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

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

KSM w RokietnicyKSM w Rokietnicy

15-lecie Kabaretu Skeczów 
Męczących. Dla Czytelników 
mamy zaproszenia na występ 
w Rokietnickim Ośrodku Sportu! 
STR. 12
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2 Z DRUGIEJ STRONY

Sąsiedzie, paląc śmieci trujesz także siebie!

Kalendarium

13 lutego 
WTOREK
• W klubie Blue Note o godz. 20 
rozpocznie się koncert Marty 
Torebko, poznańskiej artystki, 
dyrygentki, pianistki, wokalist-
ki, której kompozycje znajdują 
się płycie „Antrum”. 

16–18 lutego
PIĄTEK–NIEDZIELA
• Festiwal tańców bal folkowych 
LOVEMBAL odbędzie się w po-
znańskim klubie Trops. To trzy 
dni spotkań z tańcem i muzyką 
czerpiącą z tradycji różnych 
regionów zachodnioeuropej-
skich. Szczegółowe informacje 
o wydarzeniu dostępne są na 
stronie internetowej: http://
lovembal.pl/.

17 lutego
SOBOTA
• Legendarny trębacz i piani-
sta jazzowy, dziesięciokrotny 
zdobywca Grammy – Arturo 
Sandoval wystąpi w poznańskiej 
Sali Ziemi. Dla naszych Czy-
telników mamy dwuosobowe 
zaproszenie. Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl. 

24 lutego
SOBOTA
• Najzabawniejszy kwartet 
smyczkowy w Polsce (a może 
i w Europie), czyli Grupa 
MoCarta, wystąpi w Centrum 
Kultury Przeźmierowo. Począ-
tek koncertu o godz. 20.30. 

3 marca
SOBOTA
• Koncert legendy polskiego 
rocka – zespołu Dżem, odbędzie 
się w Tarnowie Podgórnym. 
Mamy bilety! Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Żyłem do tej pory w przeświad-
czeniu, że mieszkając na wsi nie 
dotyczy mnie problem smogu. 
Naiwny byłem. I to bardzo! Prze-
konałem się o tym niedawno, gdy 
sprawdziłem wskazania czujek 
zamontowanych właśnie w gminie 
Buk. W piątek rano normy pyłu 
PM2,5 zostały przekroczone aż 
o 996 proc., a PM10 o 868 pro-
cent! Dramat!!!

Oddychamy fatalnym powie-
trzem, podobnie jest w wielu 
innych gminach powiatu. Uważam, 

że problem smogu powinien stać 
się priorytetowym dla samorzą-
dowców i parlamentarzystów. Bo 
co nam po nowych na przykład 
drogach, gdy wdychamy truciznę. 

Najgorsze, że trują nas i siebie… 
sąsiedzi. Zakładam, że zbyt wiele 
nie wiedzą o fatalnym wpływie, 
jaki na ich i nasze zdrowie wywiera 
spalanie odpadów węglowych, 
węgla marnej jakości oraz śmieci. 
Zakładam tak, bo gdyby wiedzieli, 
to z pewnością nie robiliby tego 
nam, ani tym bardziej sobie. 

Drogi Sąsiedzie, to co wy-
puszczasz przez swój komin, 
truje i zabija także Ciebie i Twoich 
najbliższych! Wrzucając do pieca 
marne paliwo lub śmieci sprawiasz, 
że dochodzi do wielu przedwcze-
snych zgonów, niespotykanie 
dużej liczby nowotworów, chorób 
dzieci na astmę,alergii… Sąsiedzie 
sprawiasz, że nie można w spokoju 
wyjść na spacer, ograniczasz nasz 
komfort życia! 

Teraz już wiesz, więc mam na-
dzieję, że przestaniesz nas truć!!! 

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

Skoro już wiesz, 
to przestań truć!

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

26 II
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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TEMAT NUMERU

PRAWDZIWE 
EMOCJE

NAJLEPSZE  
WYDARZENIA  
I TARGI W SWOICH  
BRANŻACH

PRAWDZIWE
SPOTKANIA

ZAPRASZAJĄ

CAVALIADA

POLAGRA BUDMA

MOTOR SHOW  POZNAŃ GAME ARENA

ITM POLSKA

REKLAMA

Czytelnicy „Naszego Głosu Po-
znańskiego” wybrali „Najpopular-
niejszego Sołtysa 2018”! Został 
nim Jacek Schmidt, sołtys Koninka 
w gminie Kórnik. Patronat honoro-
wy nad plebiscytem objął starosta 
poznański Jan Grabkowski, a me-
dialny Radio Poznań. 

Czytelnicy mogli głosować na 
osoby z przygotowanej przez nas 
listy sołtysów z 17 gmin okalają-
cych Poznań, w tym gronie byli też 
przewodniczący zarządów osiedli. 
W sumie znalazło się na niej aż 
300 nazwisk. III Plebiscyt „Najpo-
pularniejszy Sołtys’2018” trwał od 
29 stycznia do 9 lutego 2018 r. do 
godz. 22.00. W sumie oddano 4010 
głosów!

Czytelnicy „Naszego Głosu Po-
znańskiego” za „Najpopularniej-
szego Sołtysa 2018” podpoznań-
skich gmin uznali Jacka Schmidta, 

sołtysa Koninka. Uzyskał on aż 1170 
głosów, czyli 29,4 proc. wszystkich 
oddanych. Drugie miejsce zajęła 
Róża Lubka (Mrowino-Cerekwica, 
gm. Rokietnica) – 505 głosów (12,7 
proc.), a trzecie Agnieszka Kram 
(Napachanie-Dalekie w gminie Ro-
kietnica) – 443 głosy (11,1 proc.).

– O plebiscycie „Najpopular-
niejszy sołtys” dowiedziałem się 
dopiero w miniony poniedziałek 
od córki, czyli po tygodniu od jego 
rozpoczęcia – powiedział nam Ja-
cek Schmidt. – Mówiła, że w pracy 
usłyszała, że jestem nominowany. 
Cieszę się, że zwyciężyłem, bo to na-
groda nie dla mnie, a dla wszystkich 
tych, z którymi współpracuję, mię-
dzy innymi z radą sołecką, Ochotni-
czą Strażą Pożarną, Kołem Gospo-
dyń Wiejskich, sołtysem sąsiedniej 
wsi Szczytniki Markiem Temple-
wiczem i wielu osób. To dzięki nim 
udaje się tyle zrobić, jak na przykład 
niedawno zebraliśmy ponad 30 ty-
sięcy złotych na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. 

Jacek Schmidt dodał, że sołtysem 
został w 2015 roku, kiedy poprzedni 

zrezygnował po 22 latach sprawo-
wania tej funkcji.

– Po trzech miesiącach też złoży-
łem rezygnację, ale radny powiato-
wy Zbigniew Tomaszewski i sołtys 
Szczytnik przekonali mnie, że warto 
podjąć ten wysiłek – zdradza Jacek 
Schmidt. – Rezygnację wycofałem, 
otrzymałem ponownie zaufanie 
i z nową Radą Sołecką rozpoczęli-
śmy pracę. Jeszcze raz podkreślę, że 
jej efekty są możliwe, dzięki zaanga-
żowaniu bardzo wielu osób! 

„Najpopularniejszy Sołtys 2018” 
będzie w poniedziałek (12 lutego) 
o godz. 10.20 gościem audycji Mała 
Czarna w Radio Poznań. Uroczyste 
wręczenie nagrody nastąpi wkrótce 
w Starostwie Powiatowym w Pozna-
niu. Relację z gali i wywiad z sołtysem 
opublikujemy na www.naszglospo-
znanski.pl, a także w drukowanym 
wydaniu „Naszego Głosu Poznań-
skiego”, które ukaże się 26 lutego.

Dodajmy, że właściciel telefonu, 
z którego wysłanych zostało naj-
więcej głosów, otrzymał voucher na 
pobyt w Hotelu Remes Sport&Spa 
z kolacją! 

Przypomnijmy, w pierwszej edy-
cji plebiscytu zwyciężył Piotr Mi-
chalski, sołtys wsi Białęgi (gm. Mu-
rowana Goślina), a w drugiej Marek 
Królik, sołtys wsi Kunowo (gm. 
Duszniki).

Nad prawidłowością plebiscy-
tu czuwał operator panelu SMS-
owego fi rma Bild Presse. Red

Sołtys Koninka najpopularniejszy! 
Jacek Schmidt, sołtys Koninka w gminie Kórnik, został „Najpopularniejszym Sołtysem 2018”!

NAJPOPULARNIEJSZY 
SOŁTYS 2018  1. Jacek Schmidt (Koninko, gm. 

Kórnik) 1170 (29,4%)
2. Róża Lubka (Mrowino-Cere-
kwica, gm. Rokietnica) 
 505 (12,7%)
3. Agnieszka Kram (Napachanie-
Dalekie, gm. Rokietnica )
 443 (11,1%)
4. Kosakowska Magdalena (Ka-
mionki, gm. Kórnik)  285 (7,2%)
5. Dominik Występski (Wiry, 
gm. Komorniki) 220 (5,5%)
6. Anna Kwaśnik (Więckowice, 
Drwęsa, Zborowo, Pokrzywnica, 
Fiałkowo, gm. Dopiewo)170 (4,3%)
7. Hanka Antkowiak-Janaszak 
(Konarzewo, gm. Dopiewo) 
 163 (4,1%)
8. Sylwia Brzoskowska (Borówiec 
Nowy, gm. Kórnik) 152 (3,8%)
9. Anna Niesiobęcka (Sobota-Byt-
kowo, gm. Rokietnica) 143 (3,6%)
10. Mariola Nowak (Dopiewiec, 
gm. Dopiewo) 115 (2,9%)

Czołówka plebiscytu
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Zmiany w organizacji ruchu na ul. 
Słowiańskiej i Murawa w Poznaniu 
nie będą w tym roku realizowane. 
Powodem są inne planowane w tym 
samym czasie remonty w mieście, 
które w połączeniu z reorganizacją 
na Winogradach mogłyby spowodo-
wać zbyt duże utrudnienia w ruchu. 

Zmiany na ul. Słowiańskiej za-
kładające wytyczenie nowych dróg 
rowerowych to jeden ze zwycięskich 
projektów Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego. „Rowerowe Wino-
grady. Słowiańska Trasa Rowerowa” 
zyskał poparcie mieszkańców Pozna-
nia podczas PBO 2017. Jego założe-
nia były też konsultowane z lokalnymi 
radami osiedli. Z uwagi na uwarun-
kowania, między innymi terenowe, 
został on połączony z przebudową 
Murawy, dzięki któremu rowerzyści 
zyskają bezpieczne połączenie rowe-
rowe z Naramowic do centrum mia-
sta wzdłuż tej właśnie ulicy.

Na samych Winogradach roz-
pocznie się w tym roku jedynie budo-
wa przejazdu rowerowego na skrzy-
żowaniu Lechicka/Murawa. Jest to 
osobne zadanie. Przewiduje m.in. 
doprojektowanie przejazdu rowero-
wego do przejścia dla pieszych. Red

Zmiany na 
Murawie nie 
w tym roku

Mieszkanki i mieszkańcy Poznania, 
skupieni wokół oddolnej inicjatywy 
Nowa Głogowska, zebrali już ponad 
1000 podpisów pod wnioskiem do 
władz Poznania o nowy projekt dla 
głównej, niegdyś reprezentacyjnej 
ulicy Łazarza. Podpisy te zostały 
przedstawione ZDM jako ważny 
głos obywatelski w ramach konsul-
tacji społecznych.

