGP.106 Hypsior Henryk (Dziećmierowo) 
NGP.107 Jefremienko Beata (Błażejewo)
NGP.108 Kulza Daniel (Żerniki) 
NGP.109  Kosakowska Magdalena 

(Kamionki) 
NGP.110 Kosmalska Iwona (Dachowa) 
NGP.111 Lewandowicz Krzysztof (Gądki) 
NGP.112 Plucińska Agnieszka (Borówiec) 
NGP.113 Rozmiarek Jerzy (Czmoń) 
NGP.114 Sadowski Krzysztof (Błażejewko)
NGP.115 Schimdt Jacek (Koninko)  
NGP.116  Sosnowski Stefan (Robakowo 

Wieś)
NGP.117  Surdyk Andrzej (Robakowo 

Osiedle) 
NGP.118 Szafraniak Katarzyna (Dębiec) 

NGP.119  Szczepaniak Aleksandra 
(Prusinowo) 

NGP.120   Templewicz Marek (Szczytniki) 
NGP.121  Tomaszewski Zbigniew 

(Czmoniec)  
NGP.123 Tuczyński Jan (Szczodrzykowo) 
NGP.124 Weinert Emilia (Mościenica) 

Gmina Mosina
NGP.125  Antkowiak Stefan (Krajkowo, 

Baranowo)
NGP.126  Błaszyk Maria (Baranówko)    
NGP.127  Borkowska Bernadetta (Krosinko, 

Ludwikowo)  
NGP.128  Domagała Dorota (Rogalinek)
NGP.129  Gorzyńska Agnieszka (Żabinko)
NGP.130  Jarecka Elżbieta (Daszewice)
NGP.131  Kasprowicz Łukasz (Dymaczewo N.)
NGP.132  Kłak Krzysztof (Babki, Kubalin, 

Głuszyna Leśna)
NGP.133  Kolankiewicz Roman (Mieczewo) 
NGP.134  Kołutkiewicz Aleksandra 

(Radzewice)
NGP.135  Koralewski Bogdan (Sasinowo)
NGP.136  Kujawska Monika (Os. nr 3 „Przy 

Strzelnicy” Mosina)
NGP.137  Kunaj Elżbieta (Os. nr 5 „Nowe 

Krosno” Mosina) 
NGP.138  Kurowska Klara 

(Sowinki, Sowiniec)  
NGP.139  Łuczka Szymon 

(Dymaczewo Stare)
NGP.140  Łukowiak Tomasz 

(Os. nr 4 „Za Barwą” Mosina)
NGP.141  Matyla Ewelina (Os. nr 7 „Nad 

Jeziorem” Mosina)
NGP.142  Olszewski Wojciech (Os. nr 1 

„Śródmieście” Mosina)  
NGP.143  Osuch Marian (Wiórek) 
NGP.144  Patela Maciej 

(Borkowice, Bolesławiec)  
NGP.145  Rybarczyk Irena (Os. nr 6 „Za 

Moreną” Mosina)
NGP.146  Rybicki Ryszard (Krosno)  
NGP.147  Szymczak Jolanta (Os. nr 2 

„Czarnokurz” Mosina)
NGP.148  Tomczak Beata (Świątniki)
NGP.149  Waligórski Waldemar (Czapury)   
NGP.150  Walkowiak Erazm (Drużyna, 

Nowinki)  
NGP.151  Witkowska Maria (Rogalin)
NGP.152  Wróbel Kazimierz (Pecna, 

Konstantynowo)

Gmina Murowana Goślina
NGP.153  Ancukiewicz Krzysztof 

(Łoskoń Stary) 
NGP.154  Bitner Zbigniew (Os. nr 4 

Murowana Goślina) 
NGP.155  Bukowski Paweł (Starczanowo) 
NGP.156  Czarnecki Tomasz (Os. nr 5 

Murowana Goślina)
NGP.157  Dziel Elżbieta (Kamińsko) 
NGP.158  Ewert Monika (Długa Goślina) 
NGP.159  Frąckowiak Maja (Mściszewo)  
NGP.160  Gałka Mikołaj (Os. nr 3 

Murowana Goślina)
NGP.161  Gendera-Zielińska Urszula 

(Łopuchówko) 
NGP.162  Gronek Justyna (Głęboczek) 
NGP.163  Karasiewicz Marek (Przebędowo) 
NGP.164  Kazuś Hieronim (Zielonka) 
NGP.165  Kobus Alicja (Os. nr 1 Murowana 

Goślina) 
NGP.166  Królska Katarzyna (Białężyn)  
NGP.167  Krugiołka Józef (Głębocko) 
NGP.168  Michalski Piotr (Białęgi) 
NGP.169  Nowak Krystyna (Uchorowo) 
NGP.170  Pawollek Zygmunt (Kąty)
NGP.171  Pawlak Jarosław (Złotoryjsko) 
NGP.172  Pędziński Jerzy (Os. nr 2 

Murowana Goślina)
NGP.173  Piotrzkowski Grzegorz 

(Rakownia)
NGP.174  Rewers Leszek (Os. nr 6 

Murowana Goślina)  
NGP.175  Somerfeld Agnieszka (Trojanowo) 
NGP.176  Sommerfeld Leszek (Łopuchowo) 
NGP.177  Ślewczuk Małgorzata 

(Wojnówko) 
NGP.178  Trafas Kazimierz (Wojnowo) 
NGP.179  Walkowiak Marcin (Nieszawa) 
NGP.180  Wawrzyniak Renata (Raduszyn)  
NGP.181  Winogrodzka Elżbieta 

(Boduszewo) 

Gminy Opalenica
NGP.182  Cichy Andrzej (Kozłowo) 
NGP.183  Czajkowski Bogusław (Łęczyce) 
NGP.184  Dziamski Zenon (Jastrzębniki) 
NGP.185  Dziurla Jan (Urbanowo) 
NGP.186  Fręśko Krzysztof (Kopanki)
NGP.187  Gracz Marek (Sielinko) 
NGP.188  Haegenbarth Feliks 

(Sielinko Osada) 
NGP.189  Jackowiak Krzysztof (Niegolewo) 

Wybieramy Najpopularniejszego 
Sołtysa w podpoznańskich gminach
Aby zagłosować wystarczy wysłać SMS o treści NGP.X (w miejsce X należy wpisać 
numer swojego kandydata) pod nr 71051. Całkowity koszt to jedynie 1,23 zł

NAJPOPULARNIEJSZY 
SOŁTYS 2018  
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NGP.190  Kaźmierczak Paweł 
(Porażyn Tartak) 

NGP.191  Kornosz Jarosław (Łagwy)
NGP.192  Piechowiak Jerzy (Porażyn) 
NGP.193  Piotrowski Ryszard (Wojnowice) 
NGP.194  Rabiega Zenon (Uścięcice) 
NGP.195  Radniecka Elżbieta 

(Dakowy Mokre) 
NGP.196  Weymann Bernard 

(Terespotockie) 
NGP.197  Zienkiewicz Waldemar (Rudniki) 

Gmina Pobiedziska
NGP.198  Adamczyk Roman (Promno, 

Wójtostwo, Kaczyna, Stara 
Górka)

NGP.199  Antkowiak Sylwester (Stęszewko, 
Tuczno, Stęszewice, Siodłowo, 
Pruszewiec)

NGP.200  Bartz Marcin
 (Główna, Główienka)

NGP.201  Brodowski Piotr 
(Jankowo, Jankowo Młyn)

NGP.202  Budniak Leszek (Podarzewo)
NGP.203  Cieśla Jerzy 

(Węglewo, Węglewko)
NGP.204  Czarnecki Michał (Kocanowo)
NGP.205  Gruszczyński Andrzej (Jerzykowo, 

Bugaj, Barcinek)
NGP.206  Kosicki Franciszek (Biskupice, 

Uzarzewo Huby, Promienko)
NGP.207  Kosmowska Danuta 

(Bednary, Wronczynek) 
NGP.208  Kubiak Marek (Wronczyn)
NGP.209  Kucierski Kazimierz (Góra)
NGP.210  Lisiak Wiesława (Kociałkowa 

Górka, Nowa Górka, Kapalica)
NGP.211  Marciniak Zenon (Wagowo, 

Czachurki, Jezierce, Wiśniewo)
NGP.212  Mazurek Aleksandra 

(Os. Letnisko Leśne) 
NGP.213  Pławska Krystyna (Złotniczki, 

Jerzyn, Kuracz, Nadrożno)
NGP.214  Saukens Mariusz 

(Pomarzanowice)
NGP.215  Senkowski Leszek (Latalice)
NGP.216  Stołowski Adam 

(Bociniec, Gołuń, Gołunin)
NGP.217  Szymkowiak Zenona (Kołata, 

Kołatka, Kowalskie, Skorzęcin)
NGP.218  Walter Włodzimierz (Polska 

Wieś, Borówko, Zbierkowo)
NGP.219  Widelicka Barbara 

(Borowo Młyn, Gorzkie Pole, 
Promno Stacja)

