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Nigdy się nie poddawaj! Nigdy się nie poddawaj! 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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Popularny aktor o swojej karierze i nie tylko specjalnie dla „Naszego Głosu Poznańskiego” Popularny aktor o swojej karierze i nie tylko specjalnie dla „Naszego Głosu Poznańskiego” STR. 9STR. 9
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Hit na „zielonych polach”... oby w Strykowie

1 marca (godz. 14:00 i 17:00) i 2 marca (godz.12:00 i 14:00) 
znany i popularny Cyrk Zalewski wystąpi w Poznaniu, przy 
ul. Słowiańskiej (Mieszka I / Winogrady – boisko TKKS). Dla 
naszych Czytelników będziemy mieli 6 podwójnych zaproszeń. 
Szczegóły wkrótce na www.naszglospoznanski.pl .

Cyrk Zalewski wraca do Poznania

Kalendarium

19/20 lutego 
ŚRODA / CZWARTEK
• Spektakl „Gorączka czerwcowej 
nocy” w Teatrze Nowym w Pozna-
niu. Początek o godz. 19. 

21 lutego 
PIĄTEK
• Maciej Sikała, najlepszy polski 
saksofonista, wraz ze swoim trio 
zagra w Tarnowie Podgórnym. 
Więcej na stronie 9. 

8 marca
SOBOTA
• Czym Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Tarnowo Podgórne 
może zaskoczyć? O tym przeko-
nać się będzie można 8 marca 
o godz. 18 w auli Gimnazjum im. 
Polskich Noblistów w Baranowie. 
Wstęp za okazaniem bezpłatnych 
zaproszeń dostępnych od 20 lute-
go w Domu Kultury w Przeźmie-
rowie, Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym i siedzibie GOK 
„SEZAM”. 

9 marca
NIEDZIELA
• Stowarzyszenie Miłośników 
Starych Samochodów i Motocykli 
zaprasza na kolejną edycję rajdu 
dla pań – Moto Babki,2014. Strat 
9 marca, godz. 10 w Okręgowej 
Stacji Kontroli Pojazdów w Fiał-
kowie. Wpisowe wynosi 35 zł. 
Zgłoszenia przyjmowane pod nr. 
tel. 792 148 069 i 512 074 358. 

16 marca
NIEDZIELA 
• Grażyna Wolszczak i Piotr 
Machalica, wystąpią w Tarnowie 
Podgórnym. 16 marca w Domu 
Kultury zobaczymy komedię 
„Listy miłosne” w ich wykonaniu. 
Bilety 45 i 40 zł. 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Od kilkunastu tygodni spoty-
kając się z urzędnikami różnych 
szczebli temat rozmowy zawsze 
schodzi na ten sam. Albo w ogóle 
spotkanie od niego się zaczyna. 
Zresztą pierwszy był wicepremier 
i minister gospodarki Janusz 
Piechociński, który w grudniu 
zapowiedział dużą inwestycję 
w Polsce. – „Szykuje się hit – 
zdradził potęgując emocje. – Jeden 
z wielkich koncernów światowych 
ma przedłożyć propozycję budowy 
w Polsce fabryki „zielonych pól”, 

tzw. inwestycji greenfi eld, czyli 
od podstaw, z dużą liczbą nowo 
montowanych samochodów, z per-
spektywą wejścia na plac budowy 
w marcu 2014 roku”.

Dziś już wiemy, że chodzi 
o Volkswagena, który szuka terenu 
pod fabrykę produkującą 100 tys. 
pojazdów rocznie i zatrudniającą 
3 tysiące osób. Koszt inwestycji to 
ponad pół miliarda euro!

Volkswagen rozważał kolejną 
inwestycję w kilkunastu miejscach 
w całej Europie. Ostatecznie 

zostało tylko trzech graczy, właśnie 
z Polski: Września, Stargard 
Szczeciński i Stęszew. To elita 
wśród gmin. Tylko ich samorzą-
dowcy i tamtejsi urzędnicy wiedzą, 
ile czasu, pracy, zaangażowania 
i merytorycznego przygotowania 
kosztowało ich, by nadal liczyć 
się w grze. Zwycięży tylko jedna 
gmina. Która? O tym dowiemy 
się w połowie marca. Ja trzymam 
kciuki, by inwestor wybrał „zielone 
pola” w podstęszewskim Strykowie. 
Skorzysta na tym cały region. 