Od lat poznańskie ruchy spo-
łeczne i fachowcy zajmujący się 
transportem miejskim (m.in. 
z Politechniki Poznańskiej), apelu-
ją o przebudowę ulicy Głogowskiej. 
Ulica w swoim obecnym kształcie 
nie spełnia norm przewidzianych 
prawem, co potwierdza nawet Za-
rząd Dróg Miejskich. 

Inicjatorzy Nowa Głogowska na 
www.nowaglogowska.pl prezentują 
szczegóły proponowanych zmian, 
analizy i głosy fachowców, a także 
ilustracje konkretnych rozwiązań 
dla poszczególnych odcinków ulicy 
Głogowskiej. Od września ubiegłe-
go roku na ulicach pytają o zdanie 
mieszkanki i mieszkańców Łazarza 
i zbierają podpisy pod petycją do 
władz miasta. 

Mieszkańcy chcą uspokojenia 
ruchu na Głogowskiej, czyli dla pie-
szych przy torach tramwajowych, 
osobnego miejsca dla rowerów, 
zieleni, miejsc odpoczynku oraz 

dodatkowych miejsc postojowych. 
Piesi będą wówczas bezpieczni na 
chodnikach i będą mogli bezpiecz-
nie przejść przez jezdnię – dzięki 
redukcji pasów ruchu odległość do 
pokonania będzie mniejsza, a azyle 
pozwolą zatrzymać się przed tora-
mi, co dzisiaj jest niemożliwe.

Wg danych Politechniki Poznań-
skiej liczba samochodów przejeż-
dżających Głogowską nie zmniej-
szy się, pojadą one za to spokojniej 
i płynniej. Zamiast uciążliwych świa-

teł organizatorzy akcji proponują 
bardziej bezpieczne i skuteczne roz-
wiązania: odpowiedni kształt jezdni, 
który zmusza kierowców do zdjęcia 
nogi z gazu przed zebrą. Spokojny 
ruch samochodowy to także mniej-
szy hałas i mniej zabójczych pyłów 
w powietrzu. I wreszcie – dzięki oży-
wieniu ruchu pieszego odżyje pod-
upadający tu handel i ulica będzie 
miała szansę odzyskać dawny blask.

I chociaż zmiany na Głogowskiej 
potrzebne są natychmiast, nie ozna-

cza to rewolucji. Nowa Głogow-
ska proponuje rozłożyć je na etapy 
i kolejne rozwiązania wprowadzać 
na kilkutygodniowe okresy próbne. 
W prace projektowe inicjatorzy ak-
cji chcą włączyć osoby mieszkające 
na Łazarzu oraz specjalistów Poli-
techniki. 

– Konsultacje nie powinny spro-
wadzać się do dwóch spotkań, na 
których zwolennicy dwóch od-
miennych rozwiązań przekrzykują 
siebie wzajemnie i nawet nie pró-
bują wysłuchać swoich racji – mówi 
Włodzimierz Nowak, jeden z ini-
cjatorów akcji. -Chcemy wspólnie 
z mieszkankami i mieszkańcami za-
stanowić się nad tym, jak mogłaby 
wyglądać ulica Głogowska. Propo-
nujemy rozwiązania testowe, by zo-
baczyć, jak nasze postulaty spraw-
dzą się w praktyce. 1–2 miesięczny 
test pozwoli dokonać obiektywnych 
pomiarów, a mieszkańcy będą mogli 
sami zdecydować, czy są „za”. 

Według inicjatorów akcji na 
zmianach skorzystają wszyscy. Gdy 
w grudniu ZDM zaczął konsultacje 
dotyczące nowej organizacji ruchu 
na Łazarzu uznali, że pokażą urzęd-
nikom, ile osób chce nowej Głogow-
skiej. Pod petycją do prezydenta 
Jacka Jaśkowiaka podpisało się do 
końca stycznia ponad 1000 osób. 
Zbiórka trwa nadal. Red

Chcą nowej Głogowskiej
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Tak może wyglądać w przyszłości ul. Głogowska na wysokości Rynku 
Łazarskiego.

Na obecnym etapie wykonywane są 
czynności specjalistów w ramach 
analizy ornitologicznej m.in. in-
wentaryzacja gniazd oraz wytycze-
nia drzew i krzewów, które zgodnie 
z obowiązującymi przepisami pra-
wa nie wymagają uzyskania zgód na 
ich usunięcie. Całość prac łącznie 
z docelową wycinką drzew i krze-
wów na obszarze przyszłego węzła 
drogowego będzie realizowana 
przez Zakład Lasów Poznańskich. 

Poznańskie Inwestycje Miejskie 
informują, iż w ciągu najbliższych 
kilku tygodni w newralgicznych 
obszarach przyszłej inwestycji zo-
staną wykonane specjalistyczne 
badania weryfi kujące nie tylko po-
łożenie kabli energetycznych i te-
lekomunikacyjnych oraz wszelkich 
sieci rurowych, ale mające na celu 
zidentyfi kowanie ukrytych pod zie-
mią innych obiektów, które mogą 
stanowić zagrożenie dla terminowej 
realizacji prac budowlanych.

Zastosowanie zaawansowanych 
metod badań, takich jak m.in geo-
radar, powinno w dużej mierze 
zapobiec opóźnieniom w budowie 
trasy tramwajowej, spowodowa-
nych nieprzewidzianymi na etapie 
planowania dodatkowymi pracami 
ziemnymi.

Obecnie wykonywana jest szcze-

gółowa weryfi kacja w terenie ist-
niejących zasobów geodezyjnych. 
Planowany jest harmonogram prac 
terenowych oraz badanie stanu 
technicznego osnowy geodezyjnej. 
W najbliższych dniach rozpocznie 
się szczegółowe profi lowanie geora-

darowe terenu i aktualizacja mapy 
terenu.

Tymczasem uruchomiona została 
strona www.tramwajnaramowice.pl 
poświęcona wyłącznie budowie no-
wej linii tramwajowej i układu dro-
gowego. Można na niej na bieżąco 

śledzić postęp prac, znaleźć infor-
macje dotyczące zmian w organiza-
cji ruchu i obejrzeć wizualizacje.

– Budowa tramwaju na Naramo-
wice to inwestycja ważna nie tylko 
dla mieszkańców północnej części 
miasta, ale dla całego Poznania – 

mówi prezydent Jacek Jaśkowiak. 
– Dlatego zależy mi na tym, by 
wszyscy mieszkańcy byli dobrze po-
informowani i łatwo mogli znaleźć 
odpowiedzi na pytania związane z tą 
inwestycją. Żeby to ułatwić, zebrali-
śmy wszystkie informacje w jednym 
miejscu. Dzięki tej stronie każdy na 
bieżąco będzie mógł śledzić prze-
bieg przygotowań do budowy i po-
stęp prac.

Trasa tramwaju będzie biegła od 
pętli Wilczak do ulicy Lechickiej 
po zachodniej stronie ul. Naramo-
wickiej. Obecne skrzyżowanie ul. 
Naramowickiej i Lechickiej będzie 

bezkolizyjne, powstanie tam rów-
nież wiadukt tramwajowy. Następ-
nie tramwaj pojedzie po zachodniej 
stronie ul. Nowej Naramowickiej, 
aż do pętli przy ul. Błażeja. Na całej 
nowej trasie składy zatrzymają się 
przy 8 przystankach. RB

Tramwaj na Naramowice 
W rejonie przyszłego węzła drogowego Naramowicka/Lechicka w Poznaniu prowadzone są prace 
przygotowawcze zmierzające do przygotowania terenu pod wycinki drzew i krzewów. Przy pomocy 
georadaru będą prowadzone badania terenowe potrzebne do aktualizacji mapy
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Budowa tramwaju 
na Naramowice to 
inwestycja bardzo 
ważna dla całego 
Poznania
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WYDARZENIA

REKLAMA

Kontynuowane są prace związane 
z uruchomieniem Zespołu Szkół 
Technicznych w Tarnowie Podgór-
nym. Gmina zakupiła już grunt przy 
Rondzie im. Jacka Kuronia. Według 
założeń na 2,7 ha stanie budynek 
szkolny, pełnowymiarowa hala 
sportowa z widownią oraz zespół 
boisk. Zaplanowano tam także ok. 
100 miejsc parkingowych. 

Jednocześnie prowadzone są 
dalsze badania opinii. Po tym, jak 
Pracownia Badań Opinii Publicz-
nej Społeczności Lokalnej i Rynku 
zapytała o zdanie lokalnych przed-
siębiorców (którzy z nadzieją 
i entuzjazmem odnieśli się do tego 
projektu), teraz przepytani zosta-
li rodzice. Ankieterzy byli obecni 
podczas styczniowych zebrań z ro-

dzicami we wszystkich szkołach na 
terenie gminy.

Ponadto wójt Tarnowa Podgór-
nego Tadeusz Czajka wystosował 
pismo do starosty powiatu poznań-
skiego i do Rady Powiatu Poznań-
skiego z prośbą o wyrażenie zgody na 
uruchomienie Zespołu Szkół Tech-
nicznych i samodzielne prowadze-
nie go przez gminę. Taka zgoda jest 
konieczna, ponieważ to organizacja 
sieci szkół ponadpodstawowych na-
leży do kompetencji powiatu. 

– Mam nadzieję, że powiat wy-
razi zgodę możliwie jak najszybciej 
– mówi wójt Tarnowa Podgórnego 
Tadeusz Czajka. – Zwlekanie z tą 
decyzją może zniweczyć nasze pla-
ny uruchomienia szkoły 1 września 
2019 r. ARz

Nie ma zgody gminy Tarnowo Pod-
górne na zmianę nazwy ul. 25 Stycz-
nia. Po tym jak wojewoda wielko-
polski wydał zarządzenie zastępcze 
i zmienił nazwę ulicy na Zbigniewa 
Romaszewskiego zaprotestowali 
mieszkańcy, którzy złożyli petycję 
do Rady Gminy Tarnowo Podgórne. 
Jednocześnie wójt Tarnowa Podgór-
nego Tadeusz Czajka wystąpił do 
Rady Gminy o zgodę na zaskarżenie 

decyzji wojewody do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego. 

Rada na sesji 23 stycznia jedno-
głośnie wyraziła zgodę na podjęcie 
kolejnych kroków prawnych. Skarga 
gminy Tarnowo Podgórne na decyzję 
wojewody została złożona 2 lutego. 

Niezależnie jednak od podejmo-
wanych przez gminę działań nowa 
nazwa – Zbigniewa Romaszewskie-
go – obowiązuje od 22 stycznia. ARz

Zadecyduje starosta

Decyzja wojewody 
zaskarżona

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.

W W W . N A S Z G L O S P O Z N A N S K I . P L

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

POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

Wprowadzenie ekonomii społecznej 
do Komornik to inicjatywa wójta Jana 
Brody, który w 2017 r. podjął współ-
pracę z Fundacją Barka, a w styczniu 
tego roku podpisał list intencyjny 
o utworzeniu CIS’u w gminie Ko-
morniki. 

CIS będzie wspierał i aktywizował 
środowiska wykluczone, w szczegól-
ności osoby bezrobotne, uzależnio-
ne od alkoholu, chore psychicznie, 
by mogły rozwinąć swój potencjał 
i osiągnąć samodzielność w życiu 
rodzinnym i zawodowym. Działania 
CIS mają uczyć te osoby umiejętno-
ści społecznych oraz jak zadbać o sie-
bie i o swoich bliskich. Organizacja 
zatrudnienia socjalnego ma zmienić 

podejście osób wykluczonych do 
własnej sytuacji życiowej. Zamiast 
zgłaszać się po zasiłek do pomocy 
społecznej, będą one zachęcane do 
podjęcia pracy, za którą otrzymają 
wynagrodzenie, ale przede wszyst-
kim pracy nad samym sobą. Oprócz 
organizacji pracy, w CIS będzie pro-
wadzona terapia ze specjalistami. 