NGP.220  Ziółkowski Sławomir (Łagiewniki, 
Pomarzanki, Krześlice)

Gmina Rokietnica
NGP.221  Baumann Anna 

(Sobota-Bytkowo) 
NGP.222  Chojnacka Maria (Krzyszkowo)  
NGP.223  Fryś Karolina (Przybroda) 
NGP.224  Fudala Józef (Rokietnica)  
NGP.225  Hałas Piotr 

(Żydowo-Rostworowo)
NGP.226  Kram Agnieszka (Napachanie-

Dalekie) 
NGP.227  Lubka Róża (Mrowino-

Cerekwica)  
NGP.228  Mruk Marzenna (Kiekrz-

Pawłowice) 
NGP.229  Nowak Beata (Kobylniki) 
NGP.230  Steike Jacek (Starzyny-

Rogierówko)

Gmina Stęszew
NGP.231  Jankowiak Zygmunt (Wronczyn)
NGP.232  Jóźwiak Andrzej (Dębno)
NGP.233  Kaczmarek Alina (Tomice)
NGP.234  Kaczmarek Renata (Sapowice)  
NGP.235  Kalemba Kazimiera (Łódź)
NGP.236  Kalemba Marcin (Piekary)  
NGP.237  Kałek Mirosław (Będlewo) 
NGP.238  Kijak Dariusz (Tomiczki)
NGP.239  Kuik Franciszek (Srocko Małe)

NGP.240  Lasecki Tadeusz (Twardowo) 
NGP.241  Matuszewski Zygmunt 

(Samorząd Mieszkańców 
Stęszew) 

NGP.242  Mądry Jacek (Wielkawieś)  
NGP.243  Michalak Grzegorz (Drożdżyce) 
NGP.244 Olejniczak Henryk (Zamysłowo) 
NGP.245  Paluszak-Bendlewska Zuzanna 

(Skrzynki) 
NGP.246  Pietruszyński Grzegorz (Słupia) 
NGP.247  Rozumek Piotr (Jeziorki) 
NGP.248  Rożek Anna (Mirosławki)  
NGP.249  Szymański Tomasz (Strykowo)  
NGP.250  Trafas Leszek (Witobel)
NGP.251  Trojanowski Marian (Modrze)  
NGP.252  Wszędybył Danuta (Trzebaw) 

Gmina Suchy Las
NGP.253  Ankiewicz Anna 

(Os. Suchy Las Wschód)
NGP.254  Brdęk Michał (Złotkowo) 
NGP.255  Dłużewski Marek (Jelonek) 
NGP.256  Dziedzic Michał (Os. Suchy Las)
NGP.257  Gramsch Halina (Chludowo)
NGP.258  Kobyłka Grażyna (Os. Bierdusko) 
NGP.259  Korek Ewa (Złotniki Wieś)
NGP.260  Majkowski Przemysław 

(Golęczewo) 
NGP.261  Roszczyk Regina (Zielątkowo)
NGP.262  Salwa-Haibach Małgorzata (Os. 

Grzybowe)
NGP.263  Słowiński Grzegorz (Os. Złotniki 

Osiedle)

Gmina Swarzędz
NGP.264  Andrzejewska Hanna 

(Sarbinowo) 
NGP.265  Borówczak Adam (Bogucin) 
NGP.266  Borski Henryk (Karłowice) 
NGP.267  Czachura Barbara (Gruszczyn) 
NGP.268  Dominikowski Maciej 

(Wierzenica)
NGP.269  Drozda Maria (Jasin) 
NGP.270  Glabas – Gruszka Małgorzata 

(Paczkowo) 
NGP.271  Iglińska Gabriela (Sokolniki 

Gwiazdowskie) 
NGP.272  Kaczmarek Bogumiła (Łowęcin)
NGP.273  Konieczny Włodzimierz 

(Janikowo Dolne) 
NGP.274  Krych Bogdan (Garby) 
NGP.275  Markiewicz Małgorzata 

(Kruszewnia) 
NGP.276  Molik Filip (Gortatowo) 
NGP.277  Nowak Krzysztof (Puszczykowo 

Zaborze) 
NGP.278  Orpińska Grażyna (Kobylnica)
NGP.279  Prokop Irena (Wierzonka)
NGP.280  Senyk Adrian (Zalasewo)
NGP.281  Suchomski Adrian (Uzarzewo)
NGP.282  Szaferska Katarzyna (Rabowice)  
NGP.283  Wiczyński Ryszard 

(Janikowo Górne)

Gmina Tarnowo Podgórne
NGP.284  Jabłoński Rafał (Swadzim)  
NGP.285  Jezierny Tomasz (Góra)
NGP.286  Jurasz Ewa (Chyby) 
NGP.287  Kłos Mieczysław (Kokoszczyn)
NGP.288  Kubiak Zbigniew (Sierosław) 
NGP.289  Nowaczyk Elżbieta (Sady) 
NGP.290  Nowak Jan (Jankowice) 
NGP.291  Owczarz Piotr 

(Tarnowo Podgórne)
NGP.292  Paczkowski Mieczysław 

(Baranowo)
NGP.293  Papych Jerzy (Rumianek) 
NGP.294  Piszczyńska Zdzisława (Lusówko) 
NGP.295  Preyer Katarzyna (Przeźmierowo) 
NGP.296  Skrobała Aurelia 

(Ceradz Kościelny) 
NGP.297  Szafrański Mieczysław 

(Batorowo)
NGP.298  Szymkowiak Elżbieta 

(Wysogotowo) 
NGP.299  Walczak Marian (Lusowo) 

W tym roku centrum wydarzeń 
znajdowało się przy SP 58 na po-
znańskiej Ławicy, ale orkiestra pięk-
nie zagrała m.in. w: Czerwonaku, 
Dopiewie, Komornikach, Kórniku, 
Rokietnicy, Stęszewie i Tarnowie 
Podgórnym.

Główna scena naszego regionu 
zlokalizowana była przy SP nr 58 na 
Ławicy, która przy wsparciu wielu 
przyjaciół przygotowała niezwykłe 
wydarzenie. Na scenie zagrały ta-
kie gwiazdy jak: Titus, DeMono czy 
Golden Life, a w szkole i na przyle-
głym terenie odbyło się wiele warsz-
tatów, pokazów i wydarzeń towa-
rzyszących. Ponadto sztab połączył 
siły z Portem Lotniczym-Ławica, 
do którego kursował specjalny żółty 
autobus. A w tym miejscu odbyło 
się m.in. widowisko Teatru „Z Gło-
wą W Chmurach”, pokazy i występ 
grupy rekonstrukcyjnej Bloomers.

Dużą popularnością cieszyła 
się akcja „Kręcenia kilometrów 
dla WOŚP” z udziałem prezyden-
ta Jacka Jaśkowiaka, zawodników 
Rybczyński Team oraz red. nacz. 
„Naszego Głosu Poznańskiego” 
Sławomira Lechny. W sumie przeje-
chano 4005 km, które przełożyło się 
na ponad 8 tys. zł dla wyrównania 
szans w leczeniu noworodków.

– Jeden z uczestników akcji przy-
jechał do nas na rowerze z Jarocina. 
Następnie kręcił kilometry na ro-
werze stacjonarnym przez dwie go-
dziny i wrócił na swoim rowerze do 
domu – mówi prowadząca Elżbieta 
Jędrzejewska.

W sumie Sztab Ławica zebrał 
ponad 120 tys. zł wraz z aukcjami, 
które nadal trwają. Największą po-
pularnością cieszyła się licytacja 
„Wezwania na policję dla Joanny 
Jaśkowiak”. Ostatecznie uzyskano 
za ten dokument 10 tys. zł.

– Absolutnie się nie spodziewa-
łam. Myślę, że gratulacje należą się 
przede wszystkim osobie, która zde-
cydowała się ten fant kupić – powie-
działa żona prezydenta Poznania.

W gminie Dopiewo centrum wy-
darzeń zlokalizowane było w CRK 
Konarzewo i zebrano ponad 91 tys. 
zł. W sumie przez lata wspólnego 
grania z Jerzym Owsiakiem dopie-
wianie dołożyli do skarbonki WOŚP 
745 tys. zł. Finał zakończył pokaz 
sztucznych ogni „Światełko do nie-
ba”, który ufundował z własnych 
środków wójt Adrian Napierała.

