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The Show — a Tribute to ABBA The Show — a Tribute to ABBA STR. 13
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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!

Poznański Poznański 
Koncert NoworocznyKoncert Noworoczny

12 stycznia w poznańskiej Sali 
Ziemi ponownie zabrzmią 
najsłynniejsze walce i polki 
rodziny Straussów wykonane 
przez orkiestrę symfoniczną 
Collegium F pod dyrekcją 
maestro prof. Marcina 
Sompolińskiego. Mamy dla 
Czytelników bilety! Str. 12
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Oferta konsorcjum, którego lide-
rem jest Aldesa Construcciones Pol-
ska sp. z o.o., została wybrana jako 
najkorzystniejsza w postępowaniu 
przetargowym na wybór wykonaw-
cy przebudowy ronda Rataje i ulic 
do niego przyległych. Dokonanie 
wyboru wykonawcy było możli-
we po zwiększeniu na sesji Rady 
Miasta Poznania we wrześniu bu-
dżetu przeznaczonego na ten cel. 
Wcześniej inwestycja uzyskała do-
fi nansowanie z funduszy unijnych 
w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020.

Oferta zwycięskiego konsorcjum 
opiewała na ponad 138 mln zł. Dru-
gi z uczestników przetargu wycenił 
to zadanie na ponad 212 mln zł.

Inwestycja pn. „Korekta funkcjo-
nowania układu komunikacyjnego 
w rejonie Ronda Rataje w Pozna-
niu” realizowana będzie w trybie 
„projektuj i buduj”. Swoim zakre-
sem obejmuje m.in. wykonanie pro-
jektów budowlanych i wykonaw-
czych oraz rozbudowę i przebudowę 

istniejącego układu torowo-drogo-
wego. Projekty wraz z pozwoleniem 
na budowę powinny być gotowe 
po maksymalnie 15 miesiącach od 
podpisania umowy. Roboty budow-
lane potrwają kolejne 15 miesięcy. 
Zakończenie całości zadania prze-

widywane jest na drugą połowę roku 
2021.

Do zadań wykonawcy należeć 
będzie przebudowa i budowa no-
wej konstrukcji nawierzchni jezdni, 
chodników i ścieżek rowerowych 
oraz wydzielonego, cichego toro-
wiska tramwajowo-autobusowego 
wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego 
(na odcinku od ul. Serafi tek do ron-
da Rataje), na ul. Jana Pawła II (na 
odcinku od ul. Kórnickiej do ronda) 
oraz ul. Ludwika Zamenhofa (na 

odcinku od ul. Piłsudskiego do ron-
da).

Na rondzie Rataje nie tylko 
wymienione zostanie torowisko 
i konstrukcja jezdni, lecz również 
dobudowane będą dodatkowe pasy 
ruchu dla pojazdów skręcających. 
Przewidywana jest przebudowa 
istniejących peronów przystanko-
wych, połączona z ich wydłużeniem 
i budową nowych. Przebudowane 
i rozbudowane zostanie oświetlenie 
drogowe, monitoring wizyjny, kana-

lizacja teletechniczna i sygnalizacja 
świetlna. Również dworzec Rataje 
będzie zmodernizowany.

Zanim umowa z wykonawcą 
będzie mogła zostać podpisana 
– ze względu na wysoką wartość 
szacunkową zamówienia i fakt 
współfi nansowania tej inwestycji 
z środków Unii Europejskiej – do-
kumenty przetargowe poddane zo-
staną obligatoryjnej kontroli Preze-
sa Urzędu Zamówień Publicznych. 
PIM, opr. RB

Wybrano wykonawcę ronda Rataje
Hiszpańskie konsorcjum Aldesa zaprojektuje i wybuduje układ komunikacyjny w rejonie ronda Rataje. 
Inwestycja ma potrwać 30 miesięcy od podpisania umowy. Rondo Rataje będzie gotowe w 2021 roku
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Oferta zwycięskiego 
konsorcjum opiewała 
na ponad 138 mln zł 

44 fi rmy i pracownie architektonicz-
ne chcą zaprojektować nową siedzi-
bę Teatru Muzycznego w Poznaniu. 
Ostateczne wyniki konkursu mają 
być znane w kwietniu przyszłego 
roku. Będzie to pierwszy w powo-
jennej historii Poznania budynek 
teatralny zbudowany od podstaw. 

– Bardzo cieszy nas tak duże za-
interesowanie konkursem. Zapro-
szenie wysłane przez Wydział Urba-
nistyki i Architektury do znanych na 
całym świecie pracowni architek-
tonicznych dało efekt. Aż 14 z 44 
zgłoszeń, to aplikacje podmiotów 
spoza Polski – mówi Przemysław 
Kieliszewski, dyrektor Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu. 

Najwięcej zgłoszeń do udziału 

w konkursie przyszło z Polski, ale 
prawie 1/3 to fi rmy z zagranicy. Są 
wśród nich przedstawiciele: Chin, 
Francji, Hiszpanii, Irlandii, Nie-
miec, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej 
Brytanii i Włoch. Obecnie trwa pro-
ces weryfi kacji zgłoszeń. Do 23 listo-
pada wszyscy zostaną poinformowa-
ni o zakwalifi kowaniu się (lub nie) 
do dalszego udziału w konkursie. 

Na budowę teatru miasto Poznań 
planuje wydać w kolejnych latach 
170 mln zł. Najnowocześniejszy 
teatr w Polsce zostanie wzniesiony 
na działce u zbiegu ul. Św. Marcin 
i Skośnej, w sąsiedztwie Akademii 
Muzycznej. Pierwsi widzowie po-
winni obejrzeć spektakle w nowym 
teatrze za około pięć lat. RB

Nowy Teatr 
Muzyczny za 5 lat

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Do końca przyszłego roku zostanie 
sporządzona dokumentacja projek-
towa wraz z pozwoleniem na budo-
wę dla kładki Berdychowskiej nad 
Wartą i Cybiną, która dwa lata póź-
niej połączy Chwaliszewo, Ostrów 
Tumski i Berdychowo. 8 listopada 
podpisano umowę na zaprojekto-
wanie nowego obiektu wpisującego 
się w strategię aktywizacji terenów 
nadwarciańskich.

– Podpisanie umowy jest sfi nali-
zowaniem i dopełnieniem konkur-
su architektonicznego, który został 
rozstrzygnięty w czerwcu tego roku. 
Kładka pieszo-rowerowa pomiędzy 
Berdychowem a Chwaliszewem ma 
dla nas istotne znaczenie nie tylko 
z punktu komunikacyjnego, ale tak-
że dalszego ożywienia terenów nad-
warciańskich. Poznań wrócił nad 
rzekę, ale chcemy ten proces konty-
nuować i w tym kontekście ta inwe-
stycja jest dla nas niezwykle ważna 
– podkreśla Mariusz Wiśniewski, za-
stępca prezydenta miasta Poznania. 

Projekt budowlany przygotuje ze-
spół autorski pod przewodnictwem 
ARPA Architektoniczna Pracow-
nia Jerzego Gurawskiego, w skład 
którego weszli architekci Błażej 
Szurkowski, Maciej Sokolnicki oraz 
Adam Turczyn. Koncepcja archi-
tektoniczna przygotowana przez 
ten zespół zwyciężyła w zorganizo-
wanym przez miasto konkursie, na 
który zgłoszono 22 prace. 

– Konkurs bardzo mocno kładł 
nacisk na doświadczenie w projek-
towaniu obiektów inżynieryjnych, 
jak mosty i wiadukty. Zwycięska 
praca zebrała bardzo pozytywne re-
cenzje nie tylko wśród jury, ale także 
opinii publicznej – dodaje Mariusz 
Wiśniewski.

Jury pod przewodnictwem prof. 
Sławomira Rosolskiego doceniło 
szczególną atrakcyjność, oryginal-
ność formy oraz funkcjonalność 
rozwiązań kładki z uwzględnieniem 
jej połączenia z otoczeniem. Jej 

lekkość, prostota, harmonia, ażu-
rowość oraz transparentność, osią-
gnięte przez klasyczną oszczędność 
środków wyrazu, mogą uczynić 
z niej kolejną ikonę Poznania.

Koniec budowy za trzy lata 
– Harmonogram dalszych prac 

jest ściśle określony. Do końca 
2019 roku wykonawca ma stworzyć 
projekt i uzyskać niezbędne zgo-
dy, w tym pozwolenie na budowę. 
W pierwszym kwartale 2020 roku 
Poznańskie Inwestycje Miejskie 
przystąpią do rozpisania przetargu 
na wyłonienie wykonawcy robót 
budowlanych, które skończą się 
w roku 2021. Od początku 2022 
roku mieszkańcy i turyści powinni 
już korzystać z tej kładki – mówi 

Maciej Wudarski, zastępca prezy-
denta miasta Poznania. – Niezwykle 
istotna jest wartość umowy, która 
została określona wcześniej w zało-
żeniach konkursu i wynosi 861 tys. 
zł. Cała inwestycja ma kosztować 30 
mln zł – taką kwotę miasto zabez-
pieczyło w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej – dodaje Wudarski. 

Kładka Berdychowska stanowić 
będzie połączenie komunikacyjne 
rejonu Kampusu Politechniki Po-
znańskiej – tzw. Berdychowa – z po-
łudniową częścią Ostrowa Tumskie-
go i lewobrzeżną częścią Poznania 
w rejonie Chwaliszewa. Ułatwi też 
przedostanie się z okolic Malty na 
Stary Rynek. Na powstaniu kładki 
skorzystają zarówno piesi, jak i ro-
werzyści, dla których ta przeprawa 
będzie uzupełnieniem infrastruk-
tury rowerowej po obu stronach 
Warty. 