Aktywizacja zawodowa osób korzy-
stających z pomocy społecznej obniży 

wydatki na zasiłki. Działalność CIS 
jest działalnością odpłatną pożytku 
publicznego. Centrum może być wy-
konawcą wielu prac, których ceny 
będą niższe od cen na rynku komer-
cyjnym. Jest to więc realna inwestycja 
w rozwój środowisk dotychczas zanie-
dbanych, która poprawi sytuację spo-
łeczno-ekonomiczną całej wspólnoty. 

Uchwałę o utworzeniu CIS pod-
jęli radni gminy Komorniki na po-
siedzeniu 8 lutego. Po uzyskaniu 
statusu Centrum Integracji Spo-
łecznej w Urzędzie Wojewódzkim 
w Poznaniu gmina może ubiegać się 
o dotację na prowadzenie jednostki. 
Centrum ma powstać w marcu tego 
roku. OK

Centrum Integracji Społecznej
W Komornikach powstanie Centrum Integracji Społecznej, którego celem będą działania na rzecz 
reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także 
realizacja zatrudnienia socjalnego 
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Wprowadzenie ekonomii 
społecznej do Komornik to 
inicjatywa wójta Jana Brody. 

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

WYMIENIĘ 

OBORNIK KOŃSKI ZA SŁOMĘ LUB SIANO

TELEFON: 501-662-336

REKLAMA

W hali widowiskowo-sportowej, 
w Stęszewie, 19 stycznia odbyło się 
spotkanie noworoczne. Wśród zapro-
szonych gości byli m.in.: wicemar-
szałek województwa wielkopolskiego 
Wojciech Jankowiak, starosta po-
znański Jan Grabkowski, wicestarosta 
poznański Tomasz Łubiński, radni, 

sołtysi oraz przedstawiciele instytucji, 
które współpracują z gminą Stęszew. 

Podczas uroczystości burmistrz 
gminy Włodzimierz Pinczak wyróż-
nił medalami „Serce, Myśli, Czyny” 
zasłużonych mieszkańców naszej 
gminy, jak i również osoby, które 
w dużym stopniu przyczyniają się 

do pozytywnego wizerunku i rozwo-
ju gminy Stęszew. Oto wyróżnieni: 
Dorota Woroch, Irena Maćkowiak, 
Stanisław Stawski, Tadeusz Zwie-
rzyński oraz Brunon Pruski. 

Spotkanie było również doskonałą 
okazją do podsumowania ostatnich 
dokonań w gminie Stęszew. Red 

Gmina Stęszew złożyła wniosek 
o dofi nansowanie inwestycji pod 
nazwą „Budowa systemu zintegro-
wanych węzłów przesiadkowych 
przy stacji kolejowej w Stęszewie 
i przystanku kolejowym w Stryko-
wie, zlokalizowanych na terenie 
gminy Stęszew”.

W ramach projektu zmoderni-
zowane miałyby zostać obie ww. 
stacje, a przy nich powstałyby par-
kingi typu „Parkuj i jedź”. Dodat-
kowo mają powstać dwie ścieżki 
rowerowe Strykowo – Modrze oraz 
Rybojedzko – Sapowice – Strykowo 
(ułatwiające dotarcie do węzła prze-
siadkowego). Projekt ten ma być 
realizowany przez gminę w partner-

stwie z powiatem poznańskim, gdyż 
ścieżki budowane byłyby przy dro-
gach powiatowych. Gmina przejęła 
na siebie koordynację i zarządzanie 
projektem oraz przygotowanie kwe-
stii formalno-prawnych związanych 

z pozyskaniem dofi nansowania. 
Złożony przez gminę Stęszew wnio-
sek przeszedł pozytywnie wstępną 
weryfi kację i znalazł się na liście ran-
kingowej projektów rekomendowa-
nych do dofi nansowania. Red 

Serce, Myśli, Czyny 

Węzły w Stęszewie i Strykowie 

W świetlicy wiejskiej w Sierosławiu 
(gmina Tarnowo Podgórne) wójt Ta-
deusz Czajka wręczył 12 rodzinom 
klucze do nowych mieszkań komu-
nalnych, wybudowanych w Siero-
sławiu. Mieszkania są w pełni wy-
kończone i gotowe do zamieszkania. 
W zdecydowanej większości (9  ro-
dzin) otrzymają je dotychczasowi 
mieszkańcy pałacu w Sierosławiu. 

Przeprowadzka była konieczna 
do tego, by gmina Tarnowo Pod-
górne mogła pałac wyremontować 
i na nowo zagospodarować jego 
otoczenie – powstanie tam m.in. 
boisko, nowy plac zabaw, siłow-
nia zewnętrzna, posadzona będzie 
nowa zieleń. Obiekt zostanie prze-
znaczony na cele społeczne, przede 
wszystkim dla mieszkańców Siero-
sławia. Prace rozpoczną się jeszcze 
w tym roku. ARz

Klucze wręczone 
12 rodzin z gminy Tarnowo Podgórne zamieszka w nowych 
mieszkaniach komunalnych

FO
T.

 U
G

TP
FO

T.
 M

AT
E

R
IA

ŁY
 P

R
A

SO
W

E
FO

T.
 M

AT
E

R
IA

ŁY
 P

R
A

SO
W

E

Gmina Komorniki złożyła do Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki wniosek 
o dofi nansowanie budowy Otwartej 
Strefy Aktywności (OSA). OSA po-
wstałaby w Wirach przy ulicy Pod-
leśnej, w miejscu obecnego placu 
zabaw, który w przypadku uzyskania 
dofi nansowania zostanie zdemonto-
wany. Projekt zakłada montaż urzą-
dzeń siłowni zewnętrznej, zestawów 
sprawnościowych dla dzieci w wieku 
od 3–15 lat, huśtawek wahadłowych, 

bujaka na sprężynie, huśtawki wa-
gowej i trampoliny. W zakres opra-
cowania wchodzi także usytuowanie 
na terenie placu zabaw ławek, stołu 
z ławkami oraz stołu do gry w szachy. 

Na informację o przyznaniu do-
fi nansowania gmina musi jednak 
poczekać do 15.05.2018 r. Prace 
prowadzone będą w okresie letnim, 
zgodnie z zapisami regulaminu pro-
gramu OSA ich realizacja musi za-
kończyć się do 15.10.2018r. Red 

Otwarta Strefa 
Aktywności w Wirach

REKLAMA? 
ZADZWOŃ! 

 691-895-296

Z NAMI WYGRYWAJ BILETY 
DO TEATRÓW, KINA, KONCERTY 

I MECZE LECHA POZNAŃ!

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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– Są to przede wszystkim drogi, któ-
re chcemy zrobić od podstaw, czyli 
obecne gruntowe pokryć kostką. 
Problem dotyczy przede wszystkim 
Stęszewa, Sapowic i Witobla. Jak już 
będzie dokumentacja, to ogłosimy 
przetargi – mówi burmistrz Stęsze-
wa Włodzimierz Pinczak. – Po ich 
rozstrzygnięciu okaże się ile kosztują 
i na ile dróg wystarczy pieniędzy. 

Obecnie gmina naprawia te 
gruntowe, które utwardzane są 
tłuczniem oraz jezdnie asfaltowe 
wymagające remontu. W ubiegłym 
roku na ten cel wydano 5 milionów 
złotych, a prace odbyły się na 18 uli-
cach w gminie. Kwoty zaplanowane 
na drogi z roku na rok rosną. 

Informowaliśmy na naszych ła-
mach, że planowany jest też remont 
drogi wojewódzkiej nr 306 na od-
cinku Buk – Stęszew i Stęszew – 
Dymaczewo. Powstaną tu nowe na-
wierzchnie z chodnikami, ścieżkami 
rowerowymi i odwodnieniem. Już 
na 2019 rok Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich planuje za-
kończenie inwestycji. Problem jest 
natomiast z fragmentem drogi nr 
431 Dymaczewo – Modrze. Po roz-
strzygnięciu przetargu okazało się, 

iż najtańsza oferta jest prawie dwa 
razy droższa niż planował WZDW. 
Teraz jego zarząd zabiega w mini-
sterstwie o dodatkowe pieniądze.

Gmina Stęszew stara się także 
o dofi nansowanie innych dróg, 
m.in. ze Skrzynek do Dopiewa oraz 
z Drogosławca do Stęszewa. Ko-
munikację w gminie poprawi także 
budowa trasy S5, która póki co jest 
bardzo uciążliwa dla mieszkańców. 
Największym problemem jest za-
mknięte skrzyżowanie Wronczyn – 
Będlewo. 

Stęszewianie z nadzieją czekają 

też na budowę węzłów przesiadko-
wych w Stęszewie i Strykowie. Ak-
tualnie trwa weryfi kacja wniosku 
w Wielkopolskim Urzędzie Mar-
szałkowskim. Zmodernizowane 
mają zostać obie ww. stacje, a przy 
nich powstaną parkingi typu „Par-
kuj i jedź”. To inwestycja warta oko-
ło 18 milionów złotych plus ścieżka 
rowerowa z Modrza przez Strykowo 
do Rybojedzka. Będzie ona pierw-
szą w gminie Stęszew przy drodze 
powiatowej. Projekt ten ma być re-
alizowany przez gminę w partner-
stwie z powiatem poznańskim. 

Z innych prac inwestycyjnych 
warto wspomnieć, że kontynuowa-
ne są prace przy kanalizacji. Na 
osiedlu przy ul. Trzebawskiej w Stę-
szewie robiona jest jednocześnie 
kanalizację deszczową i sanitarną. 
Kontynuowane są także roboty przy 
kanalizacji w Łodzi. Ponadto trwają 
prace projektowe dotyczące kana-
lizacji w Skrzynkach i Rybojedzku.

Największą tegoroczną inwesty-
cją jest budowa szkoły podstawowej 
i przedszkola w Jeziorkach. Koszt 
realizacji tej placówki to ponad 10 
milionów złotych. Lech

AKTUALNOŚCI
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Priorytetem są drogi
W gminie Stęszew podjęto prace dokumentacyjne dla prawie 45 ulic gruntowych 

Największą inwestycją gminy Stęszew jest obecnie budowa szkoły podstawowej i przedszkola w Jeziorkach.

Gmina Stęszew ubiega się o dofi -
nansowanie projektu Senior+2018. 
Został on już opracowany i złożo-
ny w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Program Se-
nior+2018 dedykowany jest senio-
rom, powyżej 65 roku życia i ma 
na celu zwiększenie ich aktywności 
w życiu społecznym. Można tego 
dokonać przez zaoferowanie im np.: 
usług opiekuńczych i rehabilitacyj-
nych, warsztatów edukacyjnych, 
zajęć kulturalno-oświatowych, akty-
wizacji społecznej czy ruchowej itp.

Jeśli gminie uda się otrzymać 
dofi nansowanie, to planuje m.in. 
stworzyć wypożyczalnię sprzętu 
wspomagająco-pielęgnacyjnego, 
tj. zakup łóżek rehabilitacyjnych, 
wózków inwalidzkich, balkoników, 
kul ortopedycznych itd. Gmina Stę-
szew ma również zamiar stworzyć 
kluby seniora, promujące zdrowy 
styl życia. Ich uczestnicy będą mieli 
możliwość wzięcia udziału w zaję-
ciach ruchowych, rehabilitacyjnych, 
w treningach pamięci itp. Przewi-
dywane są też zajęcia na basenie, 
wyjazdy do kin, teatrów, spotkania 
integracyjne. Red 

Aktywizacja 
seniorów 
w Stęszewie
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8 GMINA DOPIEWO

Gmina Dopiewo zbuduje w tym 
roku schronisko dla zwierząt. Po-
wstanie ono w Dopiewie – w miej-
scu, gdzie obecnie znajduje się przy-
tulisko. Ma ono spełniać wszelkie 
wymagania określone przepisami 
i będzie prowadzone zgodnie z zasa-
dami przewidzianymi dla tego typu 
placówek. Gmina będzie mogła sa-
modzielnie i na wysokim poziomie 
wypełniać obowiązki. 