Gmina Czerwonak zaprosiła swo-
ich mieszkańców do SP w Koziegło-
wach, w której przygotowano wiele 
atrakcji. W sumie zebrano ok. 57 tys. 
zł. Natomiast w gminie Komorniki 
odbyło się wiele sportowych wyda-
rzeń, które łącznie dały aż 49 tys. zł.

Jak co roku ciekawie było w Stęsze-
wie, w którym zebrano ponad 78 tys. 
zł. Burmistrz Włodzimierz Pinczak 
docenił zaangażowanie lokalnych 
wolontariuszy i 25 stycznia zorgani-
zował specjalne spotkanie, na któ-

rym wręczył podziękowania i wspo-
minano pierwsze edycje WOŚP. 

W gminie Tarnowo Podgórne 
zbiórka trwała w wielu miejscach. 
Zebrano ponad 150.000 zł i pobito 
rekord sprzed roku!

W Kórniku główne wydarzenia odby-
wały się w sali KCRiS OAZA, a gwiazdą 
był zespół Żuki Rock and Roll Band. 
Łącznie zebrano ponad 141 tys. zł.

Przypomnijmy, że deklarowana 
kwota 26. Finału WOŚP wynosi aż 
81.423.542 zł, a ofi cjalny końcowy 
wynik ma być znany w marcu. 

Rekordowy fi nał 
Tłumy mieszkańców powiatu poznańskiego wzięły udział 
w 26. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla 
wyrównania szans w leczeniu noworodków 
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Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Kilometry dla WOŚP kręcili m.in. prezydent Jacek Jaśkowiak i red. nacz. 
„Naszego Głosu Poznańskiego” Sławomir Lechna.

Dla WOŚP w Dopiewie zagrała m.in. Orkiestra Dęta Gminy.

W Stęszewie WOŚP podsumowano 25 stycznia. 

W Kórniku zebrano ponad 141 tys. zł.
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– Przedsiębiorczość nie zna granic, 
dlatego organizując kolejną edycję 
konkursu o tytuł „Poznańskiego 
Lidera Przedsiębiorczości” chce-
my pokazać wszystkim, że udział 
w takim przedsięwzięciu jest z ko-
rzyścią zarówno dla samych fi rm, jak 
i mieszkańców powiatu i Poznania 
– mówił Jan Grabkowski, starosta 
poznański, który jest przewodniczą-
cym kapituły. Na początku stycznia 
w Starostwie Powiatowym w Pozna-
niu nastąpiła inauguracja konkursu.

Przedsiębiorcy z Poznania i po-
wiatu mogą nie tylko umocnić swoją 
pozycję na rynku, ale stać się lidera-
mi w danej branży. Wystarczy tylko 
zgłosić się do udziału w kolejnej, XV 
edycji konkursu o tytuł „Poznańskie-
go Lidera Przedsiębiorczości”. Start 
w tym przedsięwzięciu jest bezpłat-
ny, a na laureatów czekają nagrody 
warte ponad 150 tys. zł. Udział wziąć 
mogą mikroprzedsiębiorstwa, małe 
i średnie fi rmy oraz start-upy. 

– Konkurs na stałe wpisał się już 
w kalendarz gospodarczy regionu. 
Liczymy na udział fi rm, które no-
tują sukcesy na rynku, cechuje je 
przedsiębiorczość, działalność spo-
łeczna, a także posiadają ciekawą 
ofertę oraz rzetelnie wywiązują się 
ze swoich zobowiązań – mówił Jan 
Grabkowski. – Przykłady liderów 
z wcześniejszych edycji pokazują, że 
udział w naszym przedsięwzięciu się 
naprawdę opłaca. 

Przez 14 lat trwania konkursu ty-

tuł „Poznańskiego Lidera Przedsię-
biorczości” otrzymało już prawie 90 
fi rm. Od lat organizatorów wspiera 
w ocenie partner merytoryczny. Od 
tego roku jest to fi rma Grant Thorn-
ton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp.k.

Na zgłoszenia organizatorzy 
czekają do 28 lutego. Formularze 
i szczegółowe informacje na stronie: 
www.lidermsp.poznan.pl oraz pod 
nr. tel.: w Starostwie Powiatowym 
– 61 8418 826 oraz w Urzędzie Mia-
sta Poznania –61 878 47 87. KW 

Lider przedsiębiorczości

REKLAMA

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 
informuje, że

22 lutego 2018r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew przy ul. 

Poznańskiej 11 odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nie zabudowanej 

nieruchomości, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na cele 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonej w Stęszewie przy ul. Trzebawskiej, 

ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr 2028 o pow. 0.1319ha. Wyż. wym. nieruchomość 

zapisana jest w księdze wieczystej KW PO1S/00043281/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 205.760,-zł, wadium w kwocie 20.600 zł należy 

wpłacić na konto urzędu do 16 lutego 2018r. 

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

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości

przeznaczonych do wydzierżawienia 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

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 

w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego użytkownika oraz obecnego dzierżawcy tj. 

• cz.dz. 44/2 i cz. dz. 45/4 z obrębu Strykowo przydomowy ogródek,

• działka nr 1755 z obrębu Stęszew ul. B. Chrobrego – Jezioro Lipno . 

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.

Wójt Gminy Duszniki 
informuje, 

iż został sporządzony i podany do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego, położonej na terenie 
miejscowości Duszniki, zabudowanej garażem. 

Informacja ta podana jest do publicznej wiadomości 
w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki przy ulicy Sportowej 1, na 
terenie miejscowości położenia nieruchomości oraz na stronie 
internetowej Gminy Duszniki i BIP.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy 
Duszniki (telefon 61– 29 56 530) lub www.duszniki.eu ). 

Informacja Zarządu Związku Międzygminnego 
„Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w Czempiniu 
w sprawie wzrostu cen za odbiór odpadów od 1 lipca 2018 rokuwzrostu cen za odbiór odpadów od 1 lipca 2018 roku

Od 1 lipca 2018 roku stawki za odbiór odpadów będą wynosiły odpowiednio: 
• 13 zł od osoby na nieruchomościach zamieszkałych, w których realizowany jest 

obowiązek segregacji odpadów, natomiast w przypadku gdy nie jest realizowany 
obowiązek segregacji, niezależnie od rodzaju zabudowy, cena odbioru odpadów 
wyniesie 26 zł od osoby. 

Zmianie ulegają również stawki za odbiór odpadów dla nieruchomości 
niezamieszkałych (pojemniki). Stawka za odbiór odpadów od 1 lipca 2018 roku 
będzie wynosiła 140 zł/m3 dla odpadów selektywnie zbieranych, natomiast 
280 zł/m3 dla odpadów zbieranych w sposób zmieszany. Opłata jak dotychczas, 
będzie obliczana proporcjonalnie do wielkości zadeklarowanych pojemników.

Na wzrost ceny usługi, główny wpływ ma zmiana legislacyjna obowiązująca 
od 1 stycznia 2018 r. wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 marca 
2017 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. 
Do końca 2017 r. opłata za składowanie odpadów (przekazywana do Urzędu 
Marszałkowskiego) wynosiła 24,15 zł za tonę, natomiast w 2018 r. wynosi 140 zł za 
tonę, w 2019 – 170 zł za tonę, a w 2020 – 270 zł za tonę odpadów.

Pośrednią przyczyną wzrostu cen za odpady jest znaczny wzrost ilości 
odpadów, a co za tym idzie, większe koszty transportu i zbiórki odpadów oraz 
wzrost opłaty za zagospodarowanie i składowanie odpadów na składowiskach.

Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami nie wiąże się z koniecznością 
ponownego składania deklaracji przez mieszkańców oraz fi rmy. Każdy, 
indywidualnie, najpóźniej do 30 czerwca 2018 r., otrzyma informację o wysokości 
stawki zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją.

Wszelkie informacje dotyczące zmiany stawek za odbiór odpadów 
komunalnych będą zamieszczone w najbliższym czasie na stronie internetowej 
Biura Związku: www.selekt.czempin.pl.

Pierwszą część wieczoru wypełniła 
Gala „Aktywni Lokalnie”. Otwierając 
tę część koncertu wójt przypomniał, 
że jest ona okazją do złożenia podzię-
kowań osobom społecznie działają-
cym na rzecz gminy Tarnowo Podgór-
ne. Wyraził przekonanie, że sukces 
zawdzięcza ona przede wszystkim 
przedsiębiorczości mieszkańców 
i ich społecznej trosce o rozwój naszej 
małej ojczyzny. W tym roku tytułem 
„Aktywny Lokalnie” wyróżnieni zo-
stali: Stanisław Przybylski, Wojciech 
Bukowski i Kazimierz Marchlewski. 