Będzie na co popatrzeć…
– W momencie kiedy kładka zo-

stanie zbudowana, naprawdę będzie 
na co popatrzeć. Widać to na wizu-
alizacjach, że jest ona lekka, łatwa 
i przyjemna. W dodatku nie jest ona 
przeznaczona dla samochodów, co 
jest kolejnym atutem. Dotychczas 
brakowało takiego zawieszonego 
nad rzeką Wartą miejsca, z które-
go można spojrzeć na jej wspaniałą 
dolinę, przełamania i katedrę. Poza 
tym połączy dwa niezwykłe miejsca 
– Kampus Politechniki Poznańskiej 
i Stare Miasto. Pomysł umiejscowie-
nia kładki akurat w tym miejscu był 
znakomity – zaznacza Jerzy Guraw-
ski, z pracowni architektonicznej 
ARPA, stojącej na czele konsorcjum 
architektów, które opracuje projekt 
kładki. PIM, RB

Powstanie nowy most nad Wartą
Umowa na zaprojektowanie kładki Berdychowskiej w Poznaniu została podpisana 8 listopada
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Rozpoczął się remont ul. Palacza na 
odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. 
Podchorążych. Od 5 listopada do 
zakończenia budowy, planowanego 
na połowę roku 2019, wprowadzo-
na zostanie w tym rejonie tymczaso-
wa organizacja ruchu.

Remont ul. Palacza odbędzie się 
na odcinku około 750 m, a ulica za-
chowa swój dotychczasowy, jedno-
jezdniowy oraz dwupasmowy cha-
rakter. Wymianie podlegać będzie 
nawierzchnia jezdni, chodników, 
zjazdów i miejsc postojowych.

Ponadto rewaloryzacji podda-
ne zostaną pasy zieleni, wykonane 
zostaną nowe nasadzenia uzupeł-
niające w postaci drzew, krzewów 
i bylin, a obraz ulicy uzupełnią nowe 
ławki, stojaki rowerowe oraz kosze 
na śmieci.

W ramach remontu przewidzia-
no też uspokojenie ruchu – po-
wstaną progi zwalniające w formie 
wyniesionych skrzyżowań z ulicami 
poprzecznymi. Inwestycja obejmie 
również przebudowę odwodnienia 
ulicy.

Organizacja ruchu
Przez cały czas trwania prac re-

montowych zachowana zostanie 
możliwość dojazdu i dojścia do 
posesji zlokalizowanych przy ul. 
Palacza, a ruch tranzytowy do ul. 
Grunwaldzkiej zostanie popro-
wadzony objazdami – przez ulice 
Arciszewskiego, Promienistą, Gro-
chowską, Ściegiennego, Taczanow-
skiego i Jugosłowiańską. Ruch od 
ul. Grunwaldzkiej w kierunku ul. 
Arciszewskiego zostanie poprowa-
dzony ulicami Grunwaldzką oraz 
Grochowską.

7 listopada, na odcinku od ul. 
Podchorążych do ul. Gwiaździstej, 
rozpoczęły się roboty na chodniku, 
terenach zielonych i zjazdach na po-
sesje. Prace poza jezdnią będą pro-
wadzone w sposób umożliwiający 
ruch pieszych..

W etapach prowadzone będą pra-
ce na jezdni. Rozpoczęły się one 12 
listopada. W pierwszej kolejności 
realizowane będą roboty instalacyj-
ne na odcinku od ul. Grunwaldzkiej 
do ul. Olszynka. PIM, op. RB

Kolejna ulica wokół Starego Rynku 
w Poznaniu zyska odnowioną na-
wierzchnię. Rozpoczęły się prace na 
ul. Ślusarskiej. Prowadzone będą na 
odcinku pomiędzy ulicami Woźną 
i Wielką.

Na ul. Ślusarskiej położona bę-
dzie taka sama kostka, jak na po-
bliskich ulicach Wodnej i Woźnej. 
Zerwana zostanie stara nawierzch-
nia, a w jej miejsce ułożona będzie 
nowa kostka rzędowa, która została 
wcześniej poddana rewaloryzacji, 
tj. ścięciu lica i jego spłomieniowa-
niu, celem nadania szorstkości. Na 
wykonanie tego rodzaju remontu 
wydana została pozytywna opinia 
konserwatorska. W trakcie prowa-
dzenia prac wspomniany odcinek 
ulicy będzie nieprzejezdny. Remont 
nawierzchni potrwa do 7 grudnia.

Pomysł, by ściąć kostkę – w celu 
jej wyrównania – i odpowiednio ją 
ułożyć, sprawdził się. Położenie ze-
szlifowanej kostki na ulicach wokół 
Starego Rynku to kompromis po-
między poprawą funkcjonalności 
i bezpieczeństwa, a utrzymaniem 

historycznego charakteru tego re-
jonu.

Tego samego rodzaju kostka zosta-
ła wbudowana w jezdnię ulicy Woź-
nej, Wodnej oraz części Ślusarskiej. 
Dzięki temu ulice te są przyjazne 

szczególnie dla rodziców z wózkami 
dziecięcymi, osób mających proble-
my z poruszaniem się, kobiet w szpil-
kach, czy wreszcie rowerzystów. 

W przyszłym roku bruk na kolej-
nych ulicach wokół Starego Rynku 
powinien zostać wymieniony. Po-
nad pół miliona otrzymał bowiem 
projekt „Bruk przyjazny pieszym, 
rowerzystom, wózkom” w ramach 
Poznańskiego Budżetu Obywatel-
skiego 2019. ZDM, op. RB

Przebudowa ul. Palacza Nowy bruk na Starym Mieście

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

Wyrównany bruk położony jest już na ul. Wodnej, Woźnej i części 
Ślusarskiej.

Od początku 2022 
roku będzie można 
korzystać z kładki

Remont na ul. Ślu-
sarskiej potrwa do 
7 grudnia
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Uczniowie i nauczyciele szkoły 
w Pawłowie Żońskim w powiecie wą-
growieckim przyłączyli się do akcji 
„11 listopada – pamiętajmy o Kre-
sach”. Nauczyciele przywieźli do Ra-
dia Poznań książki i żywność, które 
przekazane zostaną Wspólnocie Bo-
żego Miłosierdzia w Solecznikach. 

Co roku ubywa dzieci w polskiej 
szkole. Obok, w litewskiej, są nowe 
komputery i obietnica łatwiejszego 
dostania się na studia. Polacy na 
Wileńszczyźnie czekają na spełnie-
nie obietnic polityków, którzy zapo-

wiadają, że Polak na Litwie będzie 
miał takie same prawa jak Litwin 
w Polsce.

Radio Poznań razem z poznań-
skim oddziałem Instytutu Pamięci 
Narodowej zbierało żywność, sło-
dycze, przybory plastyczne i szkolne 
oraz nowe książki dla Polaków na 
Wileńszczyźnie. Na dary czekano 
do minionego piątku. 

„11 listopada – pamiętajmy 
o Kresach” patronuje wojewoda 
wielkopolski Zbigniew Hoffmann. 
Red 

Pamiętają o Kresach

Tak właśnie było 28 października, 
gdy odbyły się I Pałacowe Targi Se-
nioralne, które były uwieńczeniem 
Miesiąca Seniorów. 

Targi stanowiły formę prezentacji 
oferty oraz inicjatyw adresowanych 
do seniorów w gminie Tarnowo Pod-
górne. W jednym czasie, w jednym 
miejscu, spotkali się przedstawicie-
le 8 kół i klubów seniora, Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku i Tarnowskie-
go Centrum Senioralnego. Stoiska 
wypełniły kroniki, prace, pyszności 
własnoręcznie przygotowane, pre-
zentacje, uśmiechy i rozmowy.

Tematem przewodnim tego-
rocznej odsłony części wykłado-
wej i warsztatowej była aktywność 
w aspekcie fizycznym, społecz-

nym i psychicznym, zrealizowana 
poprzez wykład fizjoterapeuty, 
warsztaty gimnastyczne, tanecz-
ne, choreoterapeutyczne, aktyw-
ny pokaz Smovey zrealizowany 
przez spółdzielnię socjalną „Po-
magajmy Razem”. W perspekty-
wie holistycznej, by realizować 
aktywności fizyczne, niezbędnym 
jest zadbanie o aspekt psychiczny 
i społeczny, dlatego nie zabrakło 
warsztatów prezentujących for-
my stymulujące funkcje poznaw-

cze – pamięć, uwagę, myślenie 
i spostrzeganie, zrealizowane 
w ramach współpracy z Polskim 
Stowarzyszeniem Pedagogów 
i Animatorów KLANZA. 

By zadbać o dobre samopoczucie 
i odkryć swoje piękno, można było 
skorzystać z usług wizażystki oraz 
mobilnego studia fotografi cznego, 
którego efektem będzie tematycz-
na wystawa portretów. Nie sposób 
zaprzeczyć, że piękno wyzwala 
realizacja pasji! Rozbrzmiewały 
piosenki i melodie przy akompa-
niamencie fortepianu w ramach 
prezentacji zajęć „Spotkania ze 
śpiewnikiem”, rozmowy w kąciku 
literackim „Dotyk słowa”, warszta-
ty rękodzielnicze, podczas których 

można było wykonać prace różny-
mi kreatywnymi technikami. By 
zadbać o zdrowie, można było sko-
rzystać z oferty stoisk podologa, re-
fl eksologa, gerontologa, Synepsis 
i dokonać pomiaru ciśnienia i BMI, 
oraz skorzystać z sesji leczniczego 
światła z Bioptromem. Zaintereso-
waniem cieszyło się również stano-
wisko samoobrony oraz punkt in-
formacyjny projektu „Złota Rączka 
dla Seniora”.