Projekt schroniska został skon-
sultowany z Powiatowym Lekarzem 
Weterynarii. Wszystkie jego suge-
stie zostały uwzględnione przy jego 
realizacji. Na początku lutego odby-
ły się konsultacje z Fundacją „Gło-
sem Zwierząt” – projekt zostanie 
zmodyfi kowany, żeby jeszcze lepiej 
służyć czworonożnym podopiecz-
nym.

Na schronisko składać się będą: 
budynek zabiegowy i badań profi -
laktycznych, budynki z 40 boksami 

dla psów i 9 boksami na kwarantan-
nę, pawilony dla kotów i plac wybie-
gowy dla psów. Zbigniew Kobiela

Gmina Dopiewo przeznaczyła 
w 2018 r. na „Program współpracy 
z organizacjami pożytku publiczne-
go” rekordową kwotę 860 tys. zł. To 
największa do tej pory suma prze-
znaczona w budżecie gminnym na 
ten cel. Rok temu pula wynosiła 815 
tys. zł, a 2 lata temu – 770 tys. zł. 

W końcu stycznia ogłoszono 
wyniki konkursu. Wzięło w nim 
udział 28 organizacji, klubów, sto-
warzyszeń i fundacji, które złożyły 
w terminie 46 ofert. Mimo bezpre-
cedensowej kwoty przeznaczonej 
w budżecie gminnym na ten cel 
w 2018 r., oczekiwania przekroczyły 
aż o 66% pulę do podziału. Wnio-
skowana suma dotacji łącznie wy-
niosła ponad 1,4 mln zł. 

Wójt gminy Dopiewo – Adrian 
Napierała, uwzględniając oceny 
komisji, przyznał w końcu stycznia 
środki na realizację 40 zadań. Trwa 
podpisywanie umów, oferenci mu-
sieli dostosować kosztorysy do re-
aliów budżetowych.

Jak co roku, najwięcej ofert doty-
czyło sportu – 23 złożone (20 otrzy-
mało środki). O połowę mniejszym 
zainteresowaniem cieszyła się kultu-
ra – 11 ofert (9 otrzymało środki). Za 
nimi uplasowały się: krajoznawstwo 
i wypoczynek – 5 (4), działania dla 
niepełnosprawnych – 4 (4), profesjo-
nalizacja działań organizacji pożytku 
– 2 (2), zdrowie – 1 (1), ekologia – 0. 

Szczegóły można znaleźć na do-
piewo.pl. AM

Będzie schronisko w Dopiewie Rekordowe wsparcie 
dla pożytku publicznego
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Każdy z nas w najbliższym czasie 
będzie musiał złożyć w Urzędzie 
Skarbowym deklarację podatkową. 
Nie bez znaczenia jest to, jaki ad-
res zamieszkania wpiszemy w od-
powiedniej rubryce. Warto zadbać 
o to, by to był adres faktycznego za-
mieszkania, nawet jeśli zameldowa-
ni jesteśmy gdzieś indziej. Dlacze-
go? Bo gra toczy się o miliony, które 
mogą zasilić budżet gminy, w której 
mieszkamy. Dzięki temu mamy re-
alny wpływ na poprawę warunków 
życia obok nas, a nie w miejscu, 
w którym przebywamy rzadziej.

– Szacujemy, że nawet o kilka 
milionów złotych może zwiększyć 
się nasz budżet, jeśli wszyscy miesz-
kańcy, wypełniając formularz PIT, 
wpiszą w rubryce „adres zamieszka-
nia” swój adres w gminie Dopiewo 
– mówi Adrian Napierała, wójt gmi-
ny Dopiewo. – W ten sposób budżet 
gminny może zyskać z dodatkowe 
pieniądze, które przeznaczymy na 
szybszą realizację inwestycji. 

Potrzeb zawsze jest dużo. Pienią-
dze, które gminy mogą zyskać dzięki 
świadomemu wyborowi mieszkań-
ców, dają nowe możliwości. To do-
datkowe, drogi, kanalizacje, szkoły 
i przedszkola. To również bardziej 
atrakcyjna oferta dla mieszkańców.

Niemal 40 procent podatku wraca 
do gmin z tytułu zamieszkania. Bra-
ne są tu pod uwagę adresy wskazane 
w formularzach PIT, a nie w każdym 
przypadku są to adresy meldunku 
na stałe, zwłaszcza w gminach roz-
wojowych i sąsiadujących z duży-
mi miastami, w których przybywa 
mieszkańców, albo ci nowi wciąż 
zameldowani są na stałe w mieszka-
niu, które posiadają w mieście, choć 
faktycznie większość czasu, spędza-
ją na wsi. Warto o tym pomyśleć. 
Suma dobrych decyzji może złożyć 
się na kwotę, która istotnie może 
przyspieszyć tempo zmian infra-
strukturalnych w gminie, w której 
mieszkamy.

Co roku przybywa w gminie Do-

piewo ponad tysiąc mieszkańców. 
Dużą część nowych stanowią osoby 
rozliczające PIT-y. O skali migracji 
i potrzeb inwestycyjnych świadczy 
ewidencja ludności. Według da-
nych Urzędu Gminy Dopiewo tylko 
w 2017 r. liczba zameldowanych na 
stałe wzrosła aż o 1700 osób. To je-
den z najwyższych wyników w Pol-
sce. Wciąż oddawane są w gminie 
Dopiewo nowe osiedla i domy. Sza-
cuje się, że znaczna część nowych 
mieszkańców jest poza ewidencją, 
bo np. z braku czasu lub dla wygody, 
nie meldują się w nowym miejscu 
zamieszkania. To od wpisania w PIT 
nowego adresu zależy, czy dorzucą 
swoje cegiełkę do gminnego budże-
tu, nie wydając ani grosza z własnej 
kieszeni. 

– Wiemy, że zależy im na kom-
forcie życia, poprawie infrastruktu-
ry, atrakcyjnej ofercie oświatowej, 
sportowej czy kulturalnej w miejscu 
zamieszkania. Wskazanie gminy 
w PIT jest tym, co mogą zrobić dla 

siebie – mówi wójt Adrian Napiera-
ła.

Przykładowo osoba zarabiająca 
rocznie 50 tys. zł brutto, płaci PIT 
w wysokości 4400 zł. Z tej kwoty do 
budżetu gminy, którą podaje w PIT 
jako miejsce zamieszkania, trafi  
1760 zł. Pomnóżmy tę kwotę przez 
np. 2 tys. mieszkańców i otrzyma-
my niebagatelną kwotę 3,5 mln zł. 
Warto mieć świadomość zależności 
między wpisanym adresem a możli-
wościami inwestycyjnymi samorzą-
du. Dlatego urzędnicy z Dopiewa 
przekonują mieszkańców tej gminy: 
„Mieszkasz w gminie Dopiewo – to 

HIT! Wpisz to w PIT i bądź GIT! 
Gmina Dopiewo od kilku lat pro-

wadzi w tym celu kampanię „Bądź-
my GIT z PIT!”, która obejmuje 
akcje informacyjne, ale też koncerty 
z gwiazdami dla mieszkańców kie-
rujących właściwie podatki. W ze-
szłym roku zaprosiła Anitę Lipnicką 
& The Hats oraz Kasię Cerekwic-
ką. Do zadań specjalnych zostały 
zaangażowane gminne maskotki 
Dop i Ewo. Nie ma się co dziwić – 
około 35 procent dochodów gminy 
Dopiewo stanowią wpływy z PIT. 
Całoroczna kampania przynosi 
efekty. W 2016 r. wpływy z tytułu 
PIT – w stosunku do roku poprze-
dzającego – wzrosły o ponad 5 mln 
zł, w 2017 r. wzrost ten można sza-
cować na prawie 6 mln. zł. 

Bądźmy GIT z PIT!
Niemal 40 procent podatku wraca do gmin z tytułu zamieszkania. Brane są tu pod uwagę adresy 
wskazane w formularzach PIT 
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Co roku przybywa 
w gminie Dopiewo 
ponad tysiąc nowych, 
zameldowanych
mieszkańców

Do zadań specjalnych zostały zaangażo-
wane gminne maskotki Dop i Ewo. 
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Specjalną ścieżkę administracyjną 
dla poszkodowanych, samochód 
terenowy dla policji i wszelką po-
moc instytucjonalną zaoferował 
Jan Grabkowski, starosta poznań-
ski, który wraz z burmistrzem Da-
riuszem Urbańskim, w pierwszy 
weekend lutego był w Murowanej 
Goślinie, gdzie trwało wyburzanie 
kolejnego domu. 

W Murowanej Goślinie, przy ul. 
Gnieźnieńskiej, rozpoczęła się roz-
biórka drugiego z domów, który 
spłonął podczas niedawnego wybu-
chu gazu. Na miejscu przebywali 
starosta poznański Jan Grabkowski 
oraz burmistrz Dariusz Urbański. 

– Nie chcemy czekać z pracami. 
Nie tylko ze względów bezpieczeń-
stwa, ale także po to, by zmniejszyć 
traumę osób mieszkających w tym 
miejscu. To właśnie służby starosty, 
z którym jestem cały czas w kontak-
cie, wydały nakaz rozbiórki – mówił 
D. Urbański.

– Współpraca z burmistrzem 
i całym samorządem przebiega 
wzorowo. To czysty profesjonalizm. 
Wyburzenie odbywa się zgodnie 
z prawem budowlanym. Zależy nam 
na tym, aby cała akcja przebiegła 
szybko. Rozpoczęliśmy też napra-
wianie drogi powiatowej, która 
również została mocno zniszczona. 
To są konkretne działania i pomoc. 

W takich sytuacjach trzeba działać 
szybko i dlatego służby pracują na 
bieżąco – zapewnił Jan Grabkowski.

W wyniku wybuchu gazu przy 
ul. Gnieźnieńskiej najbardziej 
ucierpiały trzy rodziny. Dwie z nich 
znalazły schronienie u osób pry-
watnych, które zaoferowały swoją 
pomoc. Trzecia otrzymała lokum 
w mieszkaniu komunalnym. 

– Wiemy, że Gaz-System chce 
wykupić działki, na których spłonę-
ły domy, ponieważ w tym miejscu 
nie powinny one stać. Najbardziej 
poszkodowani w wybuchu, po 
otrzymaniu odszkodowań, powinni 
przeprowadzić się w inne, znacznie 
bezpieczniejsze miejsce – dodał Jan 
Grabkowski, który poinformował 
również, że powiat wkrótce wypo-
saży miejscowy komisariat w sa-
mochód terenowy, by policjanci nie 
mieli problemów z dojazdem nawet 
w trudnym terenie.

Wszyscy też chcą, aby jeszcze 
w tym roku rozpoczęła się budowa 
nowych domów dla poszkodowa-
nych. 

– Jako urząd będziemy w tych 
rozmowach uczestniczyć, aby rodzi-
ny otrzymały godziwe odszkodowa-
nie. Wkrótce też zabierzemy się za 
znalezienie odpowiednich działek 
budowlanych. Już teraz zgłosiły się 
do nas fi rmy z Murowanej Gośliny 

i zaoferowały swoją pomoc przy 
budowie nowych domostw. Jak za-
pewnił nas starosta, wszystkie for-
malności związane z pozwoleniem 
na budowę będą przyspieszone – 
powiedział Dariusz Urbański.