Wójt pogratulował również bie-
gaczce długodystansowej Jolan-
cie Witczak sukcesów biegowych, 
przede wszystkim ukończenia bar-
dzo wymagającego biegu na dy-
stansie 246 kilometrów Spartathlon 
(z Aten do Sparty). 

Galę „Aktywni Lokalnie” zakoń-
czył toast noworoczny wygłoszo-
ny przez wójta Tadeusza Czajkę, 
a wzniesiony za mieszkańców gmi-
ny, szczególnie za tych, którzy są 
w trudnych sytuacjach życiowych. 

Pierwszą część koncertu zakoń-

czył utwór Libiamo ne’ lietu calici. 
Po przerwie Paweł Joks wraz z Mło-
dzieżową Orkiestrą Dętą przepro-
wadzili słuchaczy w podróż „Od 
opery do fi lmu”. Na scenie pojawili 
się soliści: Dominika Dobroliń-
ska (sopran), Jarosław Jurkowski 
(fortepian), Dimitru Harea (Flet-
nia Pana) i Amelia Kurantowicz 
(śpiew). Wystąpiły również Mażo-
retki, pracujące pod kierunkiem 
Gabrieli Drewniak. Na zakończenie 
tradycyjnie wybrzmiał Marsz Ra-
deckiego. ARz 

Aktywni lokalnie
Koncert Noworoczny w Tarnowie Podgórnym to muzyczne 
powitanie nowego roku. Tym razem dla mieszkańców zagrała 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją Pawła Joksa
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Wyróżnieni zostali: Wojciech Bukowski, Kazimierz Marchlewski i Stanisław Przybylski. 

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



11
NR 131 / 29 STYCZNIA 2018 

KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Od 14 lutego mieszkańcy powiatu 
poznańskiego mogą składać wnio-
ski o dopłaty do wymiany starych 
pieców. Na walkę o czystsze i zdrow-
sze powietrze powiat wyasygnował 
200 tysięcy złotych ze swojego tego-
rocznego budżetu. Niewykluczone, 
że pula pieniędzy jeszcze zostanie 
zwiększona. Finansowanie obej-
muje modernizację lub likwidację 
ogrzewania opartego na paliwie 
stałym. 

– Nie ma żadnych kryteriów, jeśli 
chodzi o dochody osób ubiegają-
cych się o dofi nansowanie. Wniosek 
musi złożyć w starostwie właściciel 
lokalu – wyjaśnia Jan Grabkowski, 
starosta poznański. 

Wszyscy zainteresowani mogą 
od 14 lutego występować o dofi nan-
sowanie wymiany starego systemu 
grzewczego na:

•  podłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, 

•  ogrzewanie za pomocą nowego 
kotła zasilanego paliwem gazo-
wym lub olejem opałowym,

•  ogrzewanie elektryczne, 
•  pompę ciepła,
•  ogrzewanie za pomocą nowocze-

snego, zasilanego automatycz-
nie, niewyposażonego w ruszt 
awaryjny, kotła na paliwo stałe, 
w przypadku braku możliwości 
technicznych podłączenia do 
sieci gazowej lub ciepłowniczej. 

– To pierwsza inicjatywa ograni-
czania emisji toksycznych związ-
ków chemicznych oraz cząstek pyłu, 
które zatruwają naszą atmosferę. 
Nasze działania to nic innego jak 
wypełnianie założeń ustawy anty-
smogowej – mówi Jan Grabkow-
ski. – Doskonale wiemy, że emisja 
szkodliwych substancji, które gene-
ruje stare ogrzewanie węglowe, ne-
gatywnie i długotrwale wpływa na 
nasze zdrowie, powodując przede 
wszystkim ciężkie choroby układu 
oddechowego. Nie wspominając 
o zatruwaniu środowiska. 

Akcja wymiany starych pieców 
węglowych wpisuje się w szereg 
proekologicznych działań podejmo-
wanych przez powiat, który prowa-
dzi najróżniejsze działania zmierza-
jące do poprawy jakości życia i tym 
samym stara się zapobiegać degra-
dacji środowiska. 

– Co prawda w powiecie, w odróż-
nieniu od Poznania, nie ma specjal-
nego zagrożenia smogiem, niemniej 
problem zanieczyszczania powie-
trza występuje, zwłaszcza w starej 
zabudowie, bez dostępu do sieci 
gazowej – dodaje Jan Grabkowski. 

Na jeden lokal przysługiwać 
będzie dotacja w wysokości do 7 
tysięcy złotych. Jeżeli wspólnota 
mieszkaniowa lub właściciel nieru-
chomości, w której jest kilka lokali 
mieszkalnych, będzie chciał się 

pozbyć starego, nieekologicznego 
ogrzewania może otrzymać do 14 
tysięcy złotych. Dofi nansowanie ze 
strony powiatu poznańskiego nie 
może to być jednak większe niż 80 
procent tzw. kosztów kwalifi kowa-
nych. 

Wnioski od osób prywatnych, 
podmiotów gospodarczych, osób 
prowadzących działalność rolniczą 
czy spółdzielni mieszkaniowych 
przyjmuje Kancelaria Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, przy ul. 
Jackowskiego 18, od 14 lutego do 
7 marca w godzinach pracy urzędu 
(pon. 9.30–16.30 i wt.–pt. 8.00–
15.00)

Regulamin akcji oraz wzory 
wniosków dostępne są w siedzibie 
Starostwa Powiatowego oraz na 
stronie: http://www.bip.powiat.po-
znan.pl w zakładce Środowisko. KG

Dopłaty do wymiany pieców
Zainteresowani mogą liczyć na wsparcie 
maksymalnie do 14 tysięcy złotych

Od 1 stycznia tego roku poznańska 
izba wytrzeźwień jest również do-
stępna dla mieszkańców powiatu po-
znańskiego. To efekt porozumienia, 
które zainicjował powiat poznański 
na wniosek gmin. Rada Powiatu 
w Poznaniu podjęła uchwałę w spra-
wie ustalenia wysokości opłaty za po-
byt w takiej placówce. Osoba, która 
do niej trafi , zapłaci 250 złotych. 

– Po wypowiedzeniu naszym 
mieszkańcom umowy na świadcze-
nie takich usług przez miasto Poznań 
powstał poważny problem. Dzięki po-
rozumieniu samorządów, podjęliśmy 
starania, by osoby nietrzeźwe, które 
potrzebują pomocy, nie były wożone 
po całej Wielkopolsce, tylko trafi ały 
do najbliższej placówki w Poznaniu 
– wyjaśnia Jan Grabkowski, starosta 
poznański.

O stworzenie takiej możliwości 
wnioskowali wójtowie i burmistrzo-
wie m.in. gmin Mosina, Swarzędz, 
Komorniki oraz Luboń. Pozostałe 
samorządy z powiatu również przy-
stąpiły do porozumienia. Zakłada ono 
prosty podział zadań. 

– Izby mogą prowadzić jednostki 
samorządu terytorialnego w miastach 
liczących powyżej 50.000 mieszkań-
ców i organy powiatu. W przypadku 

powiatu poznańskiego nie ma gmi-
ny, która spełnia ten wymóg. Dla-
tego przejęliśmy rolę organizatora 
– tłumaczy starosta Jan Grabkowski. 
– Ogłosiliśmy konkurs na prowadze-
nie tego zadania. Wygrał ośrodek 
Monaru, który prowadzi izbę wytrzeź-
wień dla Poznania. 

Dzięki temu, sfi nansowane zosta-
nie 7 miejsc w poznańskim Ośrodku 
Dla Osób Nietrzeźwych. Tym samym 
szacunkowy koszt wynosie 450 tysię-
cy złotych. Udział fi nansowy samo-
rządów uzależniony będzie od liczby 
mieszkańców obliczanych na podst. 
GUS. Powiat poznański poniesie na-
tomiast koszty obsługi tego zadania 
i koszty egzekucji opłat administra-
cyjnych za pobyt w tzw. izbie wytrzeź-
wień, jeśli osoby pozostające pod jej 
opieką nie uiszczą rachunku. 

Jak przyznaje Tomasz Zwoliński, 
zastępca burmistrza Swarzędza, 
inicjatywa zrodziła się ze wspólne-
go problemu gmin i powiatu. Od 1 

stycznia 2017 roku w Ośrodku Dla 
Osób Nietrzeźwych w Poznaniu nie 
są przyjmowane osoby z terenu 17 
podpoznańskich gmin. Trafi ają więc 
one albo do placówek w innych po-
wiatach, albo do SOR-ów. 