Uwieńczeniem wieczoru była 
część artystyczna. Grupa teatralna 
Senioritki, działająca przy Centrum 
Kultury Przeźmierowo pod kie-
rownictwem Marioli Ryl-Krystia-
nowskiej, zaprezentowała wybrane 
fragmenty przedstawienia „Pan 

Tadeusz od kuchni”. Wzruszeń mu-
zycznych dostarczył występ sopra-
nistki Marii Jaskulskiej-Chrenowicz 
przy akompaniamencie Elżbiety 
Spychały-Mroczek.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyjęli zaproszenie i budowali 
z nami to wyjątkowe targowe po-
południe inicjatyw senioralnych. 
Wspólnie namalowaliśmy obraz 
gminnej oferty senioralnej i między-
pokoleniowej, ponieważ ten aspekt 
również wybrzmiewał i cieszył. 
Dziękujemy za wasze zaangażowa-
nie i obecność. Do zobaczenia za 
rok! 
Ewa Jańczak 
Pałac Jankowice, Tarnowskie Cen-
trum Senioralne, www.seniorzytp.pl

Udane I Pałacowe Targi Senioralne
Przestrzenie Pałacu Jankowice (gm. Tarnowo Podgórne) zakwitły aktywnościami senioralnymi: 
stoiska targowe, warsztaty, pokazy, wykłady, a przede wszystkim spotkania i rozmowy… 
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Namalowali obraz 
gminnej oferty se-
nioralnej
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W gminie Kórnik nie kandydował 
dotychczasowy burmistrz Jerzy 
Lechnerowski. O to stanowisko 
w I turze ubiegały się cztery osoby: 
Przemysław Pacholski (Bezpartyj-
ni Samorządowcy), Magdalenia 
Kosakowska (związana z Nowo-
czesną), Adam Zydroń (PiS), Zbi-
gniew Tomaszewski (PSL). 

Przemysław Pacholski uzyskał 
5471 głosów (44,5%), Magda-
lena Kosakowska – 4449 osób 
(36,2 proc.) i oni wystartowa-
li 4 listopada w drugiej turze. 
Z pozostałych kandydatów 
Adam Zydroń otrzymał 1600 
(13 proc.), a Zbigniew To-
maszewski – 771 głosów 
(6,3%).

Ostatecznie w II turze 
Przemysław Pacholski 
uzyskał 57,91% głosów. 
Zagłosowało na niego 
5966 osób, a na Magdale-
nę Kosakowską 4337 (42,09 
proc.). Frekwencja wyniosła 
51,26.

– Szanowni państwo, drodzy 
mieszkańcy! Obdarzyliście mnie 
swoim zaufaniem, za co bardzo 
dziękuję – powiedział Przemysław 
Pacholski. – To dla mnie wiel-
kie wyróżnienie i zaszczyt. Zdaję 

sobie również sprawę jak duże 
wyzwanie stoi przede mną, aby 
zarządzać gminą, która się dyna-
micznie rozwija. Zapewniam, że 
jestem na to gotowy oraz dołożę 
wszelkich starań, aby zmieniać 
miejsce, w którym żyjemy, na 
jeszcze lepsze. Dziękuję również 
serdecznie moim konkurentom 
w tegorocznych wyborach. Je-

stem przekonany, że wszystkie 
dobre pomysły mogą i powinny 
być spożytkowane dla wspól-
nego dobra. Podziękowania 
składam również w imieniu 
całego Komitetu Wyborczego 
Bezpartyjni Samorządow-
cy w Kórniku, za olbrzymi 
mandat zaufania, którym 
zostaliśmy obdarzeni. 
Dzięki niemu, „Kórnik” 
będzie przez następne 5 
lat pracował na każdym 

szczeblu samorządu. Głosy, 
które od państwa otrzyma-

liśmy spowodowały uzyskanie 
mandatu Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, który będzie 
sprawował Jerzy Lechnerowski. 
Antoni Kalisz będzie pracował 
w Radzie Powiatu Poznańskiego, 
a w Radzie Miasta i Gminy Kórnik 
otrzymaliśmy 11 mandatów. Red

Nowy burmistrz Kórnika
W gminie Kórnik 4 listopada odbyła się II tura wyborów burmistrza. Wygrał Przemysław Pacholski

Podziękowanie

Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom miasta 
i gminy Kórnik, mieszkańcom powiatu poznańskiego 
i powiatów: gnieźnieńskiego, średzkiego, śremskie-
go i wrzesińskiego, którzy obdarzyli mnie zaufaniem 
i oddali na mnie głosy w wyborach samorządowych 
do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Duże po-
parcie naszego Komitetu Bezpartyjnych Samorządow-
ców spowodowało, że będę reprezentować nasz region 
w Sejmiku.

 Zapewniam wszystkich, że pracując na rzecz nasze-
go regionu będę służyć Państwu swoją pracą, wiedzą 
i doświadczeniem.

 
 Jerzy Lechnerowski 
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Gmina Swarzędz rozpoczęła proce-
durę związaną z ogłoszeniem prze-
targu nieograniczonego na budowę 
węzła przesiadkowego w Paczko-
wie wraz z przebudową odcinka ul. 
Średzkiej pomiędzy ul. Poznańską 
a torami kolejowymi. Ma być on zre-
alizowany w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”, a planowany termin jej 
zakończenia to trzeci kwartał 2020 r. 

Inwestycja ta jest częścią szersze-
go projektu pn. Rozwój niskoemisyj-
nej mobilności miejskiej na terenie 
gminy Swarzędz – Etap II. Przedsię-
wzięcie to, oprócz wybudowania zin-
tegrowanego węzła przesiadkowego 
w Paczkowie, polega również na roz-
budowie ulicy Średzkiej w Paczko-
wie oraz ul. Transportowej w Zala-
sewie. Przebudowana zostanie także 

baza transportowa w Garbach, za-
kupionych zostanie 7 niskoemisyjne 
autobusów miejskich, spełniające 
normę czystości spalin EURO 6. 
Całkowita wartość zadania to ponad 
37 mln zł z czego dofi nansowanie 
z UE wynosi 13,9 mln zł. 

Przedsięwzięcie będzie dofi nan-
sowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2014–2020 (Oś Priorytetowa 3 – 
Energia, Działanie 3.3 – Wspiera-
nie strategii niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska, Poddziałanie 
3.3.3 – Wspieranie strategii nisko-
emisyjnych w tym mobilność miej-
ska w ramach ZIT dla MOF Pozna-
nia. MW 

Węzeł przesiadkowy 
w Paczkowie 

Niedawno zakończyła się budowa 
świetlicy w podswarzędzkim Bogu-
cinie przy ul. Wrzosowej, w pobliżu 
boiska „Orlik”. Pierwszym wyko-
nawcą był Zakład Usług Budowla-
nych Robert Łukasik z Trzemeszna, 
który jednak nie wywiązywał się 
z warunków umowy i ostatecznie 
zszedł z budowy. Będzie musiał za-
płacić z tego tytułu kary umowne. 
Dokończenia budowy podjęła się 
fi rma „Matis” Mateusz Staszewski 
ze Swarzędza, dzięki czemu dziś 
nowa świetlica już służy już miesz-
kańcom.

Oprócz głównej sali o powierzch-
ni prawie 115 mkw znajdują się 
w niej: aneks kuchenny, szatnie, 

sanitariaty, pomieszczenie gospo-
darcze. Koszt tej inwestycji to ok. 
930 tys. zł. 

Podobna świetlica została wybu-
dowana w Jasinie u zbiegu ul. Sołec-
kiej i Wrzesińskiej. Gotowy projekt, 

po adaptacji w terenie, posłuży rów-
nież w kolejnych latach do budowy 
świetlic innych sołectwach, m.in. 
w Garbach, Sokolnikach Gwiaz-
dowskich, Kruszewni, Karłowicach 
i Wierzenicy. MW 

Przy ul. Armii Krajowej w Kórniku 
(Bninie), z inicjatywy stowarzyszenia 
„Kibice Lecha” i Kórnickiego Koła 
Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego, przy współpracy 
„FC Bnin” powstał kolejny mural 
przypominający o setnej rocznicy wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego.

Malowidło, które zaprojektowano 
na podstawie archiwalnej fotografi i 
kórnickich powstańców zrobionej 
w Łomnicy, zostało sfi nansowane ze 
środków budżetowych kórnickiego 
samorządu.

Przypomnijmy, że pierwszy mu-
ral ozdobił ścianę jednego z bu-
dynków przy Placu Niepodległości 

w Kórniku. Prace wtedy sfi nan-
sowała fi rma Enea, a uroczystego 
otwarcia dokonano przy okazji se-

sji popularno-naukowej, którą we 
wrześniu zainaugurowała Kórnickie 
Dni Nauki. ŁG

Bogucin: świetlica gotowa 

Powstańcze murale w Kórniku
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Przewodniczył jej dyrektor wydziału 
Kurii Metropolitalnej w Poznaniu 
ks. Krystian Sammler oraz kapelan 
sołtysów powiatu poznańskiego 
ks. Grzegorz Zbączyniak. Tradycją 
pielgrzymki stało się przekazywanie 
sztandaru stowarzyszenia. W tym 
roku nastąpiło przekazanie go przez 
sołtysów gminy Kleszczewo sołty-
som gminy Kórnik. 

Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością wicemarszałek woje-
wództwa wielkopolskiego Wojciech 

Jankowiak, członek zarządu powia-
tu poznańskiego Piotr Zalewski, 
burmistrzowie oraz wójtowie gmin 
powiatu poznańskiego, radni samo-
rządowi oraz sołtysi. 

Po mszy świętej przemaszerowano 
wraz z orkiestrą dętą Towarzystwa 
Muzycznego im. Mariana Zielińskie-
go ze Śremu do Kórnickiego Cen-
trum Rekreacji i Sportu „Oaza”. Po 
drodze członkowie Zarządu Powiatu 
Poznańskiego Stowarzyszenia Sołty-
sów Województwa Wielkopolskiego 

złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą 
rozstrzelanych oraz pomnikiem Po-
wstańców Wielkopolskich. 

W „Oazie” natomiast odbył się 
Koncert Niepodległościowy, podczas 
którego sopranistce Joannie Chorod-
ko towarzyszył kwintet „Grandioso”. 

Pielgrzymka sołtysów 
W kościele pw. Wszystkich Świętych w Kórniku 3 listopada 
odbyła się IV Pielgrzymka Sołtysów Powiatu Poznańskiego 
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Sołtysi gminy Kleszczewo przekazali sztandar sołtysom gminy Kórnik. 