– W takich sytuacjach od razu 
uruchamiamy specjalną ścieżkę 
administracyjną, aby wszystko 
odbywało się bez zbędnej zwło-
ki – dodał Jan Grabkowski, który 
zaapelował również, aby takie fir-
my jak Gaz-System, które nadzo-
rują sieć rurociągów, sprawdziły, 
ile jest podobnych miejsc, gdzie 
domy stoją w pobliżu rur. – Te 
rury układano w latach 70-tych. 

To były zupełnie inne czasy. Inna 
była technologia, inny ruch na 
drogach, pod którymi obecnie te 
rury leżą. Dzisiaj są one narażone 
na zupełnie inne obciążenia. Teraz 
mieliśmy wybuch w Murowanej 
Goślinie, a nie tak dawno podobny 
wypadek wydarzył się pod Ostro-
wem Wlkp. Tam, niestety, były już 
ofiary śmiertelne. Warto więc za-
jąć się tym problemem. Zwłaszcza 
w miejscach mocno zurbanizowa-
nych, a powiat poznański do ta-
kich należy – mówił starosta.

Warto dodać, że wszystkie koszty 
związane z naprawą szkód pokrywa 
Gaz-System.

– Zgodnie z postulatem miesz-
kańców, będę chciał, aby cały gazo-
ciąg w Murowanej Goślinie, który 
pochodzi z 1973 roku, został wy-
mieniony na nowoczesny i bezpiecz-
ny. I to jeszcze w tym roku – dodał 
burmistrz, który poinformował 
również o pomocy fi nansowej, jaką 
otrzymały już rodziny poszkodowa-
ne w wybuchu. A było takich 20. – 
Z pomocy doraźnej, rządowej oraz 
z Gaz-Systemu w sumie otrzymały 
one 238 tys. zł. Poszkodowanych 
wspierają również sami mieszkańcy, 
którzy zorganizowali zbiórkę. W tej 
chwili na koncie są 73 tys. zł. – do-
dał na koniec Dariusz Urbański. KG 

Apel starosty o kontrolę 
gazociągów w powiecie

Mieszkańcy poszkodowani w wybuchu w Murowanej Goślinie mogą liczyć na pomoc władz powiatu 
poznańskiego i gminy

Pięć supernowoczesnych sal operacyj-
nych wraz z centralną sterylizatornią 
powstanie w ramach II etapu budo-
wy bloku operacyjnego w Szpitalu 
w Puszczykowie. Właśnie podpisana 
została umowa z wykonawcą prac. 
Inwestycja nie tylko zapewni bar-
dzo wysoki komfort pracy lekarzom 
i pielęgniarkom, ale przede wszystkim 
podniesie jakość opieki nad pacjenta-
mi i sprawi, że lecznica w Puszczyko-
wie będzie w ściślej czołówce najnowo-
cześniejszych szpitali w Wielkopolsce. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z prze-
widywaniami, nowy blok będzie mógł 
przyjąć pierwszych pacjentów już pod 
koniec przyszłego roku. 

Starosta poznański, Jan Grab-
kowski, nie ukrywał, że z tą inwesty-
cją wiąże spore nadzieje.

– Dobry szpital z tak nowocze-
snymi salami operacyjnymi będzie 
jeszcze bardziej konkurencyjny na 
rynku usług medycznych. Firma wy-
łoniona z przetargu specjalizuje się 
w budowaniu tego typu obiektów, 
miejmy nadzieję, że wznoszenie 
i wyposażanie nowego bloku prze-
biegnie równie sprawnie, a realiza-
cja tej niezwykle ważnej inwestycji 
zakończy się sukcesem – podkreślił 
starosta. 

Umowa z głównym wykonawcą 
zakłada realizację zadania w ciągu 
15 miesięcy. Koszt rozbudowy wy-
niesie ok. 18 mln zł.

– Budynek, który powstanie za-
projektowany jest z uwzględnieniem 
najnowszych standardów wymaga-
nych od tego typu obiektów. Będzie 
zintegrowany z systemem informa-
tycznym szpitala. Nowe stoły opera-
cyjne, nowa aparatura do znieczula-
nia i oświetlenie – to wszystko bardzo 
poprawi komfort pracy lekarzy 
i pielęgniarek. Bardzo istotne jest też 
skrócenie drogi między centralną ste-
rylizatornią a blokiem operacyjnym. 
Ta inwestycja przenosi warunki pracy 
i opieki nad pacjentem daleko w XXI 

wiek – mówi Ewa Wieja, prezes za-
rządu Szpitala w Puszczykowie.

Obecnie placówka działa jako 
spółka akcyjna, która w całości jest 
własnością powiatu poznańskiego. 
Od 2004 r., po jej oddłużeniu, po-
wiat zainwestował w lecznicę ok. 
100 mln zł. Dziś ze starego szpitala 
zostały tylko mury, cała reszta jest 
nowa lub zmodernizowana. Wszyst-
ko po to, by chorzy mogli się leczyć 
w jak najlepszych warunkach. 

– Mamy teraz nowoczesną i jedną 
z lepszych lecznic w regionie, a na-
wet w kraju. A dzięki najnowszej in-
westycji szpital zyska nową jakość 
– podsumowuje Jan Grabkowski.
Marzena Rutkowska-Kalisz

Nowy blok operacyjny w Puszczykowie
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Starosta Jan Grabkowski wraz z burmistrzem Dariuszem Urbańskim na miejscu wybuchu. 

„Super Powiat” to wyróżnienie, jakie 
otrzymał powiat poznański, w ramach 
ogólnopolskiego rankingu Związku 
Powiatów Polskich. – Zdobyliśmy 
punkty w 64 z 84 kategorii. To naj-
lepszy wynik ze wszystkich powiatów 
w kraju – nie ukrywa satysfakcji Jan 
Grabkowski, starosta poznański.

Wyróżnienie „Super Powiat” 
w ramach corocznego, ogólnopol-
skiego rankingu Związku Powiatów 
Polskich jest uhonorowaniem samo-
rządów, które prowadzą działania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Ranking opiera się na zasadzie 
dobrowolnego i bezpłatnego uczest-
nictwa wszystkich samorządów 
gminnych i powiatowych. Jest to 
jedyna w Polsce inicjatywa, która 
zarządzana jest przez ekspertów na 
bieżąco w trybie on-line. Celem tego 
przedsięwzięcia jest wyłonienie i wy-
różnienie najlepszych samorządów 
w kraju, a także ich promocja oraz 
integracja mieszkańców i środowisk 
samorządowych.

– Bardzo nas cieszy to wyróżnie-
nie, bo pokazuje że nasza praca zo-
staje dostrzeżona i dobrze oceniona 
– mówi Jan Grabkowski, choć jak 
przyznaje, rankingi nie są najważniej-

sze w codziennej pracy i zarządzaniu 
samorządem powiatowym. 

Powiat poznański znajduje się rów-
nież w czołówce najlepszych powia-
tów w Polsce liczących powyżej 120 
tys. mieszkańców. W tej klasyfi kacji 
zajął bardzo wysokie, piąte miejsce. 
Kolejność w rankingu zależy od wyni-
ków osiąganych przez samorząd oraz 
zrealizowanych projektów. Powiat 

uzyskał maksymalną liczbę punktów 
w kategorii „działania promocyjne” 
oraz „wspieranie działań na rzecz 
społeczności gospodarki rynkowej”.

Bardzo wysoko oceniono również 
działania sklasyfi kowane w katego-
riach: „promocja rozwiązań z zakresu 
edukacji, kultury i sportu”, „rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego” jak 
również „rozwiązania poprawiające 
jakość obsługi mieszkańca oraz funk-
cjonowania Jednostek Samorządu 
Terytorialnego”. KG

Super Powiat!

Powiat poznański 
znajduje się w czo-
łówce najlepszych 
samorządów
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BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 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 wykaz nieruchomości, położonych na terenie Gminy, przeznaczonych do 

wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym tj. 

• cz. dz. 1424/1 – Stęszew ul. Bukowska 

• dz. 1914 – Stęszew ul. Trzebawska 15

• dz. 190 – Srocko Małe 

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń w sołectwach.

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

Do zalania ulicy Stachowskiej 
w Żernikach doszło 27 i 28 stycznia. 
Zgłoszenie problemu przez sołtysa 
spowodowało reakcję służb (SM, 
OSP) nadzorowanych przez Zarzą-
dzanie Kryzysowe. Na miejsce przy-
jechali wiceburmistrzowie Kórnika. 
Droga została zamknięta. W trybie 
nadzwyczajnym przystąpiono do 
wyboru fi rmy, która miała usunąć 
zator. Właściciele zagrożonych za-
laniem posesji zostali poinformo-
wani o niebezpieczeństwie i poin-
struowani na wypadek pogorszenia 
się sytuacji.

W międzyczasie druhowie z OSP 
Kórnik dokonali oględzin zatoru 
przy użyciu bosaków i łodzi mo-
torowej, co najprawdopodobniej 
przyczyniło się do przebicia warstwy 
blokującej. Do godziny 4:00 sytuacja 
pozostawała bez zmian. O godzinie 
7:00 podczas spotkania zespołu za-
rządzania kryzysowego stwierdzono, 
że przepust jest już drożny. Nadal 
jednak, co dwie godziny, Straż Miej-
ska monitorowała poziom wody. Sy-
tuacja została opanowana.

Spływająca woda na pewno spo-
wodowała podniesienie się poziomu 
Kopli w okolicach Koninka, Szczyt-
nik i Kamionek jednak udało się zmi-
nimalizować niebezpieczeństwo.

Obecnie trwa szacowanie strat 
i zbieranie dokumentacji w związku 
z ubezpieczeniem i ewentualnymi 
wystąpieniem w sprawie odszkodo-
wania. ŁG

Zalana ulica 
w Żernikach
Przyczyną zalania ulicy Stachowskiej w Żernikach (gm. Kórnik) 
był zator, który powstał na rzece Kopli 
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Rozpoczynają się prace nad ko-
lejnym zwycięskim projektem 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
gminy Komorniki w 2018 r. Po pla-
cu zabaw przy Szkole Podstawowej 
nr 1 im. J. Korczaka w Komorni-
kach, przyszła pora na plażę w Cho-
męcicach. 

Wybrany został wykonawca, któ-
ry przygotuje opracowanie w celu 
uzyskania zgody starosty poznań-
skiego, a następnie przystąpi do 
zagospodarowania terenu nad 
jeziorem. Według założeń nowa 
plaża ma zyskać m.in. boisko do 
piłki plażowej, zestaw zabawowo-
rekreacyjny i huśtawkę wahadłową 

dla dzieci, przebieralnię plażową, 
ławki, miejsce do segregacji odpa-
dów, a także, wzorem lat ubiegłych 
toalety przenośne oraz miejsce dla 
ratowników.

Trwa procedura związana z utwo-
rzeniem kąpieliska nad jeziorem 
w Chomęcicach, ponieważ w związ-
ku ze zmianą ustawy „Prawo wod-
ne”, nie może ono, jak poprzednich 
sezonach kąpielowych, funkcjono-
wać jako miejsce wykorzystywane 
do kąpieli. 

Więcej o budżecie Obywatelskim 
Gminy Komorniki można przeczy-
tać na stronie https://komorniki.
budzet-obywatelski.org/ . Red

W tym roku w pobliżu Term Mal-
tańskich ma powstać rodzinna przy-
stań sportu i rekreacji. Poznańskiej 
Inwestycje Miejskie ogłosiły prze-
targ na wykonanie prac budowla-
nych wraz z opracowaniem projek-
tów budowlanych i wykonawczych.

Przy Malcie ma powstać „Ro-
dzinna Przystań Sportu i Rekreacji 
nad Maltą” wraz z odcinkiem drogi 
rowerowej i chodnika.