– To było nieracjonalne działanie – 
mówi Tomasz Zwoliński. – Policyjny 
patrol musiał przewozić osoby w sta-
nie upojenia alkoholowego przykła-
dowo aż do Szamotuł lub Gniezna, 
co oznaczało, że podczas takich inter-
wencji funkcjonariusze byli wyłączeni 
z bieżącej pracy na terenie gminy. 

Andrzej Cierzyński, komendant 
Straży Gminnej w Komornikach, do-
daje: – Kierowanie nietrzeźwych do 
szpitalnych oddziałów ratunkowych 
lub do punktów doraźnej pomocy me-
dycznej nie rozwiązywało problemu. 
Wielokrotnie, po wstępnym badaniu, 
nadal pozostawała kwestia, gdzie ich 
umieścić do czasu wytrzeźwienia. 
Bo czy można blokować miejsca na 
oddziale szpitalnym, które przede 
wszystkim potrzebne są ludziom 
w stanie bezpośredniego zagrożenia 
życia? 

Liczba dowożonych do ODON 
z terenu powiatu poznańskiego przed 
2017 rokiem wahała się między 1200 
a 1300 osób. KG 

Specjalnie do uczniów Zespołu 
Szkół nr 1 w Swarzędzu przyleciał 
trener tańca – Diego Bucco, rodo-
wity Brazylijczyk, szef znanej na 
południu swojego kraju grupy ta-
necznej Angels Crew. Była to dosko-
nała okazja, aby młodzież mogła na 
pierwszym ważnym dla siebie balu 
– studniówce – „zabłysnąć” przed 
swoimi partnerami oraz nauczycie-
lami i pochwalić się nabytymi umie-
jętnościami tanecznymi. 

Samba de Gafi era, Sertanejo, Pas-
sinho to tylko kilka z popularnych 
brazylijskich technik, które mieli oka-

zję poznać uczniowie podczas warsz-
tatów odbywających się na tydzień 
przed szkolnym balem. Wszystko po 
to, aby młodzi mieszkańcy powiatu 
poznańskiego mogli poczuć się jak 
prawdziwi mistrzowie parkietu. 

Zajęcia taneczne skierowane były 
głównie dla uczniów ostatnich klas 
ZS nr 1 w Swarzędzu i odbywały się 
od 15 do 19 stycznia. Wizyta gościa 
z Ameryki Południowej doskona-
le wpisuje się w obchody 15-lecia 
współpracy powiatu poznańskiego 
z brazylijskim partnerem Sao Jose 
dos Pinhais. TM

Nietrzeźwi z powiatu trafi ą 
do izby w Poznaniu

Studniówka  
brazylijskich rytmach

Osoba, która trafi  
do izby wytrzeźwień, 
zapłaci 250 złotych
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• Wnioski o dofi nasowanie 
można składać od 14 lutego do 
7 marca, w Kancelarii Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu.
• Max. kwota dotacji od 7–14 tys. 
zł w zależności od liczby lokali. 
• Złożenie wniosku nie oznacza 
automatycznie przyznania dofi -
nansowania. 

Ważne
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Nowe duety choć znani prowadzący. 
Od poniedziałku (29 stycznia) „Ra-
dioranek”, czyli poranne pasmo od 
5.55 do 9.00 oraz program „Mała 
Czarna” (od 9.00 do 12.00) będą 
miały nowe pary prezenterów. 

Do znanego już Słuchaczom Ra-
dia Poznań red. Marcina Żyskiego 
dołączy od 29 stycznia Wojciech 
Bernard. Wojciech Bernard od 
ponad 20 lat jest pracownikiem 
redakcji sportowej, przez wiele lat 
współprowadził także poranne pa-
smo. Redaktor Bernard jest także 
gospodarzem i autorem programów 
muzycznych i wielbicielem muzyki 
lat 80-tych. 

– „Radioranek” w Radiu Poznań 
to w tej chwili najbardziej popular-
na audycja. Słuchacze cenią sobie 
nie tylko rzetelne i sprawdzone in-
formacje z całej Wielkopolski ale 
przede wszystkim stałe punkty pro-
gramu. W tym paśmie nie brakuje 
bowiem najświeższych informacji 
z wielkopolskich dróg czy informa-
cji pogodowych, czy interesujących 
felietonów Wiesława Kota – mówi 
Arkadiusz Kozłowski, dyrektor an-
teny Radia Poznań.

Nowy duet zabrzmi od poniedział-
ku także w paśmie „Mała Czarna”. 
Do tej audycji od godziny 9.00 dołą-
czy dotychczasowy współprowadzący 
red. Marcina Żyskiego – Franciszek 
Walerych. Red. Walerych pracuje 
w Radiu Poznań od 2016 roku. Po-
dobnie jak redaktor Joanna Divina, 

z którą od tego tygodnia będą gospo-
darzami popularnej „Małej Czarnej”. 
Prowadzący razem zaproszą do stu-
dia interesujących gości, przeprowa-
dzą wywiady z muzykami, aktorami 
czy pisarzami. Rozmowy dotyczyć 
będą m.in. dalekich podróży, języków 
obcych czy ciekawostek kulinarnych 
z całego świata oraz najciekawszych 
propozycji na spędzanie wolnego 
czasu. Nie zabraknie także tematów 
związanych ze zdrowiem, urodą, na-
uką czy rodzicielstwem. Najciekaw-
sze rozmowy będą rejestrowane i po-
jawią się na stronie internetowej radia 
(www.radiopoznan.fm). Na wiernych 
słuchaczy codziennie czekać będą 
w tym paśmie konkursy z nagrodami. 

– Staramy się zmieniać i urozma-
icać nasz program, tak by Słuchacze 

mieli świadomość, że o nich pamię-
tamy. Jednocześnie dokonujemy 
wszelkich starań, by pewne fi lary 
naszej rozgłośni, zostały w niezmie-
nionej formie. To one tak naprawdę 
nas wyróżniają na tle komercyjnych 
rozgłośni i to one gromadzą wielu 
stałych i nowych słuchaczy przy ra-
dioodbiornikach – mówi Arkadiusz 
Kozłowski.

Radio Poznań stawia na szybkość 
w serwisach informacyjnych i ko-
munikacyjnych oraz na stronach in-
ternetowych i Facebooku oraz Twit-
terze. Nadaje 24 godziny na dobę 
przez siedem dni w tygodniu. O każ-
dej pełnej godzinie od godz. 6.00 do 
23.00 prowadzący zapraszają na 
serwisy informacyjne poszerzone 
o informacje pogodowe. ŁM 

Duet w Małej Czarnej
Wojciech Bernard dołącza do „Radioranka” w Radiu Poznań
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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”. Patronat sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”.

Nowy album to muzyczna po-
dróż, pełna emocji, siły, roman-
tyzmu, magicznych dźwięków 
i tajemniczości. To połączenie róż-
norodnych stylów muzycznych, 
m.in. tradycyjnego popu z elemen-
tami jazzu, latino i muzyki świata. 
To poszukiwania brzmień, zabawy 
harmoniczne.

Marta Torebko zaprosiła na 
wspólny koncert muzyków z całego 
świata. Są to: 

• Yami (Portugalia) – pochodzi 
z Angoli, znakomity kompozytor, 
gitarzysta, basista i producent pły-
towy. Obecnie koncertuje z Marizą, 
ma na swoim koncie dwa albumy 
„Aloelela” i „Beijo De luz”;

• Marito Marques (Kanada) – 
pochodzi z Portugalii, perkusista, 
kompozytor i producent muzyczny, 
na swoim koncie ma kilka albumów, 
m.in. „Magic Everywhere” i „Na 

Eira”. Występował z takimi gwiaz-
dami jak Mino Cinelu, Ivan Lins czy 
Anna Maria Jopek;

• Adam Jarzmik (Katowice) – 
absolwent Akademii Muzycznej 
w Katowicach na Wydziale Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej. Pianista, 
kompozytor, aranżer. Finalista licz-
nych konkursów jazzowych;

• Mariti D Arco (Poznań) – skrzy-
pek, kompozytor, aranżer. Autor 
kompozycji i produkcji dla wydaw-
nictw edukacyjnych. Obecnie klawi-
szowiec i skrzypek zespołu Wolny 
Elektron; 

• Izabela Frąckowiak (Rosnów-
ko) – wokalistka, wspólnie z Martą 
tworzy duet i nagrała album „Kobie-
ty”. Red

To tytuł wystawy malarstwa Bogdana 
Galewskiego. Jej wernisaż odbędzie 
się 9 lutego o godz. 19 w Galerii w Ro-
tundzie, w Tarnowie Podgórnym.