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

Informuje, że 13 listopada 2018 roku13 listopada 2018 roku zostanie wywieszony do publicznej 
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 
przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne – WYKAZWYKAZ nieruchomości gminnych, położonych w Baranowie, gm. w Baranowie, gm. 

Tarnowo PodgórneTarnowo Podgórne, które zostały przeznaczone do sprzedaży. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (061) 8959 261.
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Czy niepełnosprawność dziecka jest 
tematem tabu? Czy bycie rodzicem 
dziecka niepełnosprawnego to te-
mat tabu? Nie dla twórców progra-
mu „Gdy na świat przychodzi dziec-
ko niepełnosprawne”. 

Główna bohaterka to wspaniała 
mama trójki dzieci, żona i blogerka. 
Jej trzyletnia córka Jagoda zmaga 
się z wieloma chorobami. Jak przez 
ostatnie lata zmieniło się życie 
Agnieszki Tomickiej, jej podejście do 
świata i samej siebie, jak z aktywnej 
zawodowo i społecznie pani geograf 
stała się przede wszystkim mamą 
z olbrzymimi wyzwaniami. Jej blog 
JagodowySwiat.pl to nie tylko coraz 
popularniejszy dziennik i galeria, 
ale i zbiór porad dla rodziców dzieci 
z niepełnosprawnościami. 

Polecamy program, w którym 
Agnieszka Tomicka gra jedną z głów-
nych ról. Zdjęcia zostały zrealizo-
wane w Lusówku (gmina Tarnowo 
Podgórne). Program w krótkim cza-
sie obejrzało prawie 1 500 osób. Do-
stępny jest na kanale „Wielkopolska 
Rodzina TV” na Youtube.com. 
Elżbieta Lachman
Centrum Inicjatyw Rodzinnych Lusówko

Agnieszka – bohaterka z Lusówka
Gdy na świat przychodzi dziecko niepełnosprawne – rodzicielstwo jest wyzwaniem
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Agnieszka Tomicka 
– Główna bohaterka 
to wspaniała mama 
trójki dzieci, żona 
i blogerka 

Stowarzyszenie Dar Serc Tarno-
wo Podgórne zaprasza do udziału 
w 74. akcji honorowego krwiodaw-
stwa pod patronatem Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne. Zbiórka krwi, 
która odbędzie się 24 listopada 
w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. 
Szkolnej 3 w Tarnowie Podgórnym, 
dedykowana jest 18-letniej Izie, 
mieszkance gminy Tarnowo Pod-
górne, chorującej na glejaka. Wszy-
scy, którzy będą chcieli oddać krew 
dla Izy, proszeni są o poinformowa-
niu o tym w momencie rejestracji. 

Akcja rozpocznie się o 8.00 
i potrwa do 16.00. Na zakończenie 
wśród krwiodawców obecnych na 
sali będą rozlosowane nagrody rze-
czowe, zaproszenia i voucher. Wię-
cej informacji można znaleźć na Fa-
cebooku wydarzenia – Zbiórka krwi 
dla Izy. Ania Lis

Gmina Tarnowo Podgórne znalazła 
się na dziesiątym miejscu w zesta-
wieniu najbogatszych gmin w Pol-
sce. Ranking powstał na podstawie 
danych przeanalizowanych przez 
Ministerstwo Finansów. 

Punktem wyjścia były dane 
o dochodach podatkowych gmin za 
2017 r. (według stanu na 30 czerw-
ca 2018 r.). m.in. o dochody z tytułu 
opłat (np. eksploatacyjnej) i podat-
ków od nieruchomości, rolnego i le-
śnego, a także udziały we wpływach 
z CIT i PIT. 

Szczegółowe zestawienie jest 
dostępne na stronach Serwisu Sa-
morządowego PAP www.samorzad.
pap.pl. ARz

9 grudnia o godz. 18 w Swarzędz-
kiej Sali Koncertowej w Zalasewie 
zostanie wystawiony spektakl ko-
mediowy „Beznudna wyspa” Teatru 
Muzycznego w Poznaniu. Nawią-
zuje on do gatunku one man show, 
czyli jednoosobowego pokazu ak-
torskiego, wyróżniającego się ory-
ginalnym scenariuszem, specjalnie 
napisanym dla wybranego aktora. 
Spektakl jest zabawną opowieścią 
o księgowym, którego okoliczności 
konkursu telewizyjnego inspirują 
do odkrywania swojej wielowymia-
rowej osobowości. Bohater poko-
nuje coraz trudniejsze zadania. Jest 
bliski zwycięstwa, gdy na wyspie po-
jawia się Wielka Nudziara – piękna 
dziewczyna zarażająca śmiertelną 
nudą. 

Bilety w cenie 30zł są dostępne 
w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, 
ul. Poznańska 14 (wjazd od ul. Je-
sionowej) oraz na portalu www.
kupbilecik.pl. MW 

Oddaj krew 
dla Izy

Tarnowo 
w gronie 
najbogatszych

Beznudna 
wyspa
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Przy stawie i z patronem
Uroczystości gminne rozpoczęły 

się w południe przy stawie w Więc-
kowicach, gdzie otwarto kompleks 
rekreacyjno – historyczny. Obok 
miejsc odpoczynku i zabawy, znaj-
duje się tu ścieżka edukacyjna, 
przybliżająca wielkopolską drogę 
do niepodległości i pomnik poświę-
cony powstańcom wielkopolskim. 

Najpierw jednak odprawiona zo-
stała w tym miejscu uroczysta msza 
polowa, z udziałem pocztów sztan-
darowych, władz samorządowych, 
mieszkańców i gości gminy Do-
piewo. O oprawę muzyczną zadbał 
Chór Gminy Dopiewo „Bel Canto”, 
który zaśpiewał także kilka pieśni, 
w tym „Pierwszą Brygadę” i „Mar-
syliankę Wielkopolską”. Pomnik 
uroczyście odsłonięto i poświęcono. 
Widniejąca na nim tablica przy-
pomina nazwiska 20 powstańców 
z Więckowic. W przecięciu wstęgi 
wzięła udział córka jednego z nich 
– Józefa Konewki. Do wydarzeń 
sprzed wieku, w Polsce i Wielkopol-
sce, nawiązywały również występy 
artystyczne uczniów więckowickiej 
szkoły, gdzie zorganizowano „Dzień 
Patrona” – rok temu placówce 
nadano imię Powstańców Wielko-
polskich. Obchody połączono z pa-
sowaniem pierwszoklasistów. 

Koncertowo 
„Koncert Galowy z okazji odzy-

skania przez Polskę niepodległości” 
rozpoczął występ kwartetu smycz-
kowego. Panie z 4te Quartet zagrały 
melodie osadzone w polskiej kul-
turze. Publiczność mogła usłyszeć 
utwory Ogińskiego, Paderewskiego 
i Chopina, a także wiązankę zna-
nych pieśni – wśród nich nie zabra-
kło „O mój rozmarynie”, „Piękna 
nasza Polska” czy „Hej, hej ułani”. 

Pierwszym utworem, jaki zagrała 
tego wieczoru Orkiestra Dęta Gmi-
ny Dopiewo był Mazurek Dąbrow-
skiego. Publiczność, z kotylionami 
w piersi i chorągiewkami powstań-
czymi w dłoni, które otrzymywała 
wchodząc na salę, odśpiewała hymn 
Polski. Nie mogło być inaczej w ta-
kie święto. Moment ten poprzedziło 
wystąpienie wójta gminy Dopiewo – 
Adriana Napierały, który podkreślił 
znaczenie wolności, niepodległości 
i możliwości korzystania z pełni praw 
obywatelskich także w wymiarze lo-
kalnym, realizując potrzeby wspól-
noty i pracując dla dobra wspólnego. 
Przypomniał o udziale mieszkańców 
gminy Dopiewo w powstaniu sprzed 
100 lat i o działaniach w gminie 
w ciągu całego „Roku Powstania 
Wielkopolskiego”. 

Dla dopiewskiej Orkiestry i to-
warzyszących jej Mażoretek dodat-
kowym powodem do świętowania 
było 5-lecie działalności. Obydwie 
gminne formacje przygotowywały 
specjalny program łączący rodzimą 
tradycję z zabawą, bo patriotycznie 

może oznaczać radośnie – nie tylko 
za oceanem. Ich koncert rozpoczęły 
polskie pieśni, potem publiczność 
wzięła udział w muzycznej podróży. 
Było marszowo, przebojowo, fi lmo-
wo, a nawet teatralnie. Mażoretki 
prezentowały układy z buławami, 
fl agami, pomponami i parasolka-
mi. Muzycy urozmaicali grę, pre-
zentując partie solowe i grupowe, 
wcielali się w różne role. I tak młody 

orkiestrant jeździł między publiką 
na rowerze, z gwizdkiem w ustach, 
ilustrując żandarma z Saint Tropes, 
a najbardziej doświadczony perku-
sista podczas „Polki z kowadłem” 
Straussa, odgrywał rolę kowala. Pu-
bliczność wielokrotnie dawała wy-
raz emocjom. Na koniec tej części 
koncertu przedstawiciele samorzą-
du wręczyli jubilatom pamiątkowe 
statuetki i kwiaty.

Temperatury nie obniżyła dru-
ga część występu 4te Quartet. Tym 
razem panie zagrały melodie fi lmo-
we, zabierając słuchaczy na plan 
„Trędowatej, „Nocy i dni”, „Stawki 
większej niż życie”, „Vabank” i „Ja-
nosika”. Znalazło się miejsce dla 
nieśmiertelnych przebojów Nieme-
na i Petersburskiego.