Największą atrakcją powinien być 
trójmasztowy zabawowy okręt. Na 
placu mają się też pojawić różnego 
rodzaju huśtawki i bujaki, karuzela, 
gry zręcznościowe, równoważnia 
slickline, zestaw zabawowy rollerco-

ster, mostek linowy oraz zjeżdżalnia.
Do końca czerwca wykonawca wy-
brany w przetargu powinien opra-
cować projekt. Następnie do końca 
lipca mają być przeprowadzone 
prace ziemne. Do końca wakacji po-
winien powstać nowy odcinek drogi 
rowerowej i chodnika. Do koń-
ca listopada ukończone mają być 
wszystkie prace budowlane i monta-
żowe, a wszystkie zgody i zakończe-
nie całości inwestycji mają się odbyć 
do końca roku.

Teren inwestycji ma powierzchnię 
około 2830 m2. Obecnie teren jest 
częścią obszaru przeznaczonego 
pod ogólnodostępną rekreację. Red

Inwestycje na plaży 
w Chomęcicach

Nad Maltą stanie 
trójmasztowy okręt

Gminny Ośrodek Kultury w Komor-
nikach zaprasza na wycieczkę na 
Litwę w terminie od 8 do 13 maja. 
Uczestnicy zwiedzą m.in. Kowno, 
Wilno i Troki. Zobaczą przedwo-
jenną stolicę Litwy (ruiny zamku, 
kościół św. Jerzego, Plac Ratuszo-
wy, Dom Perkuna, kościół Witol-
da i katedrę kowieńską. W Wilnie 
zwiedzą starówkę, Kaplicę Ostro-
bramską, Plac Ratuszowy, Uniwer-
sytet Wileński, Plac Katedralny, 
Muzeum Mickiewicza, Świątynię 
Unicką, Celę Konrada, Cerkiew św. 
Ducha, kościół św. Trójcy, kościół 
św. Janów, Dzielnicę Republiki Za-
rzeczańskiej. W Trokach zaś zoba-
czą Zamek Wielkich Książąt Litew-
skich, Górę Trzykrzyską, Cmentarz 
Rossa, kościół Św. Anny i Bernardy-
nów, kościół Św. Piotra i Pawła. 

Cena: 1150 zł. Zapisy GOK Ko-
morniki – tel. 61 8 107 449. KK

Zapisy 
na wycieczkę 
z Komornik 
na Litwę

REKLAMA

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Lutowe spotkanie członków Wiel-
kopolskiego Klubu Kapitału, które 
odbyło się na zaproszenie Tomasza 
Cemela, dyrektora Zachodniego 
Regionalnego Oddziału Korpora-
cyjnego PKO Banku Polskiego, 
członka WKK, obfi towało w liczne 
atrakcje. Uczestnicy spotkania mieli 
możliwość zwiedzenia nowej siedzi-
by PKO BP w „Bałtyku”, poznali 
kulisy budowy słynnego wieżowca 
oraz wysłuchali interesujących pre-
lekcji na temat perspektyw gospo-
darki w 2018 roku oraz programów 
emerytalnych.

Przed ofi cjalnym rozpoczęciem 
spotkania odbyło się zwiedzanie 
nowej siedziby PKO Banku Pol-
skiego w „Bałtyku”. Dyrektor To-
masz Cemel oprowadził gości po 
obecnie jednym z najnowocześniej-
szych oddziałów banku. Na parte-
rze mieści się część dedykowana 
klientom bankowości osobistej. 
Można tu w komfortowych warun-
kach załatwić sprawy związane, 
zarówno z działalnością fi rmy, jak 
i osobiste. Natomiast na 8 piętrze, 
z którego podziwiać można niesa-
mowitą panoramę Poznania, mieści 

się oddział korporacyjny. Wszyst-
kie pomieszczenia wyposażone są 
w nowoczesne rozwiązania techno-
logiczne i biznesowe pozwalające na 
stworzenie komfortowych warun-
ków dla obsługi klientów. Poznań-
ski oddział jako pierwszy w kraju za-
projektowany został w nowym stylu, 
odpowiadającym nowoczesnym 
przestrzeniom wieżowca „Bałtyk”.

Po zwiedzaniu siedziby PKO 
BP goście udali się do sąsiednie-
go budynku – Concordia Design, 
w którym odbyła się tradycyjna 

cześć spotkania. Na wstępie dy-
rektor Tomasz Cemel serdecznie 
podziękował członkom WKK za 
niezwykle liczne przybycie na spo-
tkanie i przekazał głos prezesowi 
Piotrowi Voelkelowi, inwestorowi 
Centrum Biurowego „Bałtyk”, któ-
ry opowiedział o kulisach budowy 
słynnego wieżowca. „Bałtyk” jest 
inwestycją bardzo odważną, udało 
się jednak, jak opowiadał Piotr Vo-
elkel, stworzyć unikatowy budynek, 
dzieło sztuki, z wyjątkowymi, inspi-
rującymi przestrzeniami, na które 

pomimo wyższej ceny z łatwością 
udało się znaleźć równie prestiżo-
wych najemców, takich jak chociaż-
by PKO BP.

Mariusz Adamiak, dyrektor Biura 
Strategii Rynkowych PKO Banku 
Polskiego przedstawił najnowsze 
perspektywy rozwoju polskiej go-
spodarki i rynków fi nansowych. 

– Kondycja naszej gospodarki jest 
bardzo dobra, co potwierdza wysoki 
wzrost gospodarczy odnotowany za 
2017 rok – w wysokości 4,6% – mó-
wił Mariusz Adamiak – gospodar-

ka rośnie szybko, a wzrost ten jest 
oparty na bardzo silnej konsumpcji, 
rosnącym eksporcie wspieranym 
przez ożywienie w światowej gospo-
darce i zauważalnym też ożywieniu 
w inwestycjach. Gospodarka jest 
efektywna, obserwujemy rekordo-
wo niski defi cyt fi skalny i dobry stan 
rachunku obrotów bieżących. Kiedy 
może nadejść pogorszenie? Jeśli na-
dejdzie, to nie wcześniej niż w poło-
wie 2019 roku.

Równie interesująca była kolejna 
prezentacja Łukasza Przypisa, dy-
rektora regionalnego PKO Towa-
rzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A. na temat pracowniczych pro-
gramów emerytalnych. Programy 
te cieszą się rosnącą popularnością, 
szczególnie obecnie w sytuacji bar-
dzo niskiego bezrobocia w Polsce, 
gdyż zwiększają one atrakcyjność 
pracodawcy i pozytywnie wpły-
wają na stabilizację zatrudnienia. 
Programy te są dobrowolne i poza 
oczywistymi korzyściami dla pra-
cownika, który gromadzi środki na 
dodatkową „prywatną” emeryturę 
są także atrakcyjne dla pracodaw-
ców. Karina Plejer

Wielkopolski Klub Kapitału w „Bałtyku” i banku
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Uroczystość rozpoczęła msza św. 
w pobliskiej kaplicy dworu Brezów, 
zaangażowanych w insurekcję. 
Przekazanie sztandaru odbyło się 
w szkole. Dyrektor Barbara Tomko-
wiak zapraszała fundatorów do mo-
cowania w jego drzewiec pamiątko-
wych tabliczek. Następnie sztandar 
w podniosłej atmosferze wędrował 
z rąk do rąk. Przedstawiciele rady 
rodziców wręczyli go wójtowi gminy 
Dopiewo Adrianowi Napierale, od 
którego odebrała go dyrektor szkoły 
i podała uczniom. 

– Przyjmujemy sztandar szkoły, 
obiecujemy dbać o niego, sumien-
nie wypełniać obowiązki i godnie 
reprezentować szkołę – powiedziała 
uczennica Alicja Ślisińska. 

Po ślubowaniu, po raz pierwszy, 
odśpiewano hymn szkolny autor-
stwa Marty i Marka Adamczyków. 
Oprawę artystyczną, nawiązującą 
do Powstania Wielkopolskiego lat 
1918–1919, przygotowali ucznio-
wie. Po niej przemówienia oko-
licznościowe wygłosili gospodarze 
i goście, w tym m.in. ks. bp Damian 
Bryl, Jarosław Łuczak z Wielko-
polskiego Muzeum Wojskowego 
i Zdzisław Kościański z Towarzy-
stwa Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego.

Na zakończenie uczestnicy mieli 
okazję zwiedzić wystawę pamiątek 
powstańczych regionalisty z Dopie-
wa Eligiusza Tomkowiaka.

Z Więckowic pochodziło 16 
uczestników Powstania Wielkopol-
skiego, w tym właściciele majątku 
Gustaw i Alfons Brezowie. Część 

walczyło w oddziale z Dopiewa, 
część trafi ła do Buku. Zanim wy-
buchło Powstanie Wielkopolskie, 
już 12 listopada 1918 r., na trakcie 
bukowskim w Więckowicach Bre-
zowie wystawili posterunki, celem 
pozyskania broni od rozbrajanych 
żołnierzy niemieckich. Potem po-
służyła ona oddziałowi wojskowemu 
powiatu zachodnio-poznańskiego, 
który 28 grudnia 1918 r., stworzył 
w Dopiewie ppor. Andrzej Kopa.

Zbiórkę ochotników Andrzej 
Kopa, będący komendantem Po-
wiatowej Straży Ludowej, przepro-
wadził dzień po wybuchu powsta-
nia. Zakwalifi kował do niego 800 
spośród 1200 ochotników. Wśród 
chlubnych kart powstańców tego 
oddziału, w którego szeregach zna-
leźli się ochotnicy z Więckowic, 
można wymienić m.in. udział w wal-
kach o Wolsztyn i zdobycie lotniska 
na Ławicy, razem z oddziałami z Po-
znania, którymi dowodził Andrzej 
Kopa. 

Społeczność szkoły w Więckowi-
cach wyłoniła patrona w czerwcu 
ubiegłego roku spośród trzech pro-
pozycji. Pod uwagę brany był Jan 
Paweł II i Maria Curie Skłodowska. 
W obecnym budynku szkoła funk-
cjonuje od 1990 r., ale jej historia 
sięga 1900 r. 

Patron na miarę 100-lecia
Powstańcy Wielkopolscy zostali patronem Szkoły Podstawowej w Więckowicach. Nadanie imienia odbyło 
się 9 lutego. Wybór patrona nie jest przypadkowy. W tym roku obchodzić będziemy jubileusz wybuchu powstania

FO
T.

 B
E

AT
A

 S
PY

C
H

A
ŁA

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Przez 15 lat na scenie Kabaret Ske-
czów Męczących zdążył udowodnić, 
że jest jedną z najjaśniejszych gwiazd 
polskiego kabaretu. To właśnie KSM 
wprowadził na scenę, a potem w co-
dzienne anegdoty całą masę charak-
terystycznych postaci, powiedzeń 
i żartów. I właśnie niepowtarzalni 
bohaterowie ich skeczów będą moty-
wem przewodnim spektaklu z okazji 
15-lecia zespołu. Zupełnie nowe pery-
petie tych, dzięki którym pokochaliście 
Kabaret Skeczów Męczących. Najbar-
dziej lubiane postaci w niespotyka-
nych dotąd odsłonach. Premierowy 
program, pełen nowych skeczy, które 
już zaraz staną się absolutnymi hitami.

Pamiętasz jak to było mieć 15 lat? 
– taki właśnie jest program Kabaretu 
Skeczów Męczących – pełen entu-
zjazmu, lekkości i niepohamowanej 
radości. W połączeniu ze scenicznym 
doświadczeniem i niepowtarzalnym 
stylem KSM powstał legendarny spek-
takl, którego nie możesz przegapić. 