Bogdan Galewski zaintereso-
wanie malarstwem przejawiał „od 
zawsze”. Pierwsze wystawy swo-
ich prac prezentował już w cza-
sach studenckich, w akademiku. 
Po ukończeniu Akademii Rolni-
czej w Poznaniu rozpoczął pracę 
w przedsiębiorstwach rolnych, 
a w latach 90. został nauczycielem 
i dyrektorem szkoły. Do swojej ma-
larskiej pasji powrócił na emerytu-
rze. W ciągu ostatnich kilku lat na-
malował kilka cykli obrazów, które 
prezentowane były na wystawach 
„Śladami Moneta i Van Gogha”, 
„ONE”, „Tamte dziewczyny”, „Ko-

biety, konie wilki”. Jego prace zna-
leźć można w salonach Warszawy, 
Berlina, Frankfurtu nad Menem 
i Brukseli oraz w Kaźmierzu, gdzie 
artysta mieszka.

Maluje w technice zbliżonej do 
impresjonizmu, z akcentami reali-
zmu. Obrazy nierzadko inspirowane 
są przez wielkich polskich i zagra-
nicznych postimpresjonistów, choć 
nie są ich kopiami. Ulubionym te-
matem prac B. Galewskiego jest 
kobieta, jej wrażliwość, zaintereso-
wania, zabawy i fascynacje.

Prace B. Galewskiego będzie 
można podziwiać w Tarnowie Pod-
górnym do końca lutego, a po wy-
stawie będzie można zakupić wy-
brane prace. Wstęp na wernisaż 
i samą wystawę jest wolny. JK

„Antrum” 
w klubie Blue Note

Fascynacje kobiet 
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W aurze nieprzebrzmiałych uro-
czystości związanych z wejściem 
w nowy rok, znalazła się i ta podnio-
sła uroczystość honorująca zacne 
pary małżeńskie, która odbyła się 4 
stycznia w Urzędzie Gminy Komor-
niki.

W gronie zaproszonych gości, 
legitymujących się 60-letnim sta-
żem małżeńskim, 55 i półwieczem 
wspólnie przeżytych lat znaleź-

li się: pp. Janina i Mieczysław 
Skrzypczakowie z Chomęcic– 
przedstawiciele „diamentowych 
godów”, Walentyna i Marian Sa-
łata z Chomęcic – obchodzący 55– 
lecie pożycia małżeńskiego i czte-
ry małżeństwa obchodzące tzw. 
„złote gody”: Krystyna i Zbigniew 
Chrzanowscy z Plewisk, Barbara 
i Bogdan Łaszewscy z Plewisk, Te-
resa i Henryk Kujawa z Komornik 

oraz Anna i Zdzisław Rozpendow-
scy z Komornik.

Wójt Komornik Jan Broda, 
w imieniu Prezydenta RP odzna-
czył jubilatów medalami za zasługi 
w długoletnim pożyciu i wręczył im 
okolicznościowe dyplomy. Kwiaty 
i wydany na ich cześć słodki poczę-
stunek był miłym uzupełnieniem 
ofi cjalnej uroczystości. 
Violetta Sandecka

Małżeństwa na medal

 NASZ PATRONAT

Koncert Marty 
Torebko odbędzie się 
13 lutego 
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Ponad 2-godzinny występ i wszyst-
kie największe przeboje na żywo 
gwarantują cudowny wieczór pe-
łen wspaniałych dźwięków i wspo-
mnień, który na zawsze zapadnie 
w pamięć, bo Dżem to coś więcej niż 
muzyka. To kult, styl życia i prawdy, 
które każdy z nas adoptuje do swo-
jego życia. 

Zespół zaczął powstawać w la-
tach 70-tych grając po klubach na 
imprezach. Takich grup w Polsce 
było mnóstwo. Po kilku latach do-
łączył do muzyków Ryszard Riedel. 
Nie mając nazwy adoptowali utwo-
ry takich sław, jak Cream, Santana, 
Stonesi. Przed jednym z występów 
zaproponowali nazwę JAM od jam-
mowania, którą ważny organizator 
spolszczył na Dżem. Niedługo na-
stąpił przełom w ich karierze. Nie 
tylko zagrali, oczarowując publicz-
ność, na festiwalu w Jarocinie, ale 
zaczęli grać własne utwory, takie 
jak Paw i Whisky. Później następne 
„Czerwony jak cegła”, „Skazany na 
bluesa”, „Człowieku co się z Tobą 
dzieje”… Koncerty, koncerty, kon-
certy i kłopoty z wokalistą, i nagle 
wspaniała płyta Detox, która ucho-
dzi za wyjątkowe osiągnięcie gru-
py. Takie utwory, jak : „List do M”, 
„Sen o Victorii”, „Jak malowany 
ptak” wciąż budzą emocje. 

Niestety, 30 lipca 1994 r. umiera 
Rysiek Riedel. Jego śmierć sprawiła, 
że zespół Dżem stał się największą 

polską legendą, która ciągle rośnie 
wraz z kolejną generacją słuchaczy. 
Obecny skład Dżemu to: grający 
od początku Adam Otręba, Beno 
Otręba, Jurek Styczyński, solista 
Maciek Balcar, Zbyszek Szczerbiń-
ski, Janusz Borucki i duch Ryśka 
Riedla, który jest wszechobecny na 
koncercie. 

Koncert odbędzie się 3 marca 
o godz. 19 w hali sportowo-widowi-
skowej w Tarnowie Podgórnym. Bile-
ty można nabyć w hali oraz na www.
kupbilecik.pl, www.biletyna.pl, www.
biletyna.pl. Organizator: www.agen-
cjabrussa.pl, tel. 61 424 28 24. JB 

Zagra Dżem
Koncert legendy polskiego rocka, polskich Rolling Stonesów 
– zespołu Dżem, odbędzie się 3 marca w Tarnowie Podgórnym

FO
T.

 B
A

R
TE

K
 N

O
W

IC
K

I

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

Zdobądź bilety

Solistą zespołu 
od 2001 r. jest 
Maciej Balcar.

W przypadku tego koncertu do-
stateczną rekomendacją są same 
nazwy zespołów. W Tarnowie Pod-
górnym zagrają Orkiestra Repre-
zentacyjna Sił Powietrznych pod 
dyrekcją mjr. Pawła Joksa oraz The 
United States Army Europe Band & 
Chorus, którego kapelmistrzem jest 
ltc. Dwayne S. Milburn. Szykuje się 
wielkie wydarzenie, tym bardziej, że 
w drugiej części koncertu wystąpią 
wspólnie!

Grający ok. 200 koncertów rocz-
nie amerykański zespół określany 
bywa skrótem USAEUR Band. 
Swoją siedzibę ma w bazie wojsko-
wej w niemieckim Sembach. Jego 
członkowie nazywani są „amba-
sadorami amerykańskiej muzyki 
w Europie”. Wykonują muzykę 
marszową, ceremonialną, ale i jazz, 
dixieland, klasyczną, a nawet rocka 
na instrumenty dęte. 

Historia zespołu sięga roku 1940, 
a geneza towarzyszącego mu chóru 
– 1963. Instrumentaliści USAEUR 
Band pełnią misję wojskową w Eu-
ropie, natomiast wokaliści zespołu 
nie są zaangażowani w działania 
militarne. Śmiało można liczyć na 
niezwykłe show w wykonaniu ca-
łego zespołu, który bardzo rzadko 
można podziwiać w Polsce.

Drugą z gwiazd koncertu będzie 
niezwykle utytułowana Orkiestra 
Reprezentacyjna Sił Powietrznych. 
Zespół ten również poszczycić 
się może długą historią – powstał 
w 1947 r. Obok muzyki wojsko-
wej i marszowej wykonuje utwory 
niemal każdego gatunku muzycz-
nego. Koncertował w Belgii, Fran-

cji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Holandii, Rosji, Danii, Szwecji, na 
Ukrainie, we Włoszech, a nawet 
w Chinach. Co oczywiste, uświetnia 
także liczne uroczystości patriotycz-
ne i państwowe w Polsce. 

Orkiestrę tworzą profesjonalni 
muzycy, a Paweł Joks, który w tar-
nowskiej gminie jest znany przede 
wszystkim jako kapelmistrz Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej Gminy 
Tarnowo Podgórne, prowadzi woj-
skowy zespół od 2001 roku.

Kunszt instrumentalistów i szero-
kie horyzonty muzyczne gwarantują 
niezwykłe wrażenia. Koncert będzie 
nie lada gratką. Zapraszamy 3 lute-
go o godz. 17 do hali OSiR w Tarno-
wie Podgórnym. Wstęp wolny. 

Orkiestry wojskowe 
w Tarnowie
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 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Mjr Paweł Joks.