„Dzień Niepodległości” w Do-
piewie przypieczętował koncert Au-
dioFeels – gwiazdy nurtu vocal play, 
laureatów prestiżowych festiwali 
a capella – m.in. w Nowym Jorku 
i Lipsku. Panowie śpiewają i na-
śladują ustami różne instrumenty. 
Przedstawili kilkanaście utworów, 
w tym przeboje gwiazd muzyki świa-
towej i polskiej oraz własne kompo-
zycje. Publiczność żywo reagowała 
rozpoznając utwory w nowych, 
czasem zaskakujących aranżacjach. 
Było „Wind of change” Scorpion-
sów, „Hymn of the weekend” Cold-
play, czy „Happy” Pharrell’a Wil-
liams’a, ale i „Mamona” Republiki 

i „Byłaś serca biciem” z repertuaru 
Andrzeja Zauchy. Godne podziwu 
solowe popisy każdego z 8 wokali-
stów występujących na scenie robiły 
niemałe wrażenie. Wiele pań dało 
się nawet w ten sposób porwać do 
tańca. AudioFeels bisowali przebo-
jem The Queen „We will rock you”. 

Na zakończenie „Koncertu Ga-
lowego” publiczność została obsy-
pana biało – czerwonym konfetti, 
wystrzelonym przez muzyków Or-
kiestry Dętej i przez Mażoretki roz-
stawione przed sceną, na trybunie 
i na płycie sali. Opuszczając halę 
każdy uczestnik „Koncertu Galowe-
go” otrzymywał świętomarcińskiego 
rogala. Podczas wydarzenia można 
było zobaczyć wystawę „Powstanie 
Wielkopolskie i gmina Dopiewo”.

Dopiewskie 100 lat 
W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się w gminie Dopiewo „Koncert Galowy” 
z udziałem Orkiestry Dętej i Mażoretek Gminy Dopiewo, zespołów 4te Quartet i AudioFeels. Kilkuset 
mieszkańców gminy i jej gości w ten sposób wspólnie uczciło wyjątkowy jubileusz 

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

W dniu Gali przed budynkiem urzę-
du prowadzona była akcja zbiórki 
krwi, podczas której zebrano 7,5  l 
tego cennego leku. Po południu, 
podczas uroczystej Gali, specjalne 
statuetki i podziękowania odebrało 
ponad 40 krwiodawców z powia-
tu poznańskiego. Wręczali je Jan 
Grabkowski, starosta poznański 
wraz z Markiem Lisem, przewodni-
czącym Komisji Polityki Społecznej 
i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu 
w Poznaniu. W uroczystości udział 
wzięli również Tomasz Łubiński, wi-
cestarosta poznański oraz Zygmunt 
Jeżewski i Piotr Zalewski, członko-
wie Zarządu Powiatu w Poznaniu.

Jedna ze statuetek trafi ła do Ja-
kuba Skubiszaka, który przez 18 lat 
oddał ponad 45 litrów krwi. Od tak 
długiego czasu bardzo aktywnie 
działa w Klubie Honorowych Daw-
ców Krwi w Kostrzynie. Sam nie 
tylko chętnie uczestnicy w zbiór-
kach, ale swym entuzjazmem zara-
ża innych – znajomych czy kolegów 
z pracy. 

O tym, jak ważne i potrzebne jest 
oddawanie krwi przekonuje Marek 
Wasielewski. Na swoim koncie ma 
oddanych 25 litrów tego cennego 
leku. Ale zbiórki to nie wszyst-

ko. Pan Marek bardzo angażuje 
się w propagowanie honorowego 
krwiodawstwa na terenie całej gmi-
ny Swarzędz. Pomaga również w or-
ganizacji ogólnopolskich zawodów 
krwiodawców w wędkarstwie spła-
wikowym, czy ogólnopolskiego ma-
jowego pikniku rodzinnego krwio-
dawców. 

– Postawa wszystkich krwiodaw-
ców zasługuje na wyróżnienie, dają 

oni bowiem swym działaniem na-
dzieję i szansę na powrót do zdro-
wia tym, którzy tego najbardziej 
potrzebują, a niejednokrotnie ratują 
im życie – mówił podczas wręczania 
statuetek Jan Grabkowski, starosta 
poznański. 

– Z roku na rok pobór krwi się 
zwiększa. W ciągu roku na podobne 
akcje nasze krwiobusy wyjeżdżają 
ponad 800 razy – mówi Michał So-

kołowski z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Poznaniu. 

Uczestnicy Gali w swej działalno-
ści nie widzą niczego nadzwyczaj-
nego. – Tak po prostu dyktuje serce. 
Przecież kiedyś i my możemy zna-
leźć się w sytuacji, kiedy będziemy 
potrzebować pomocy. A jak wiado-
mo dobro wraca… – przyznali tego-
roczni laureaci. KG

Bezinteresownie, często pozostając anonimowi, ratują życie innym. Dlatego tak bardzo zasługują na uznanie. 
Wyjątkowe zaangażowanie krwiodawców z podpoznańskich gmin doceniono na Wielkiej Gali Krwiodawstwa, 
która odbyła się w listopadzie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Podczas minionej sesji Rady Powia-
tu w Poznaniu 110 uczniów ze szkół 
powiatu poznańskiego otrzymało 
nagrody za wyniki w nauce. Stypen-
diami nagrodzono 74 młodych lu-
dzi. W czasie roku szkolnego otrzy-
mają 250 zł miesięcznie.

Warunkiem było uzyskanie śred-
niej ocen na poziomie co najmniej 
5,0. Najlepsza okazała się Renata 
Kowalew z Zespołu Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bo-
lechowie ze średnią ocen 5,69. Pod 
względem liczby stypendystów wy-
różnił się m.in. Zespół Szkół nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich w Swa-
rzędzu. Jednym z jego uczniów jest 
Mateusz Rzyski. – Ta nagroda na 
pewno pozwoli mi rozwinąć pasje, 
a także da mi dostęp do materiałów 
niezbędnych do nauki. Umożliwi mi 
także zakup oprogramowania oraz 
sprzętu potrzebnego do poszerzania 
wiedzy informatycznej – powiedział 
Mateusz. – Poza tym ja i moi zna-
jomi skorzystaliśmy z programów: 
„Czas zawodowców” oraz „Kuźnia 
kwalifi kacji i kompetencji” – dodał 
uczeń ZS nr 1 w Swarzędzu.

– Na oświatę nie szczędzimy środ-
ków z budżetu powiatu – podkreślał 
Jan Grabkowski, starosta poznań-
ski. Jedną z inwestycji, którą zreali-

zowaliśmy, aby wspierać kształcenie 
zawodowe, jest niedawno otwarte 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Swarzędzu. Jego budowa koszto-
wała 34 mln zł, z czego z funduszy 
unijnych uzyskaliśmy 18 mln zł. 
Oświata to nasza przyszłość.

Uczniów, którzy wykazali się wy-
bitnymi osiągnięciami w trakcie na-
uki, wyróżniono nagrodami Starosty 
Poznańskiego. W tym roku aż 3000 
zł otrzymała Wiktoria Zalesińska, re-
prezentująca Zespół Szkół im. Adama 
Wodziczki w Mosinie. 2000 zł przy-
znano Natalii Szymczak z Zespołu 
Szkół w Kórniku, a nagrodę w wyso-
kości 1000 zł otrzymała Julia Nowicka 
z Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie. Sta-
rosta docenił także Piotra Polnego 
z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Swarzędzu, 
Magdalenę Chruścińską oraz Klaudię 
Filipiak z Zespołu Szkół im. Gen. De-
zyderego Chłapowskiego w Bolecho-
wie. Zgodnie z zasadami „Programu 
wspierania edukacji w powiecie po-
znańskim”, Nagrody Starosty Po-
znańskiego za bardzo dobre wyniki 
w nauce otrzymali również uczniowie 
branżowych szkół I stopnia oraz klas 
zasadniczych szkół zawodowych. 
Justyna Siepietowska-Jarzyńska

W 160 szkołach Metropolii Poznań, 
w tym również w powiecie poznań-
skim, zamontowane zostaną czuj-
niki pomiaru jakości powietrza. 
Realizacja potrwa trzy lata i obejmie 
także przeprowadzenie kampanii 
edukacyjno-informacyjnej wśród 
dzieci i młodzieży.

Umowę w tej sprawie podpisano 
w Urzędzie Miasta Poznania. Pro-
jekt wyceniono na ponad 1 mln 200 
tys. zł. 

– Chcemy przekazywać wiedzę, 
ponieważ tylko wyedukowane spo-
łeczeństwo może działać i pracować 
na swoją rzecz, w tym przypadku na 
rzecz własnego zdrowia. Niestety, 
poziom zanieczyszczenia powie-
trza cały czas jest wysoki – mówił 
Jan Grabkowski starosta poznański 
i jednocześnie wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia Metropolia Po-
znań.

System monitorujący powietrze 
składać się będzie z miernika za-
nieczyszczenia zainstalowanego 
na zewnątrz szkoły, monitora in-
formacyjnego wewnątrz budynku 
oraz komputera. Pierwsze systemy 
pomiarowe będą gotowe do czte-
rech tygodni od podpisania umowy. 
Montaż wszystkich zestawów powi-
nien się zakończyć w ciągu trzech 

miesięcy. Projekt realizowany przez 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
jest pierwszą tego rodzaju akcją me-
tropolitalną w kraju.

– Czyste powietrze to priorytet 
dla nas wszystkich. Dlatego rozpo-
czynamy współpracę ze szkołami – 
mówił Jacek Jaśkowiak prezydent 
Poznania i prezes Zarządu Stowa-
rzyszenia Metropolia Poznań. On 
również podkreślał rolę edukacji 
w tym projekcie.

– Ochrona środowiska i nasze-
go zdrowia, a przede wszystkim 
zdrowia naszych dzieci jest bardzo 
ważna. Jeśli technologia może to 
wspierać, to jesteśmy bardzo zainte-
resowani takimi inicjatywami – sko-
mentował Michał Bartkowiak z fi r-
my INEA, która instalować będzie 
czujniki pomiaru jakości powietrza 
w regionalnych szkołach podstawo-
wych. Tomasz Sikorski

Najzdolniejsi z nagrodami Walka ze smogiem

Statuetki dla krwiodawców 
wręczone po raz piąty
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Jan Grabkowski: 
– Od lat przy okazji 
Gali organizujemy 
zbiórkę krwi, by 
podziękować krwio-
dawcom

•  Montaż: w 160 szkołach Metro-
polii Poznań

•  Koszt: 1 268 179,20 zł brutto
•  Czas trwania projektu: 3 lata

Czujniki pomiaru 
jakości powietrza
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Stypendystka Renata Kowalew.
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10 WYDARZENIA

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości

przeznaczonych do wydzierżawienia 

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

Dz.U.2018.121 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. 208 obręb Stęszew, dz. 61/1 

obręb Skrzynki.