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

Trzymam kciuki 
za Stęszew

Co zrobić, aby zamówić ogłoszenie drobne w Naszym Głosie 
Poznańskim przez SMS: należy wysłać SMS o treści NGP.
tresc ogloszenia na numer 79567 (koszt 1 SMS-a 9 zł + 23% 
VAT = 11,07 zł z VAT). 
Zamówione ogłoszenie drobne ukaże się w najbliższym numerze „Naszego Głosu Po-
znańskiego” SMS powinien zawierać maksymalnie 160 znaków z prefi ksem, spacjami 
znakami interpunkcyjnymi. Uwaga nie stosujemy polskich znaków! Treść ogłoszenia 
koniecznie musi zawierać nr telefonu kontaktowego zamawiającego ogłoszenie. 

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; os. J.III Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823-57-81, piatkowo@
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. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. • Aktualności z powiatu i ogłoszenia w internecie na stronie: www.naszglospoznanski.pl

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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Reklamuj się na naszych łamach!

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń  
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 • os. Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823 57 81, 
w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 602 150 364,
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296

Zadzwoń teraz! Tel. 691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL  KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

www.naszglospoznanski.pl

Druga edycja plebiscytu, w którym 
możemy wybrać „Najpopularniej-
szego Sołtysa” – po prostu gospo-
darza na medal – minęła półmetek. 
Głosowanie trwa od 27 stycznia 
do 2 marca. W chwili zamykania 
tego wydania „Naszego Głosu Po-
znańskiego” najwięcej głosów miał 
Marek Królik, sołtys wsi Kunowo 
(gmina Duszniki), który miał 27,2% 
wszystkich głosów. Kolejne miejsca 
zajmowali: Marian Osuch (Wiórek, 

gm. Mosina) – 24,6%, Krzysztof 
Fabiański (Wojnowo, Murowana 
Goślina) – 19,9%, Piotr Michalski 
(Białęgi, Murowana Goślina) – 
13,3%, Małgorzata Walkowiak (Ka-
mionki, Kórnik) – 5,7%, Urszula 
Gendera-Zielińska (Łopuchówko, 
Murowana Goślina) – 3,8% Leszek 
Sommerfeld (Łopuchowo, Mu-
rowana Goślina) – 1,8%, Marcin 
Walkowiak Marcin (Nieszawa, Mu-
rowana Goślina) – 1,4%, Anna Sta-
chowiak (Trojanowo (Murowana 
Goślina) – 0,7% i Lech Kaźmierczak 
Lech (Wielkawieś, Buk) – 0.4%. 
Różnice nie są duże, więc wszystko 
się jeszcze może zmienić.

Sołtys to lider wsi. Wybierają go 

mieszkańcy na zebraniu wiejskim. 
Sołtys nie działa w pojedynkę – 
wspiera go rada sołecka. Ale tylko 
sołtysi wiedzą jak często społeczna 
praca na rzecz mieszkańców i miej-
scowości jest trudna i niewdzięczna. 
Z drugiej strony jest także satys-
fakcjonująca, bo wspólnie ze swo-

imi sąsiadami sołtysi sprawiają, że 
w ich wsiach żyje się lepiej. Dlatego 
organizujemy II Plebiscyt „Najpo-
pularniejszy Sołtys 2014 roku”, by 
pokazać osoby, które pełnią tą ważną 
funkcję. 

Lista wszystkich sołtysów z gmin 
okalających Poznań wraz z nume-
rami przypisanymi poszczególnym 
kandydatom znajduje się na www.
naszglospoznanski.pl . 

Czytelnicy mogą głosować do 2 
marca 2014 r., do godz. 23.59. Aby 
zagłosować należy wysłać SMS pod 
nr 71051 o treści NGP.X (w miejsce 
x należy wpisać numer przypisany 
naszemu kandydatowi). Całkowity 
koszt to jedynie 1,23 zł.

Aktualne wyniki plebiscytu moż-
na śledzić na www.naszglospoznan-
ski.pl w zakładce Sołtys Roku 2014. 

Zwycięży ten kandydat, który 
otrzyma najwięcej głosów. Najpo-
pularniejszy sołtys otrzyma okolicz-
nościowy dyplom, a miejscowość 
którą reprezentuje – kampanię pro-
mocyjną na łamach „Naszego Gło-
su Poznańskiego”. Także dla gło-
sujących przygotowaliśmy nagrody 
niespodzianki. 