Dżem to coś więcej 
niż muzyka. To styl 
życia

1 lutego odbędzie się polska premie-
ra dwupłytowego albumu z musica-
lu „Nine”, którego premiera odbyła 
sie we wrześniu 2017 r. w poznań-
skim Teatrze Muzycznym. Na krąż-
ku znalazły się wszystkie utwory 
wykonywane podczas spektaklu. 
Wśród nich nie zabraknie najwięk-
szych hitów, takich jak: „Masz być 
Włochem”, „Folies Bergère”, „Mój 
mąż jest artystą”, „Nie nakręcę tego 
fi lmu” czy tytułowego „Dziewięć”. 
Autorem polskiej wersji językowej 
jest Jacek Mikołajczyk, reżyser spek-
taklu. Na płycie będzie można po-
słuchać Damiana Aleksandra (Gu-
ido Contini), Ewy Łobaczewskiej 
(Luiza), Dagmary Rybak (Carla), 
Anny Lasoty (Claudia), Małgorza-
ty Chruściel (Saraghina), Lucyny 
Winkel (Liliane La Fleur) oraz 
Joanny Horodko (Matka Guida) 
w towarzystwie zespołu wokalnego 

oraz orkiestry Teatru Muzycznego 
w Poznaniu. Nagrania dokonano 
podczas spektakli odbywających się 
od 11 do 14 października.

Autorem muzyki jest Maury 
Yeston, kompozytor doskonale 
znanych broadwayowskich prze-
bojów musicalowych takich jak 

„Phantom” czy „Titanic”. Muzyka 
w „Nine” to zbiór znakomitych son-
gów, efektownych scen zbiorowych, 
oraz przedziwny pastisz opery baro-
kowej w tak zwanej scenie wenec-
kiej, wypełniającej olbrzymią część 
aktu drugiego, a prezentowanej 
w niniejszym nagraniu w całości.

Premierowo płytę będzie można 
kupić podczas spektakli „Nine”, 
które odbędą się od 1 do 3 lutego 
o godz. 19. Później krążek w cenie 
30 zł dostępny będzie na stoisku 
sprzedażowym podczas spektakli, 
w kasie teatru oraz na stronie www.
teatr-muzyczny.poznan.pl w zakład-
ce Sklep.

– Praca nad musicalem „Nine” 
i produkcja tego spektaklu były 
jednymi z największych wyzwań 
naszego zespołu – powiedział 
Przemysław Kieliszewski, dyrek-
tor Teatru Muzycznego. – Teatr 

przeszedł metamorfozę i od 2014 
roku zaczął inscenizować musicale 
w nowoczesnej formule. Po przeło-
mowym, zarejestrowanym również 
na CD, thrillerze „Jekyll & Hyde” 
F. Wildhorna, rock-operach A. L. 
Webbera: „Evicie” i „Jesus Christ 
Superstar’, polskich prapremie-
rach: „Zakonnicy w przebraniu” A. 
Menkena (realizowanej kilka tygo-
dni przed prapremierą berlińską) 
oraz „Madagaskarze – musicalowej 
przygodzie” G. Noriegi i J. Someil-
lana, przyszedł czas na arcydzieło 
Maury Yestona. Teatr w 2006 roku 
wystawił jego „Phantoma”, a po-
szczycić może się też prawykona-
niem polskim i wydaniem na CD 
Yestonowskiego cyklu „December 
Songs”, w którym w główną postać 
wcieliła się Edyta Krzemień. Tego 
wspaniałego twórcę darzymy wiel-
kim szacunkiem. Red 

Polska premiera płyty z musicalu „Nine”

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

KONKURS
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Na wydarzenie zaproszeni zostali 
przedstawiciele władz samorządo-
wych, dyrektorzy szkół, przedsta-
wiciele fi rm, stowarzyszeń, organi-
zacji społecznych działających na 
terenie gminy i osoby zasłużone dla 
Kórnika. Koncert uświetniła swoją 
obecnością Biała Dama 2017 Do-
minika Andrzejczak. 

Przed koncertem burmistrz Je-
rzy Lechnerowski podziękował za-
proszonym gościom za współpracę 
i przedstawił najważniejsze inwesty-
cje i projekty zrealizowane w 2017 
roku oraz plany inwestycyjne na 
2018 rok. 

Następnie zaprosił na koncert 
w wykonaniu 80-osobowej Orkie-
stry Filharmonii Poznańskiej, którą 

dyrygował Maciej Żółtowski. Jako 
solistka wystąpiła Barbara Gutaj 
(sopran), a prowadzącym był Jakub 
Kasperski. 

Artyści zaprezentowali licznie 
zgromadzonej publiczności zna-
ne utwory Moniuszki, Dworaka, 
czy Straussa. Koncert z pewnością 
można zaliczyć do bardzo udanych, 

o czym świadczyły najlepiej oklaski 
i owacje na stojąco. 

Po nim dyrektor Kórnickiego 
Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” 
Wojciech Kiełbasiewicz wręczył 
burmistrzowi Jerzemu Lechnerow-
skiemu upominek, symbolizujący 
kroplę wody z basenu za szczegól-
ne zaangażowanie w rozwój KCRiS 
„Oaza”.

Na koniec burmistrz zaprosił 
wszystkich na toast noworoczny. 

Orkiestra zagrała w Kórniku
Tradycyjnie już, w połowie stycznia w kórnickiej „Oazie”, odbył się Koncert Noworoczny, 
organizowany od wielu lat z inicjatywy burmistrza Jerzego Lechnerowskiego 
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Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Koncert wykonała 
orkiestra Filhar-
monii Poznańskiej 
pod batutą Macieja 
Żółtowskiego

Karnawał Wenecki – to motyw prze-
wodni XI Wiedeńskiego Koncertu 
Noworocznego, którym gmina Ko-
morniki przywitała 2018 rok. Już 
po raz trzeci słynna, poznańska 
orkiestra „Sinfonietta Polonia” go-
ściła w hali widowiskowo sportowej 
w Komornikach, oczarowując gości 
porcją wykwintnej, światowej klasy 
muzyki. Tym razem orkiestra, pod 
batutą maestra Cheunga Chaua – 
założyciela i dyrektora artystyczne-
go, porwała nas w podróż do dawnej 
Wenecji, grając słynne arie znanych 
włoskich kompozytorów. I tak, 
zabrzmiały światowe hity, m.in.: 
„O sole mio”, aria „La donna è mo-
bile” z III aktu opery „Rogoletto” 
Giuseppe Verdiego, czy aria „O mio 
babbino caro” z opery „Gianni 
Schicchi” Giacomo Pucciniego. 
Podczas koncertu wiedeńskiego nie 
mogło zabraknąć utworów najsłyn-
niejszych Straussów. Otwierająca 
koncert uwertura do operetki „Noc 
w Wenecji,” „Laugunen-Walzer” 
i „Alle Maskiert” Johanna Straussa 
syna wprowadziły słuchaczy w kar-
nawałowy nastrój zabawy i tańca, 
podobnie jak fantazja „Pamięci 
Ernsta” lub „Karnawał w Wenecji” 
Straussa ojca. 

Partie wokalne doskonale zapre-
zentowali soliści: Barbara Gutaj-
Monowid – sopranistka, solistka 
teatru Wielkiego w Poznaniu oraz 
Piotr Rafałko – solista Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego. Podziwiać mo-
gliśmy także wybitną skrzypaczkę 
Blankę Bednarz oraz charyzma-
tycznego trębacza Ostapa Popovy-
cha. 

Na wielki fi nał Koncertu Nowo-
rocznego zabrzmiał obowiązkowy 
„Marsz Radetzky’ego”, kończący 
każdego roku muzyczne święto 
w oklaskowym akompaniamencie 
usatysfakcjonowanych słuchaczy. 

Koncert był okazją do wzniesienia 
wspólnego noworocznego toastu. 
Wójt Jan Broda, przewodniczący 
Rady Gminy Marian Adamski oraz 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury Antoni Pawlik złożyli gościom 
życzenia pomyślności i zdrowia 
w Nowym Roku. VS 

Koncert 
w Komornikach

FO
T.

 A
. P

A
W

LI
K

Gości przywitał wójt Jan Broda. 

Wystąpiła słynna 
orkiestra „Sinfo-
nietta Polonia”



15
NR 131 / 29 STYCZNIA 2018 

SPORT

REKLAMA

FO
T.