Kabaret Skeczów Męczących wy-
stąpi w Rokietnickim Ośrodku Spor-
tu 24 lutego (sobota) o godz.18. Bi-
lety od 45 zł – ROS (ul. Szamotulska 
29), tel. 61 8112 599; 511 187 677, 
www.bilety24.pl; www.biletynaka-
barety.pl; www.kabaretowebilety.pl. 
Informacje i zamówienia zbiorowe: 
bako33@op.pl; tel.61 8 144 144, 
601 711 781. Red

KSM w Rokietnicy
15-lecie Kabaretu Skeczów Męczących. Dla Czytelników 
mamy zaproszenia na występ w Rokietnickim Ośrodku Sportu
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Koncert legendarnego zespołu VOX 
odbędzie się z okazji Dnia kobiet w Ko-
mornikach. Gminny Ośrodek Kultu-
ry oraz partner wydarzenia Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają 
17 marca o godz. 17 do hali przy ul. 

Polnej 37. Bilety w cenie 35 zł do naby-
cia w GOK Komorniki i fi liach.

Dla naszych Czytelników mamy 
dwa dwuosobowe zaproszenia. Jak 
je zdobyć? Szukajcie na www.na-
szglospoznanski.pl. Red 

Muzyka jednego z najwybitniejszych 
pianistów jazzowych w historii, Billa 
Evansa, będzie kolejnym tematem 
koncertowego spotkania na Jazzowej 
Scenie Sezamu. Koncert w hołdzie 
temu artyście zagra międzynarodo-
we trio w składzie: Peter Mihelich 
– fortepian, Gasper Bertoncelj – per-
kusja i Wojciech Pulcyn – kontrabas. 
Muzycy ci wspólnie stworzyli projekt 
„Tribute to Bill Evans”.

Kompozycje Billa Evansa w wyko-
naniu znakomitych instrumentalistów 
usłyszymy na Jazzowej Scenie Sezamu 
w sobotę, 17 lutego o godz. 18. Bilety 
w cenie 20 zł dostępne są w miejscu 
imprezy (od poniedziałku do piątku 
w godz. 15-20), w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Kultury „Sezam” (od 
poniedziałku do piątku w godz. 9-15) 
i w Centrum Kultury Przeźmierowo 
(od wtorku do piątku w godz. 16-20). 
Sprzedaż online prowadzi będzie ser-
wis Bilety24.pl. Jarek Krawczyk

Najzabawniejszy kwartet smycz-
kowy w Polsce (a może i wEuro-
pie), czyli Grupa MoCarta, wystąpi 
w Centrum Kultury Przeźmierowo. 
Początek o godz. 20.30. 

Kabaretowy zespół powstał 
w 1995 r. Tworzy go czwórka absol-
wentów Akademii Muzycznej – Filip 
Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Ko-
waluk i Bolek Błaszczyk. Początko-
wo ich krótkie muzyczne żarty na-
grywane były dla telewizji Canal+, 
jednak później artyści zdecydowali 
się także na występy przed publicz-
nością. Zaowocowało to regularny-

mi i trwającymi do dziś koncertami, 
licznymi nagrodami, występami 
w radiu, telewizji i fi lmach. 

Choć Grupa MoCarta występuje 
jako „kwartet smyczkowy z kaba-
retowymi ambicjami” koncertuje 
również z klasycznym repertuarem, 
a także u boku takich artystów jak 
Maryla Rodowicz, Natalia Kukul-
ska, Artur Andrus, Kayah, Andrzej 
Piaseczny, czy Czerwony Tulipan.

Kwartet wystąpi 24 lutego o godz. 
20.30 w CK Przeźmierowo. Bilety 
sprzedane!
Jarek Krawczyk

Koncert grupy Vox 
w Komornikach

Tribute to Bill Evans 

Grupa MoCarta 
w Przeźmierowie

W sobotni wieczór, 3 lutego, w hali 
sportowej OSiR w Tarnowie Pod-
górnym zgromadziły się tłumy – na 
koncert Polish American Music 
Show przyszło ponad 1.100 osób. 
Na scenie wystąpiła Orkiestra Re-
prezentacyjna Sił Powietrznych pod 
dyrekcją mjr. Pawła Joksa oraz The 

United States Army Europe Band 
& Chorus z kapelmistrzem jest ltc. 
Dwayne S. Milburn. 

W pierwszej części każda z or-
kiestr zaprezentowała osobno kilka 
utworów ze swojego repertuaru, na-
tomiast po przerwie orkiestry zagra-
ły wspólnie. Publiczność reagowała 

bardzo entuzjastycznie i żywiołowo, 
a przy wiązance pieśni ułańskich 
włączyła się głośnym śpiewem.

Koncert zakończył się podwój-
nym bisem i gromkimi oklaskami, 
co dowodzi najwyższego kunsztu 
muzyków i wspaniałego nastroju 
widzów. ARz

To był koncert!

• Dla naszych Czytelników mamy 
dwa podwójne zaproszenia. Jak 
je zdobyć? Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl .

Mamy bilety

Zagrała The United States Army Europe Band & Chorus.
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SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296

MAMY BILETY
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Każde z dzieł Wagnera to wielkie 
wyzwanie dla teatru, realizatorów 
i śpiewaków. Właśnie dlatego Te-
atr Wielki postanowił tym razem 
zwrócić się do Państwa z apelem 
o pomoc przy realizacji tego wiel-
kiego przedsięwzięcia. Na portalu 
ODPAL PROJEKT zbiera braku-
jące środki fi nansowe. Dla ofi aro-
dawców przygotowano atrakcyjne 
niespodzianki. Z góry dziękujemy 
za choćby minimalną wpłatę. Szcze-
góły: https://odpalprojekt.pl/pro-
jekty/pokaz/2000,kochamwagnera.

„Śpiewacy norymberscy” to je-
dyna komedia w dorobku wielkiego 
niemieckiego kompozytora. To tak-
że jedyny utwór, w którym Wagner 
zrezygnował z mitologii, zamiast 
tego stworzył historię o młodym 
człowieku, który by zdobyć rękę uko-
chanej musi zwyciężyć w konkursie 
śpiewaczym. Oprócz błahej fabuły, 
autor snuje tu jednak także poważną 
refleksję o istocie i znaczeniu sztuki, 
wzywa do szukania swojej tożsamo-
ści poprzez sztukę i wskazuje na jej 
jednoczącą siłę. Sztuka, jak wyja-
śnia Sachs Walterowi, musi być no-
watorska, ale żeby taką była, musi 
czerpać z dorobku mistrzów, musi 
być wierna duchowi rządzących nią 
reguł. Autorem libretta jest kompo-

zytor, a prapremiera opery nastąpiła 
w Królewskiej Operze w Monachium 
21 czerwca 1868 roku. 

Każda produkcja wagnerowska to 
wielkie wyzwanie dla teatru, reali-
zatorów i śpiewaków. Duże nakłady 
fi nansowe, trudne i długie partie wo-
kalne, wielki chór, ogromna oprawa 
to tylko niektóre czynniki, które znie-
chęcają teatry do regularnego wysta-
wiania dzieł Wagnera. Opera w Po-
znaniu mimo wszystko zdecydowała 

się na wyprodukowanie „Śpiewaków 
norymberskich” – najdłuższej z oper 
Wagnera. W ciągu pięciogodzinne-
go spektaklu na scenie pojawi się po-
nad 100 artystów: solistów, chórzy-
stów, tancerzy i statystów. Z dużym 
rozmachem zaprojektowana została 
scenografi a. Na kostiumy zużyto po-
nad 1000 metrów materiału i wyko-
nano 30 specjalnych masek.

Wagner był przez wiele lat wiel-
kim nieobecnym na polskich sce-
nach. Przyczyniły się do tego uprze-
dzenia w stosunku do kompozytora 

kojarzonego z germańską agresją. 
Nie pomagał także stereotyp, we-
dle którego muzyka Wagnera jest 
mało przystępna, czy wręcz trudna. 
W efekcie nie ma dziś u nas dobrze 
wyszkolonych głosów do śpiewania 
Wagnera, nie ma też reżyserów, 
którzy podjęliby się inscenizacji 
jego oper i dramatów muzycznych. 
Produkcje takie powierza się zwykle 
zagranicznym reżyserom i śpiewa-
kom. Na szczęście, ta sytuacja po-
woli się zmienia i Wagner powraca 
co jakiś czas na polskie sceny opero-
we za każdym razem budząc wielkie 
poruszenie i zainteresowanie.

Reżyserem poznańskiej realizacji 
jest Michael Sturm współpracujący 
z teatrem we Fryburgu, dyrektor 
artystyczny Internationale Theater 
und Opern Company. W roli Han-
sa Sachsa wystąpi znakomity bas 
Frank van Hove, a orkiestrę popro-
wadzi Maestro Gabriel Chmura. AP

Wystawmy razem Wagnera!
4 marca na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu prawdziwa 
gratka dla miłośników opery – „Śpiewacy norymberscy” 
Richarda Wagnera. Pierwszy raz od ponad stu lat w Polsce! 

• Śpiewacy Norymberscy –
Richard Wagner 
• Premiera 4 marca 2018 r.
• Kolejne spektakle: 7 marca, 10 
marca 2018 r.

O spektaklu

Teatr Wielki 
apeluje do widzów 
o pomoc fi nansową

1 marca w auli Poznańskiej Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej przy ul 
Solnej 12, w Poznaniu, o godz. 19:00 
odbędzie się wyjątkowy koncert z oka-
zji Narodowego Dnia Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych”. Organizatorem 
wydarzenia jest Radio Poznań SA.

Leszek Czajkowski, Paweł Pie-
karczyk i Andrzej Kołakowski to 
trzy nazwiska, które uświetnią je-
den z najważniejszych koncertów 
tego roku. Odbędzie się on z okazji 
obchodzonego Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

– Trzech wyjątkowych artystów 
w swoim okolicznościowym reper-
tuarze zaprezentuje wzruszające 
i jednocześnie skłaniające do refl ek-

sji utwory. Kompozytorzy utrzymu-
jący swoją twórczość w duchu poezji 
śpiewanej zapewnią niezapomniane 
wrażenia wszystkim słuchaczom – 
mówi Arkadiusz Kozłowski, dyrek-
tor Anteny Radia Poznań. 

Organizatorem koncertu jest 
Radio Poznań SA. To wyjątkowe 

wydarzenie odbędzie się 1 marca 
(czwartek) o godz. 19:00 do Auli 
Poznańskiej Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 
12. Dodatkową atrakcją będzie 
ekspozycja prac przedstawiająca 
tematykę związaną z „Żołnierzami 
Wyklętymi”. 

Bilety na koncert do wygrania 
w konkursie od 13 lutego na antenie 
Radia Poznań. Retransmisja kon-
certu odbędzie się na antenie Radia 
Poznań 1 marca 2018 r. po godzinie 
21:00. 

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji, proszę pisać na adres: 
promocja@radiopoznan.fm. Do 
usłyszenia. Red

Chór „Canticorum” Domu Kultury 
w Stęszewie, będący pod patrona-
tem burmistrza gminy Stęszew, roz-
począł tegoroczny sezon artystycz-
ny trzema wspaniałymi koncertami 
kolęd, które odbyły się we Wron-
kach, Konarzewie oraz Kościanie. 
Podczas ich trwania zaprezentował 
takie kolędy jak: „Lulajże Jezuniu”, 
„Dzisiaj w Betlejem” oraz „Roz-
kwitnęła się Lilija”. 