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.

Wójt Gminy Duszniki 

informuje, iż został sporządzony i podany do publicznej 
wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki przy ulicy 
Sportowej 1, na terenie miejscowości położenia nieruchomości 
oraz BIP Gminy Duszniki wykaz nieruchomości położonej 
na terenie miejscowości Sędziny – przeznaczonej do 
wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
— telefon 61 29 56 530 lub www.duszniki.eu. 

Wójt Gminy Duszniki 

informuje, iż zostały sporządzone i podane do publicznej 
wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki przy ulicy 
Sportowej 1, na terenie miejscowości położenia nieruchomości 
oraz BIP Gminy Duszniki – wykazy nieruchomości położonych 
na terenie miejscowości Sarbia, Podrzewie, Sędzinko, 
Wilkowo, Wierzeja, Sękowo, Zakrzewko – przeznaczonych 
do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (przedłużenie 
umów dzierżawy).

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
— telefon 61 29 56 530 lub www.duszniki.eu. 

REKLAMA

Ścianę Ośrodka Zdrowia przy ul. 
Stawnej zdobi malowidło poświę-
cone Powstańcom Wielkopolskim. 
Przedstawia scenę batalistyczną 
oraz postać Ignacego Jana Pade-
rewskiego, który stał się symbolem 
walki o odzyskanie wolności. 

– Cieszymy się, że pierwszy mural 
w gminie Komorniki jest poświęco-
ny szczególnej rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. Na 
naszych terenach nie brak śladów 
historii sprzed 100 lat – wśród 
mieszkańców gminy wielu wal-
czyło o wolność. Pamiętamy o tym 
i chcemy, by młodsze pokolenia też 
pamiętały – mówi Jan Broda, wójt 
Komornik. 

W Wirach znajduje się tablica 
upamiętniająca powstańców z oko-
lic Wir i Łęczycy. W Chomęcicach 
mieszkał lokalny bohater powstania 
– płk. Andrzej Kopa, którego podobi-
zna pojawi się na drugim muralu, po-
wstającym właśnie w Chomęcicach. 

Malowidła powstają we współ-
pracy z marszałkiem województwa 
wielkopolskiego, który w ramach 
obchodów rocznicowych wsparł 
fi nansowo gminy chcące w ten spo-
sób uczcić narodowe święto. Red 

Mural na stulecie 
Aby uczcić 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 
w Komornikach powstał szczególny mural

15 projektów zwyciężyło w tegorocz-
nej edycji Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Komorniki. Przez 3,5 miesią-
ca mieszkańcy gminy Komorniki mo-
gli zgłaszać projekty na inwestycyjne 
i tzw. miękkie zadania do przyszło-
rocznego budżetu gminy. Pula na bu-
dżet wynosiła 600 tys. zł. Spośród 39 
zarejestrowanych wniosków, do gło-
sowania zostało dopuszczonych 25. 

W tej grupie znalazło się 10 pro-
jektów miękkich mieszczących się 
w puli środków na nie przezna-
czonych, dlatego nie zostały one 
poddane głosowaniu, a przekazane 
automatycznie do realizacji. Z pięt-
nastu projektów inwestycyjnych, 
których wartość mogła wynieść 
maksymalnie 100 tys. zł., najwięcej 
głosów zdobyły: plaża w Chomęci-
cach, strefa rekreacyjna nad jezio-
rem w Rosnówku, boisko piłkarskie 

w Komornikach, rewitalizacja parku 
zabytkowego w Głuchowie oraz za-
gospodarowanie terenu przy wodo-
spadzie w Łęczycy. 

Głosowanie nad projektami trwa-
ło dwa tygodnie i było przeprowa-
dzone zarówno w internecie jak 
i tradycyjnie, w miejscach publicz-
nych. W głosowaniu wzięły udział 
3154 osoby, prawie dwukrotnie wię-
cej niż w ubiegłym roku, a najwięcej 
głosów elektronicznych oddanych 

zostało przez mieszkańców Plewisk. 
Była to druga edycja Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Komorniki. 
Dziękujemy Mieszkańcom za udział 
w akcji, za składanie wniosków słu-
żących innym oraz za głosowanie.

Realizacja zwycięskich projektów 
nastąpi w 2019 roku. Szczegółowe 
statystyki dotyczące głosowania 
dostępne są na stronie: https://ko-
morniki.budzet-obywatelski.org/
wyniki. Red 

Budżet Obywatelski Komornik

TU MOGŁA SIĘ 
POJAWIĆ 

TWOJA REKLAMA!

ZADZWOŃ 
 691-895-296
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STĘSZEW

REKLAMA

Dobiegła końca m.in. budowa kana-
lizacji deszczowej na ul. Klonowej 
i Jaworowej w miejscowości Skrzyn-
ki. Z innych zadań to przede wszyst-
kim warto wspomnieć wykonanie 
boiska wielofunkcyjnego z trawy 
syntetycznej w Trzebawiu. Projekt 
został dofi nansowany w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020. Koszt 
inwestycji wyniósł 223.358,14 zł. 

W Stęszewie natomiast rozpoczę-
ły się roboty drogowe na ul. Poznań-
skiej oraz ul. Mosińskiej. Trwa po-

nadto budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Łódź.

W trakcie realizacji jest rów-
nież przebudowa drogi gminnej 
Zamysłowo -Twardowo. Zadanie 
obejmuje budowę drogi łączącej ul. 
Twardowską z budowaną jezdnią 
i wiaduktem, w ramach budowy 
drogi ekspresowej S5 oraz drogą 
gminną Twardowo – Wronczyn. 
W ramach zadania zostanie wyko-
nana droga z jezdnią o nawierzchni 
mineralno-asfaltowej wraz odtwo-
rzeniem odwodnienia na długości 

878 m. Zadanie dofi nansowane 
zostało przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego.

Kolejne inwestycje to tłucznio-
wanie dróg, m.in. w Dębnie na ul. 
Trzcielińskiej, w Sapowicach na 
ul. Wąskiej, na odcinku Trzebaw 
– Łódź i Witobel – Będlewo. Nato-
miast w Strykowie na ul. Szkolnej 
został wytłuczniowany parking.

W miejscowości Słupia zakoń-
czona została natomiast renowacja 
pomnika „Poległym za wolność”. 
Red

Stęszew inwestuje
W minionym czasie na terenie gminy Stęszew zakończono 
kilkanaście inwestycji 4 listopada na cmentarzu Męczeń-

stwa Wielkopolan w Dębienku 
(gmina Stęszew) odbyło się nabo-
żeństwo w intencji ludności wymor-
dowanej przez hitlerowców podczas 
II Wojny Światowej. 

W niedzielnej uroczystości (od-
bywającej się co roku w okolicy 
Wszystkich Świętych), stęszewscy 
mieszkańcy zebrali się, by zapalając 

symboliczne znicze – upamiętnić 
śmierć ofi ar z tamtych czasów. 

Obecni byli także przedstawiciele 
pocztów sztandarowych, PZERiI, 
ZHP oraz burmistrz gminy Stę-
szew Włodzimierz Pinczak. Modli-
twy prowadzili księża z parafi i pw. 
Świętej Trójcy wraz z gościem ho-
norowym – ks. kanonikiem Janem 
Małetą. Red

Wspomnienie 
pomordowanych

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

W Skrzynkach na ul. Klonowej i Jaworowej wybudowano kanalizację deszczową. 
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Gale noworoczne cieszą się wielką po-
pularnością na całym świecie. Poznań-
skie Koncerty Noworoczne prezento-
wane są wielkopolskiej publiczności 
zawsze na początku stycznia już od 9 
lat. To galowe wydarzenie obejrzało 
do tej pory ponad 25 tysięcy widzów. 
Pierwsze koncerty noworoczne pro-
wadzone były przez nieodżałowanego 
Bogusława Kaczyńskiego oraz Krzysz-
tofa Skibę, którzy w sposób niebywale 
ciekawy zabierali publiczność do świa-
ta muzyki Strauss’ów. Koncerty swoją 
popularność zawdzięczają nie tylko 
wykonywanym walcom i polkom, 
ale także wielkim gwiazdom, które 
podczas koncertów występują z to-
warzyszeniem orkiestry symfonicznej 
Collegium F pod dyrekcją maestro 
profesora Marcina Sompolińskiego. 
Na przestrzeni lat poznańskie kon-
certy noworoczne uświetnili między 
innymi tacy artyści jak: Irena Santor, 
Zbigniew Wodecki, Edyta Górniak, 
Krystyna Prońko, Grażyna Brodziń-
ska, Jacek Wójcicki, Michał Szpak, Ali-
cja Majewska, Włodzimierz Korcz czy 
Mieczysław Szcześniak. W rolę pro-
wadzących koncerty wcielili się do tej 
pory Bogusław Kaczyński, Krzysztof 
Skiba, Artur Andrus, Tamara Arciuch, 
Bartosz Kasprzykowski, Zbigniew Za-
machowski i Wojciech Malajkat. 

12 stycznia w poznańskiej Sali Zie-
mi ponownie zabrzmią najsłynniejsze 
walce i polki rodziny Straussów wyko-
nane przez orkiestrę symfoniczną Col-
legium F pod dyrekcją maestro prof. 
Marcina Sompolińskiego, a wśród so-
listów w programie, który do dnia kon-
certu jest ścisłą tajemnicą zobaczymy 
Olgę Bończyk, Edytę Krzemień oraz 
wybitnego tenora młodej fali – Miko-
łaja Adamczaka. Poznański Koncert 
Noworoczny 2019 poprowadzą Alicja 
Węgorzewska oraz Tomasz Raczek.