 A
Z

S 
PO

Z
N

A
Ń

Jest karnawał, trzeba się bawić. Naj-
bliższa „Moc i Siła” w poznańskim 
Blok Hause będzie imprezą dla 
tych, którzy lubią bulderować i lubią 
przebieranki. Kalafi or Krzyś? Popek 
po walce ze Strachem? Margaryna 
Delma? To za kogo się przebierze-
cie, zależy tylko od Was! Patronat 
nad wydarzeniem objął „Nasz Głos 
Poznański”.

Tak jak to, które miejsce zaj-
miecie w zawodach! I nawet jeśli 
poprzednie zdanie to bzdura, przy-
gotujcie się najlepiej jak możecie! 
Organizatorzy liczą na Waszą in-
wencję! I pamiętajcie! Na tej impre-
zie zyskać możecie wieczną chwałę, 
a stracić tylko reputację! Stroje i pe-
tarda w dłoni obowiązkowe.

Eliminacje to 30 baldów, jak 
zwykle w formule fl ash: bonus to 
1 punkt, top 2, sfl ashowanie balda 
3. Formuła fi nału natomiast będzie 
zupełnie niespodzianką, o której na 
razie wie tylko paru reptilian. Ba-

wić szanownych gości będą znani 
z ogólnopolskich mediów chwyto-
wi, którzy w tym sporcie osiągnęli 
już wszystko: Rafał Szewczyk (Unia 
Leszno) i Wojtek Kaczmarek z Ku-
jaw. Zawody odbędą się 3 lutego 
w godz. 17–21. Podsumowanie 
i ogłoszenie wyników 21.30. Wpiso-
we: 30 zł. Red 

Moc i Siła

W pierwszej rundzie akademiczka 
w trzech setach pokonała faworyzo-
waną Amerykankę Jennifer Brady 
2:6, 6:4, 6:3 i po raz pierwszy w ka-
rierze awansowała do drugiej rundy 
w tym prestiżowym turnieju. Tu Mag-
da Linette wygrała z rozstawioną 
z numerem 22 Darią Kasatkiną (25 
WTA) 7:6, 6:2. W trzeciej rundzie 
poznanianka uległa reprezentantce 
Czech Denisie Allertovej 6:1, 6:4.

Z kolei w deblu Linette i Zarina 
Dijas zakończyły występ w drugiej 
rundzie. Przegrały z rozstawiony-
mi Czeszkami Kateriną Siniakovą 
i Barborą Krejcikovą 4:6, 2:6.

Duży sukces odniósł także inny za-
wodnik sekcji tenisowej AZS Poznań. 
W halowych mistrzostwach Polski 
kadetów w Toruniu Marcel Polito-
wicz zdobył brązowy medal w singlu 
oraz w parze z Maksem Kaśnikow-
skim obronił tytuł z lata i został de-
blowym mistrzem Polski kadetów.

Jeśli chcesz, by Twoja pocie-
cha grała w tenisa, to zapisz ją do 
najlepszej sekcji tenisowej w Pol-
sce, która ogłasza nabór dla dzieci 
w wieku 5-12 lat. To niepowtarzalna 

okazja do tego, aby rozpocząć karie-
rę drogą Magdy Linette, Agnieszki 
Radwańskiej lub Łukasza Kubota. 

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

Sukces Linette
Tenisistka AZS Poznań Magda Linette zaprezentowała się 
bardzo dobrze w turnieju Wielkiego Szlema Australian Open 

Na zdjęciu 
Marcel Politowicz. 

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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19 maja odbędzie czwarta edycja 
biegu Rozalińska 13-tka. Ta impre-
za biegowa już na stałe wpisała się 
w kalendarz atrakcyjnych wydarzeń 
sportowych i rodzinnych w gminie 
Tarnowo Podgórne. 12 stycznia 
rozpoczęły zapisy na tegoroczne 
zawody. W tym dniu spotkali się 
również przyjaciele i partnerzy bie-
gu, nad którym patronat medialny 
od pierwszej edycji sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”. 

Wydarzenie w Bankietowej 
Strzelnicy w Tarnowie Podgórnym 
było okazją do podziękowań, a także 
ciekawych podsumowań. W trzech 
edycjach biegu wzięło udział łącz-
nie ponad 600 biegaczy, a najlepszy 
dotychczas osiągnięty wynik na dy-
stansie 13 km to 45:41. 

– Cieszymy się, że z roku na rok 
udaje się nam zaprosić do uczest-
niczenia w imprezie coraz więcej 
osób – również spoza gminy Tarno-
wo Podgórne – podkreśla Tomasz 
Ostajewski, przedstawiciel fi rmy 
Novum Plus, głównego organiza-

tora wydarzenia. W 2017 r. lista 
startowa została zamknięta miesiąc 
przed biegiem.

Uczestnicy spotkania wraz z po-
dziękowaniami otrzymali również 
pamiątkowe medale i dyplomy. Byli 
wśród nich m. in.: Tadeusz Czajka – 
wójt gminy Tarnowo Podgórne, Ewa 
Noszczyńska-Szkurat – wicewójt 
gminy Tarnowo Podgórne, Antoni 
Andrzejczak – przewodniczący rady 
sołeckiej wsi Lusówko oraz inspek-
tor Mirosław Gogołek – komendant 
komisariatu Tarnowo Podgórne, 
a także Sławomir Lechna, redaktor 
naczelny „NGP”.

– Bieg Rozalińska 13-tka zna-
komicie promuje zdrowy tryb życia 
oraz gminę Tarnowo Podgórne – 
powiedział wójt Tadeusz Czajka. 
– Pobiegnę w tegorocznej edycji, 
będzie to doskonała okazja do tre-
ningu przed czerwcowym półmara-
tonem Bieg Lwa. 

Zachęcamy do zapisów na IV 
edycję Rozalińskiej 13-tki. Formu-
larz rejestracyjny dostępny jest na 
stronie internetowej biegu: rozalin-
ska13.pl. MT

Przyjaciele 
Rozalińskiej 13

Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!  691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń 
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916, 
w Buku: • ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, 
ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376, 602 150 364.
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Nasz Głos Poznański jest nowoczesną 
gazetą miejsko-gminną 

Dystrybuowany jest
w 300 stałych punktach
(Poznań i 19 okolicznych gmin)

m.in. markety (m.in. „Piotr i Paweł”, Stary 
Browar, Galeria Malta, CH Plaza), urzędy, 
sklepy ogólnospożywcze i inne, banki, obiekty 
rekreacji – centra tenisowe, pływalnie, 
siłownie, SPA – hotele, restauracje, salony
samochodowe, hurtownie, a także 
bezpośrednio (na ulicy z ręki).  

SZUKAJ NAS W MARKETACH

I W RADIO TAXI RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic
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Drugoligowe siatkarki SKF Poli-
technika Poznań znakomicie rozpo-
częły 2018 rok, w którym świętują 
dziesiątą rocznicę powstania klubu. 
Podopieczne Marcina Grocia dzięki 
ostatnim zwycięstwom nad MKS 
Truso Elbląg i UKŻPS Kościan są 
już pewne gry w play-off o awans do 
I ligi.

Trwający sezon II ligi siatkówki 
kobiet dla klubu SKF Politechnika 
Poznań, nad którym patronat me-
dialny od wielu lat sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”, może być prze-
łomowy. Akademiczki są jednym 
z czołowych zespołów ligi i z wy-
chowankami w składzie uzyskały 
tak dużą przewagę nad pozostałymi 
drużynami, że spokojnie mogą się 
przygotowywać do play-off.

– Przede wszystkim skupiamy się 
na wychowywaniu kolejnych poko-
leń siatkarek, których w sekcjach 

naszego klubu jest coraz więcej. 
Wywalczenie awansu na 10-lecie 
klubu do I ligi byłoby spełnieniem 

marzeń – mówi Michał Sułkowski 
z zarządu klubu. 

Klub, wraz z Wydziałem Sportu 

Urzędu Miasta Poznania i Politech-
niką Poznańską, z okazji rocznicy 
powstania już dziś zaprasza na 17 
marca do hali CS PP przy ul. Pio-
trowo 4 w Poznaniu na siatkarski 
festyn. W programie m.in. rodzin-
ny turniej mini-siatkówki dla po-
znaniaków, zabawy i pokazy, mecz 
przyjaciół klubu z dziennikarzami, 
a całość zwieńczy derbowy poje-
dynek SKF Politechnika Poznań 
– UKS ZSMS Poznań. Więcej infor-
macji w serwisie sportowym www.
naszglospoznanski.pl.

Poznanianki pewne gry w play-off 
Zbliża się 10. rocznica powstania SKF Politechnika Poznańska. Trwający sezon może 

być przełomowy!
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Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Pamiątkowy medal i dyplom od organizatorów biegu otrzymał m.in. Tade-
usz Czajka – wójt gminy Tarnowo Podgórne. 