Za sceniczne i wokalne przygo-
towanie odpowiedzialny był nowy 

dyrygent Remigiusz Skorwider. 
Aktualnie próby chóru odbywają 
się w każdy poniedziałek o godz. 
17.30 w budynku hali widowisko-
wo-sportowej w Stęszewie. Serdecz-
nie zapraszamy osoby dorosłe oraz 
młodzież, które swoim śpiewem 
chcą wzbogacić występy chóru oraz 
rozwijać swoje zdolności muzyczne. 
Chórzyści gwarantują miłą atmos-
ferę oraz możliwość uczestnictwa 
w licznych koncertach, wyjazdach 
i eventach artystycznych. Red

Koncert upamiętniający 
bohaterów już 1 marca

Chór „Canticorum” 
w Stęszewie zaprasza

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

Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych – Pamię-
tamy!
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Jak co roku w przedostatnią sobotę 
karnawału odbyła się impreza o wy-
jątkowym charakterze. Bo chociaż 
był to bal, to jego celem nie była wy-
łącznie dobra zabawa uczestników. 
Zebrane w jego trakcie pieniądze 
przeznaczone zostaną bowiem na 
wsparcie jednego z klubów sporto-
wych działających na terenie gminy 
Rokietnica. 

Podczas części ofi cjalnej ogło-
szono, któremu z wyróżnionych 
sportowców kapituła rozstrzyga-
jąca Plebiscyt „Sportowiec z kla-
są” przyznała najwyższe miejsce 
na podium. Jej decyzją I miejsce 
zajęła Natalia Klocek (lekkoatle-
tyka, pchnięcie kulą), a II miejsce 
ex-aequo Mateusz Ksobich (że-

glarstwo) i Dominik Rzepczyński 
(kajakarstwo). 

Dzięki hojności uczestników im-
prezy zebrano kwotę 6.200 zł, która 
w drodze losowania trafi  do UKS 
„Słowian” Mrowino (tenis stoło-
wy), a przekazane pieniądze pozwo-
lą rozwijać młode sportowe talenty. 
KO

Dobra zabawa w szczytnym celu
VII Bal Mistrzów Sportu Rokietnicy 
i Plebiscyt Sportowiec z klasą 2017
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XXI Maraton Aerobikowy odbył się 
20 stycznia w KCRiS Oaza w Kór-
niku. Liczni uczestnicy rozpoczęli 
treningiem Cardio. Wszyscy in-
struktorzy (Wojtek, Asia, Aga, Inez, 
Ola, Karolina) zachęcali ich swoją 
energią, pasją, wspaniałą atmosferą 

i uśmiechem do pozostałych zajęć, 
tj. Mocny brzuch + Stretch, Body-
combat, ABT, FAT Burning, Joga, 
Jump & Shape oraz najnowsze – 
CXWORX. 

Organizatorzy zapraszają na pe-
dycję wiosenną maratonu. AŁ 

17 i 18 marca w hali sportowej 
w kórnickiej „Oazie” odbędzie się 
VIII Festiwal Tańca Towarzyskie-
go o puchar Burmistrza Gminy 
Kórnik i statuetkę „Białej Damy”. 
Organizatorzy tego przedsięwzię-
cia (Kórnickie Centrum Rekreacji 
i Sportu „Oaza”, Urząd Miejski 
w Kórniku oraz Kluby Tańca „Fi-
nezja” i „Bellcanto”) postanowili 
ponownie zaaranżować „taneczny 
weekend w Kórniku”. I tym razem 
liczą na dużą frekwencję. Sobotnią 
Grand Prix Senior uświetni pokaz 
fl amenco oraz minirecital gitarowy 
Witolda Łukaszewskiego. W rolę 
prowadzącej niedzielną galę wcieli 
się tym razem Anna Głogowska, 
która także zadba o emocje widzów 
i zaprezentuje pokaz taneczny wraz 
z Marcinem Olszewskim.

Zapraszamy uczniów szkół gmi-
ny Kórnik na widownię. Miejsca na 

trybunach dla zainteresowanych są 
darmowe. Warunkiem bezpłatnego 
wejścia jest okazanie ważnej legity-
macji. AŁ

Maraton w Kórniku

Taneczny weekend

W plebiscycie zwycię-
żyła Natalia Klocek, 
a za nią Mateusz 
Ksobich i Dominik 
Rzepczyński
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Rozpoczęły się zapisy na ósmą edycję 
„Biegu o Koronę Księżnej Dąbrów-
ki”. Zawody, nad którymi od począt-
ku patronat sprawuje „Nasz Głos 
Poznański”, odbędą się 27 maja. Roz-
poczną je biegi dziecięce od 10:00 do 
11:40, na dystansach od 200 do 1000 
m. Bieg główny na 10 km wystartuje 
o 12:00. Trzy minuty później zaplano-
wany jest wymarsz zawodników nor-
dic walking na 7,5 km. 

Trasa przebiega po duktach le-
śnych. Start i meta usytuowane 
są w Dąbrówce przy ul. Parkowej 
(w lesie). Zwycięzcy co roku sadzą 
drzewka. Ubiegłoroczna edycja 
nawiązywała do 1050-lecia chrztu 
Polski, tegoroczna ma nawiązywać 
do 100-lecia wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Do tej pory bieg 
ukończyło 2.647 biegaczek i biega-

czy, 815 amatorów nordic walking 
i ok. 2 tys. dzieci. Limit uczestników 
w biegu głównym: 600, w marszu 
nordic walking: 150. Strona wyda-
rzenia: koronadabrowki.pl Orga-
nizatorem tej największej biegowej 
imprezy w gminie Dopiewo jest 
miejscowy GOSiR. Już dziś warto 
także pomyśleć o jesiennej biego-
wo – rowerowej imprezie w gminie 
Dopiewo – wymagającym „Cross 
Duathlonie Żarnowiec” – również 
pod patronatem „Naszego Głosu 
Poznańskiego”. Na obydwa wyda-
rzenia zapraszamy.

Zawodniczka poznańskiego AZS 
Magda Linette, po osiągnięciu życio-
wego sukcesu w turnieju Wielkiego 
Szlema Australian Open, nie zwal-
nia tempa. W turnieju Taiwan Open 
2018 wygrała w pierwszej rundzie 
z reprezentantką Chin Han Xinyun 
6:2, 6:0, w drugiej rundzie, po trzy-
godzinnym thrillerze ze Szwedką Ja-
hanną Larsson 6:1, 6:7 7:6 i dopiero 
uległa w ćwierćfi nale – późniejszej 
zwyciężczyni tego turnieju Timei Ba-
bos z Węgier. Australijskie sukcesy 
i turniej na Tajwanie pozwoliły aka-
demiczce awansować na najwyższe 
karierze 56. miejsce w światowym 
rankingu WTA.

Kolejny reprezentant AZS Jan 
Wajdemajer zajął trzecie miejsce 
w międzynarodowym turnieju ju-
niorów rangi ITF4 Magnolia Cup 
w Szczecinie.

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

Już 18 marca odbędzie się ósma 
edycja Stęszewskiego Biegu Prze-
łajowego, a po raz piąty zawody wy-
startują znad jeziora Lipno. Uczest-
nicy przebiegną trasę o dystansie 10 
km po ścieżkach Wielkopolskiego 
Parku Narodowego Limit uczest-
ników pozostaje bez zmian – 500 
osób. W każdym pakiecie uczest-
nik otrzyma chustę funkcyjną – 

buff oraz bidon. Patronat sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”.

Po raz kolejny do udziału w za-
wodach zapraszamy także najmłod-
szych mieszkańców gminy Stęszew. 
Specjalnie dla nich przygotowano 
krótkie, acz wymagające, trasy prze-
łajowe w ramach imprezy towarzy-
szącej – Oxytop Dziecięce Przełaje.

Wszelkie informacje dotyczące 
biegu można znaleźć na stronie 
bieg.steszew.pl. Red

Poznański łyżwiarz szybki Jan 
Szymański od tygodnia jest w Ko-
rei Południowej i przygotowuje się 
do występu w XXIII Zimowych 
Igrzyskach Olimpijskich w Pjong-
czangu. Dla zawodnika AZS AWF 
Poznań będzie to drugi start na 
igrzyskach.

Jan Szymański jest jak dotąd je-
dynym wielkopolskim medalistą 
igrzysk zimowych. W 2014 roku 
w Soczi zdobył brązowy krążek 
w wyścigu drużynowym łyżwiarzy 
szybkich.

– Mam nadzieję, że z igrzysk przy-
jadę z jak najlepszym rezultatem. 
Obrona medalu sprzed czterech 
lat nie będzie możliwa, ponieważ 
drużynie nie udało się zakwalifi ko-
wać. Będę reprezentował Polskę na 
dystansie 1500 metrów. Chciałbym 
zdobyć medal, ale zadowolony będę 
z każdego miejsca powyżej ósmego 
– mówi Szymański, który starty na 
zimowych igrzyskach rozpocznie 13 
lutego o godz. 12. TW

Zdobądź 
Koronę Dąbrówki 

Linette już 56!

Przełaj w Stęszewie

Poznaniak w Pjongczangu

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Jan 
Wajdemajer. 

Kolejorz pierwszą część sezonu 
zakończył na pozycji wicelidera 
rozgrywek ze stratą pięciu punk-
tów do liderującej Legii Warszawy. 
Taki sam dorobek mają jednak Gór-
nik Zabrze i Jagiellonia Białystok, 
a o podium chcą powalczyć Wisła 
Płock, Zagłębie Lubin, Wisła Kra-
ków i Arka Gdynia. Zapowiada to 
niezwykle ciekawą wiosnę.

Zimą odeszli Lasse Nielsen, Nicki 
Bille Nielsen, Aziz Tetteh oraz De-
niss Rakels, a zespół wzmocnili m.in. 
Piotr Tomasik, Thomas Rogne, Olek-
sy Khoblenko i Elvir Koljić. W okre-
sie przygotowawczym Kolejorz ro-
zegrał sześć sparingów i przegrał 
tylko z Hajdukiem Split, a w ostatnim 
sprawdzianie przed meczem o punk-
ty w ekstraklasie rozbił drugoligowy 

Znicz Pruszków 3:0. Bramki w tym 
meczu zdobyli: Jakub Moder, Oleksiy 
Khoblenko i Nikola Vujadinović.

Bardzo ważne dla Kolejorza 
będą spotkania na Inea Stadionie 
i wsparcie kibiców. Klub wprowa-
dza specjalny program „Lechici”, 
który jest skierowany do wszyst-
kich jego kibiców. Co gwarantuje? 
Przede wszystkim znacznie bar-
dziej ekskluzywny dostęp do Le-
cha, wachlarz przywilejów i nagród 
dla uczestników, dzięki którym ich 
przeżycia związane z kibicowaniem 
mają być intensywniejsze. Kluczem 
do jak najlepszego wykorzystania 
możliwości programu będzie obec-
ność na meczach Kolejorza, a efek-
tem ma być rosnąca frekwencja na 
trybunach na przestrzeni najbliż-

szych lat. Jedynym warunkiem jest 
zarejestrowanie się w programie, 
który daje możliwość gromadzenia 
punktów. Szczegółowe informacje 
na www.lechpoznan.pl/lechici.

Na każdy domowy mecz Lecha 
redakcja „Naszego Głosu Poznań-
skiego” będzie miała dla Czytel-
ników cztery vouchery. Nie masz 
jeszcze wejściówki na mecz Le-
cha z Pogonią Szczecin 18 lutego 
o godz. 18? Weź udział w konkursie 
i wygraj bilet! Szczegóły na www.
naszglospoznanski.pl.

Każdy chce majstra 
dla Kolejorza
Po 50 dniach przerwy rozgrywki wznowiła Lotto Ekstraklasa, 
a wzmocniony Lech Poznań już w niedzielę gra z Pogonią 
Szczecin. Dla Czytelników mamy bilety!

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Oleksy Khoblenko i Elvir Koljić mają pomóc zdobyć mistrzostwo Polski.

 NASZ PATRONAT
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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