Bilety dostępne na ebilet.pl oraz 
eventim.pl. Promotor wydarzenia: Sol-
lus Entertainment. JL

12 stycznia w poznańskiej Sali Ziemi ponownie zabrzmią najsłynniejsze walce i polki rodziny Straussów 
wykonane przez orkiestrę symfoniczną Collegium F pod dyrekcją maestro prof. Marcina Sompolińskiego

Poznański Koncert Noworoczny
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• Dla naszych Czytelników mamy 
trzy dwuosobowe zaproszenia 
na to wydarzenie. Szczegóły na 
naszglospoznanski.pl.

Zdobądź bilety

• Miejsce: Sala Ziemi / Poznań
•  Data: 12.01.2019 / 17:00 i 20:00
• Ceny biletów: 80–350 złotych 

Poznański Koncert 
Noworoczny 2019

Zaśpiewa m.in. 
Edyta Krzemień.
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„The Show” powstał w roku 2001 
i już szczycić się może bardzo bogatą 
muzyczną historią. Przez 15 lat arty-
ści stojący za inicjatywą zagrali po-
nad 700 koncertów w 40 krajach na 
pięciu kontynentach, na które sprze-
dali łącznie ponad 2 miliony biletów. 
„The Show” wskrzesza muzyczną 
spuściznę ABBY, a nadchodząca 
trasa ma uczcić i upamiętnić 45. 
rocznicę wydania przez zespół ich 
pierwszego singla zatytułowanego 
„People Need Love”. To, co odróżnia 
„The Show – a Tribute to ABBA” od 
innych tego typu wydarzeń to przede 
wszystkim wokaliści. Panie nie tylko 
swoją aparycją do złudzenia przypo-
minają Agnethę Fältskog i Anni-Frid 
Lyngstad, ale i brzmią jak wokalistki 
ABBY. Właśnie z tego względu, na-
wet najwięksi krytycy są oczarowani 
końcowym efektem. 

Za oprawę muzyczną w „The 
Show” odpowiadają szwedzki ze-
spół Waterloo wraz z London Sym-
phonic Orchestra pod batutą 
Matthew Freeman’a. Brytyjczycy 
występowali z takimi gwiazdami 
jak Elvis Costello, Robbie Williams 
czy Sir Cliff Richard. Warto też 
nadmienić, że aby nadać występom 
unikalnego klimatu, „The Show” 
tworzą też muzycy z pierwszego 
składu ABBY. Widzowie mogą li-
czyć na legendarnego saksofonistę 

Ulfa Anderssona, który jest, między 
innymi, współautorem hitu „I Do, 
I Do, I Do”. 

Ponad dwa miliony sprzedanych 
biletów na „The Show” świadczą 
o wielkim, międzynarodowym suk-
cesie produkcji. W roku 2010 „The 
Show” otrzymał nagrodę dla najlep-
szego show podczas gali The Lime-
light Awards w Londynie.

Koncert „The Show – a Tribute to 
ABBA” odbędzie się 28 marca w po-
znańskiej Arenie. Bilety dostępne 
w bileteriach: ebilet.pl / eventim.pl 
/ kupbilet.pl. Promotor wydarzenia: 
Sollus Entertainment. JL

„The Show”, czyli najlepsza ABBA od czasów ABBY na koncercie w poznańskiej Arenie

Th e Show – a Tribute to ABBA

FO
T.

 T
E

R
E

SA
 N

O
TT

E
LM

A
N

N

• Dla naszych Czytelników mamy 
trzy dwuosobowe zaproszenia 
na to wydarzenie. Szczegóły na 
naszglospoznanski.pl.

Zdobądź bilety

Ponad dwa miliony 
sprzedanych biletów 
świadczą o wielkim, 
międzynarodowym 
sukcesie produkcji 
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Kulminacją Ery Jazzu jest coroczny, 
wielodniowy, Aquanet Jazz Festival, 
który obejmuje zarówno koncerty 
wielkich gwiazd, jak i szeroką pre-
zentację najciekawszych jazzowych 
zjawisk i trendów. Od lat realizo-
wany jest także Poznań Jazz Project 
promujący młodych, poznańskich 
muzyków.

– Kiedy jesienią 1998 roku starto-
wałem z Erą Jazzu – mówi Dionizy 
Piątkowski, pomysłodawca i szef 
Ery Jazzu – wiedziałem, że ma to 
być impreza inna niż wszystkie do-
tychczasowe, podobne festiwale 
w Polsce. Przede wszystkim posta-
wiłem na ekskluzywność i prestiż 
wydarzeń, a co za tym idzie, na taki 
dobór artystów, by ich koncertami 
przerwać tuzinkowość innych pre-
zentacji. Stąd też wielu artystów 
pojawiało się pod szyldem Ery Jazzu 
po raz pierwszy w Polsce. I zawsze 
– co jest już regułą imprezy – na 
jedynych koncertach w kraju. Oczy-
wiście, Era Jazzu nie może wyzbyć 
się możliwości prezentowania wiel-
kich gwiazd jazzu, ale sam projekt 
daje ogromne możliwości pokazy-
wanie także tych, których kariery 
rozgrywają się głównie w Ameryce 
czy w Europie. Z jednej więc strony 
wielkie, komercyjne i jazzowo popu-
listyczne nazwiska jak Diana Krall, 
Al Di Meola, Wayne Shorter, Herbie 
Hancock, Jan Garbarek, Cassandra 
Wilson, John McLaughlin, Dee Dee 
Bridgewater, Joe Zawinul; z drugiej 
strony artyści, którzy – właśnie po-
przez koncerty Ery Jazzu – zaistnie-
li wspaniale w polskiej świadomość 
artystycznej. Lista ta jest niezwykle 
długa, ale jest także powodem mo-
jej dumy. Przedstawiłem polskiej 

publiczności po raz pierwszy takie 
znamienite osobowości, jak Patri-
cia Barber, Dianne Reeves, China 
Moses, Nnena Freelon, Mariza, 
Angelique Kidjo, Abbey Lincoln, 
cały nurt chicagowskiej New Black 
Music, wyśmienitych innowatorów 
Carlę Bley, Dino Saluzzie’go, Davi-
da Murray’a…

Jubileuszowy koncert „Era Jazzu 
– gramy już 20 lat!” w prestiżowej 
Auli UAM odbędzie się 24 listopa-
da. Gwiazdą wieczoru będzie najwy-
bitniejsza skrzypaczka jazzu Regina 
Carter – genialna instrumentalist-
ka, powszechnie uznawana za naj-
wybitniejszą skrzypaczkę jazzową 
na świecie, uznawana od lat przez 

prestiżowy magazyn Down Beat za 
Jazzową Skrzypaczkę Roku. 

– Koncert galowy to także oka-
zja przestawienie projektów, jakie 
przygotowali laureaci Nagrody Ery 
Jazzu – mówi Dionizy Piątkowski. 
– Być może jest to zbieg okoliczno-
ści albo artystyczne przeznaczenie, 
które laureatów Nagrody Ery Jazzu 
skupiło w zespole, który roboczo 
określić można jako Era Jazzu All 
Stars. To dość symptomatyczne 
i niezwykle budujące gdy nasi laure-
aci stają się ważnymi osobistościa-
mi nowego, polskiego jazzu a Na-
groda Ery Jazzu staje się swoistą 
przepustką do kariery. Perkusista 
Adam Zagórski jest laureatem na-

grodzonego w 2016 roku kwarte-
tu Zagórski/Skowroński/Mucha/
Tuźnik, gitarzysta Piotr Scholz 
otrzymał Nagrodę Ery Jazzu w 2017 
roku a harmonijkarz Kacper Smo-
liński to nasz tegoroczny laureat. 
Teraz wspólnie z basistą Damianem 
Kostką i saksofonistą Kubą Marci-
niakiem tworzą Weezdob Collecti-
ve. Swój nowy zespół przedstawi, 
uwielbiany w Poznaniu, gitarzysta 
Dawid Kostka – także laureat Na-
grody Ery Jazzu. Koncerty te będą 
premierą najnowszych płyt naszych 
laureatów. 

Gala „Era Jazzu – gramy już 20 
lat!” będzie także premierą nowych 
wydawnictw. Przygotowywany zo-

stał trzypłytowy CD-box z nagra-
niami największych gwiazd Ery 
Jazzu, prezentacją nagrań młodego, 
polskiego jazzu oraz zestaw obej-
mujący realizowany od lat Poznań 
Jazz Project, czyli koncertowe na-
grania legend jazzu z poznańskimi 
muzykami (Jean-Luc Ponty z Po-
znań Jazz Philharmonic Orchestra 
-Piotra Scholza, Tingvall Trio z Kac-
prem Smolińskim, Chico Freeman 
z kwartetem Dawida Kostki oraz 
Ron Carter Trio z Krzesimirem 
Dębskim). W limitowanej, kolek-
cjonerskiej edycji ukaże się winylo-
wy LP z nagraniami poznańskich 
formacji Weezdob Collective oraz 
Dawid Kostka Trio +. Dodatkowo 
premierę mieć będzie CD „Star 
Cadillac” – Weezdob Collective 
oraz nowy krążek kwintetu Dawida 
Kostki. Universal Music przedstawi 
także dwupłytowy CD z nagrania-
mi artystów, którzy byli bohatera-
mi koncertów Ery Jazzu w latach 
1998–2018.

Partnerem Strategicznym Ery 
Jazzu jest Aquanet S.A. Projekt 
realizowany jest przy współpra-
cy miasta Poznań. Patronat objął 
„Nasz Głos Poznański”. Bilety: 
100/130/150/180 – Ticketpro oraz 
Bilety 24, CIM, EMPiK. Więcej: 
www.jazz.pl. Red

Dwadzieścia lat temu powstała Era Jazzu – cykl koncertów klubowych i galowych 
najwybitniejszych gwiazd współczesnego jazzu oraz znaczące przedsięwzięcie kulturalne plasowane 
w czołówce europejskich i polskich imprez jazzowych 

Era Jazzu: gramy już 20 lat!
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• Dla Czytelników mamy trzy 
dwuosobowe zaproszenia na 
24 listopada. 
Jak je zdobyć? Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl.

Zdobądź bilety

Gwiazdą wieczoru będzie 
najwybitniejsza skrzypaczka 

jazzu Regina Carter.

 NASZ PATRONAT

Teatr Wielki w Poznaniu zapra-
sza na „Napój miłosny” Gaetano 
Donizettiego w nowatorskiej in-
terpretacji Andriy’a Zholdaka. Dla 
Czytelników mamy trzy dwuosobo-
we zaproszenia na 18 listopada na 
godz. 18:00

Ten uznany w Europie twórca po 
raz pierwszy reżyseruje w Polsce na 
zaproszenie poznańskiej opery. Bo-
gactwo niuansów i emocji muzyki 
włoskiego mistrza wydobywa młoda 
dyrygentka Katarzyna Tomala-Jedy-
nak. 

Donizetti zostawił po sobie ponad 
70 dzieł, lecz to właśnie ta – opera 
komiczna w dwóch aktach – należy 
do najwyżej cenionych. Poruszająca 
opowieść nie tylko o miłości, ale też 
o rolach, w które wchodzimy i o nie-
spełnionych ambicjach. Ma w sobie 
specyfi czną siłę opery komicznej 
z jej zdolnością do zarazem życzliwe-
go i pozbawionego skrupułów obna-
żania śmieszności powagi. Dołóżmy 
jeszcze cztery arie-przeboje i łatwo 

zrozumieć wierność publiczności 
względem „Napoju miłosnego”. 

Spektakle odbędą się 16 i 17 listo-
pada o godz. 19.00 oraz 18 listopada 
o 18:00. Występują: Pavlo Tolstoy, 
Agnieszka Adamczak, Piotr Friebe, 
Maria Antkowiak, Andrzej Ogór-
kiewicz, Jaromir Trafankowski, Da-
mian Konieczek, Galina Kuklina. 

26 listopada o godz. 18.30 w Swa-
rzędzkiej Sali Koncertowej w Zala-
sewie odbędzie się Benefi s 50-lecia 
działalności artystycznej Olka Go-
łębiowskiego. Wśród zaproszo-
nych gości są: Danuta Błażejczyk, 
Grażyna Łobaszewska, Małgorzata 
Ostrowska, Felicjan Andrzejczak, 
Krzysztof Daukszewicz, Andrzej 
Lajborek, Rudi Schuberth, Piotr 
Schulz i Jan Zieliński. Towarzyszyć 
im będzie akompaniator Krzysztof 
Gruszka. Benefi s poprowadzi An-
drzej Czerski.

Aleksander Gołębiowski to aktor 
kabaretowy z dyplomem podpisa-
nym przez prof. Aleksandra Bardi-
niego. Uczestniczył w narodzinach 
legendarnego Kabaretu TEY i brał 
udział we wszystkich jego progra-
mach. Założony na bazie grupy 
Klops kKabaret TEY zadebiutował 
17 września 1970 roku w sali przy 
ul. Masztalarskiej w Poznaniu. Mo-
mentem przełomowym dla działal-
ności kabaretu stał się rok 1973, 

kiedy TEY zdobył opolską Złotą 
Szpilkę oraz nagrodę Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu w kate-
gorii najlepszy kabaret. Przez lata 
artyści bawili publiczność zabaw-
nymi skeczami odnoszącymi się do 
życia politycznego i społecznego 
w ówczesnej Polsce. Byli popularni 
nie tylko w kraju, ale również poza 
jego granicami, a kamienica przy ul. 
Woźnej w Poznaniu, gdzie regular-
nie występowali stała się miejscem 
kultowym. Kabaret TEY działał do 
roku 1988. 

Listopadowy Benefi s Olka Go-
łębiowskiego w Zalasewie będzie 
doskonałą okazją do przypomnienia 
sobie zabawnych skeczy sprzed lat, 
a także spotkania z artystami zwią-
zanymi na przestrzeni lat z poznań-
skim Kabaretem TEY. 

Bilety w cenie 45 zł są dostępne 
w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, 
ul. Poznańska 14 (wjazd od ul. Je-
sionowej) oraz na portalu www.
kupbilecik.pl. Red

„Napój miłosny” w operze Jubileuszowy benefi s
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• Dla Czytelników mamy trzy 
dwuosobowe zaproszenia na 
18 listopada na godz. 18:00. 
Jak je zdobyć? Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl.

Zdobądź bilety
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PROMOCJA 

W miniony piątek Magda Linette 
wzięła udział w konferencji praso-
wej, w której uczestniczyli także 
prezes AZS Poznań Tomasz Szpon-
der oraz kierownik sekcji tenisa 
AZS Jacek Muzolf. Poznanianka 
podpisała podczas niej umowę 
z AZS i przez następny rok będzie 
bronić jego barw. 

Magda Linette obecnie sklasyfi -
kowana jest na 83 miejscu rankingu 
WTA (w lutym tego roku była już 55). 
Początek sezonu miała bardzo obie-
cujący. Po raz pierwszy w karierze 
dotarła do trzeciej rundy wielkosz-
lemowego Australian Open. Prze-
grała z Czeszką Denisą Alertową, ale 
wcześniej pokonała Darię Kasatkinę 

(obecnie Rosjanka jest w czołowej 
dziesiątce WTA). Pierwsze występy 
na twardych kortach w USA też napa-
wały optymizmem. Później przyszedł 
kryzys. Generalnie w trakcie sezo-
nu poznanianka osiągnęła jeszcze 
półfi nał zawodów Nanchangu oraz 
ćwierćfi nały imprez w Tajpej i Bogo-
cie. Dotarła także do fi nału turnieju 
rangi challenger WTA w Bol.

–– Jest niedosyt, ale mimo 
wszystko jestem w setce, nie spa-
dłam aż tak bardzo nisko i dalej 
kwalifi kuję się do tych najważniej-
szych turniejów. To jest wciąż dobra 
pozycja wyjściowa, żeby dobrze za-
cząć kolejny rok. Mam nadzieję, że 
tak będzie – mówi poznanianka.

W nowym sezonie Magda Linette 
ograniczy liczbą turniejów do 23-
24 (to mniej o 6, 7 w porównaniu 
z 2018 rokiem). Nastąpi także dość 
istotna zmiana w sztabie szkolenio-
wym. Trenerem pozostaje Chorwat 
Izo Zunic, a osobą odpowiedzialną 
za przygotowanie fi zyczne jego ro-
dak Matko Jelic. Do nich dołączy 
jeszcze jeden szkoleniowiec odpo-
wiedzialny za tenis – Mark Gellard. 
Przez pół roku Polce towarzyszyć 
będzie jeden z nich, a przez kolejne 
sześć miesięcy drugi.

– Podobnie jak w tym roku, także 
w przyszłym przez 15 tygodni bę-
dzie ze mną jeździł fi zjoterapeuta. 
Organizm nie regeneruje się już tak 

szybko jako kilka lat temu, dlatego 
tak ważna jest odnowa biologiczna 
– dodaje Magda Linette.

26-latka powoli rozpoczyna przy-
gotowania do nowego sezonu. Plan 
startów ma standardowy: turnieje 

w Shenzhen, Hobart, a potem Au-
stralian Open. W kraju zobaczymy 
ją dopiero w lutym, gdy w barwach 
reprezentacji Polski wystąpi w me-
czach Pucharu Federacji w Zielonej 
Górze. Lech

Magda Linette nadal w AZS
Tenisistka poznańskiego AZS, druga polska rakieta po 
wyczerpującym sezonie przyjechała do Poznania i podpisała 
umowę z AZS na kolejny rok

1 grudnia o godz. 18 oraz 2 grudnia 
o godzinie 16 Swarzędzkie Centrum 
Sportu i Rekreacji zaprasza na „Mi-
kołajki na lodowisku” przy pływalni 
„Wodny Raj”. Imprezę poprowadzi 
grupa „Ubarwieni”. 

W programie m.in.: animacje ta-
neczne, konkursy sportowe, slalomy 
na łyżwach i wiele innych atrakcji. 

Na lodowisku nie zabraknie Święte-
go Mikołaja, który będzie bawił się 
z dziećmi, rozdawał upominki oraz 
pozował do wspólnych zdjęć. Wstęp 
według cennika.

Lodowisko czynne jest codzien-
nie od godziny 10. Sesje trwają 1,5 
godziny i rozpoczynają się co 2 go-
dziny. MW

9 listopada w ramach obchodów 
100-lecia odzyskania niepodległości 
w Swarzędzkim Centrum Historii 
i Sztuki odbył się wernisaż wystawy 
zatytułowanej „Walka o odzyskanie 
niepodległości i jej obrona od 1794 
do 1945 r.”. Fragment swojego 
zbioru ekslibrisów zaprezentował 
Ryszard Wagner – swarzędzanin, 
kolekcjoner i propagator kultury 
łowieckiej. 

Słowo wstępu na temat eksli-
brisu, czyli małej formy grafi cznej 
służącej do znakowania księgozbio-
ru, przedstawił dr hab. Arkadiusz 
Wagner, specjalista w tej dziedzi-
nie z Uniwersytetu im. Mikołaja 
Kopernika. Wystawa prowadzi nas 
przez ważniejsze zrywy niepodle-
głościowe uporządkowane chrono-
logicznie, począwszy od insurekcji 
kościuszkowskiej poprzez powsta-
nia listopadowe i styczniowe, utwo-

rzenie Legionów Piłsudskiego, 
powstania wielkopolskie i śląskie, 
kampanię wrześniową, ruch oporu 
i zakończenie II wojny światowej. 
Wystawę można oglądać do 30 li-
stopada w godzinach otwarcia mu-
zeum. JMDK

Mikołajki na lodowisku

Wystawa ekslibrisów
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Magda Linette po podpisaniu umowy z AZS. Z prawej prezes klubu 
Tomasz Szponder, z lewej kierownik sekcji tenisa Jacek Muzolf. 
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