Nad prawidłowością plebiscytu 
czuwa operator panelu SMS-owego 
fi rma Bild Presse. 

Kto Twoim zdaniem jest gospo-
darzem na medal? Zagłosuj już te-
raz! Sławomir Lechna 

Wybieramy Najpopularniejszego 
Sołtysa 2014 roku
Aby zagłosować wystarczy wysłać SMS o treści NGP.X (z numerem swojego kandydata) pod nr 71051. 
Całkowity koszt to jedynie 1,23 zł. Czytelnicy mogą głosować do 2 marca, do godz. 23.59.
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Wyślij SMS-a pod 
numer 71051 (koszt: 
1,23 zł z VAT) o tre-
ści przypisanej Twoje-
mu Sołtysowi Roku

Kórnik i Bnin to miejsce stworzone 
dla poezji, a poezja może być do-
skonałym sposobem dla promocji 
naszego regionu – tak podsumować 
można pierwsze spotkanie grupy 
inicjatywnej, stawiającej sobie za cel 
zorganizowanie konkursu poetyckie-
go „O Różę Wisławy Szymborskiej”. 

Co wyniknie z pomysłów wyarty-
kułowanych podczas dyskusji, jaka 
odbyła się 30 stycznia w Izbie Pa-
miątek Regionalnych – zobaczymy. 
Jedno jest pewne – zapał jest wielki, 
a ambicje – na dużą skalę.

Spotkanie rozpoczęło się – jak-
żeby mogło być inaczej – od poezji. 
Swój kunszt zaprezentował jeden 
z pomysłodawców konkursu Jerzy 
Ł. Sylwian. Później przyszedł czas 
na dyskusję o formie konkursu, 
o tym, do kogo ma być skierowa-
ny, kto oceniać ma zgłoszone prace 
i jakie mają być nagrody. Dyskusja 
była gorąca, padały sześciocyfrowe 

sumy, jakie maja stanowić laur dla 
zwycięzcy, a za razem przyciągać 
najlepszych. Zastanawiano się jak 
pozyskać sponsorów. Spotkanie 
podsumował Kazimierz Krawiarz, 
który zaprosił do kontynuowania 
rozmów na temat konkursu.

Inicjatywa jest próbą uczczenia 
urodzonej na Prowencie patronki 

planowanego konkursu Wisławy 
Szymborskiej, która zmarła 1 lute-
go 2012 r.

O różę Szymborskiej

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

W Urzędzie Miejskim 8 przyszłych za-
łożycieli wyłonionych podczas rekru-
tacji podpisało deklarację przystąpie-
nia do projektu utworzenia spółdzielni 
socjalnej. To coraz bardziej popularna 
forma przedsiębiorstwa społecznego, 
w ramach którego m.in. osoby bez-
robotne mogą podjąć zatrudnienie. 
W Mosinie temat spotkał się z bar-
dzo dużym odzewem. Na pierwsze 
spotkanie poświęcone powołaniu 
spółdzielni przyszło ponad 80 osób. 
Właściwe szkolenia rozpoczęły się 
w grudniu 2013 r. i były prowadzone 
przez Fundację Pomocy Wzajemnej 
Barka. Po fazie wstępnej rekrutacji 
uczestników, wyłoniła się już grupa 8 
osób – przyszłych członków założycie-
li, którzy wczoraj podpisali deklaracje 
przystąpienia do projektu utworzenia 
spółdzielni socjalnej.

Jak mówi Sergiusz Szajek, koor-
dynator projektu, członkowie spół-
dzielni w Mosinie w zależności od 
potrzeb, będą mogli m.in. świadczyć 
usługi sprzątania, pracować w bran-
ży turystycznej czy współpracować 
z lokalnymi przedsiębiorcami.

– Duży potencjał uczestników, 
doświadczenie, umiejętności oraz 
pomysły na ukierunkowanie działal-
ności przyszłej spółdzielni pokazują, 
że taka forma przedsiębiorczości spo-
łecznej na lokalnym rynku jest jak naj-
bardziej potrzebna – mówi Waldemar 
Krzyżanowski, zastępca burmistrza.

W Mosinie powstaje 
spółdzielnia socjalna

Karolina 
Adamczyk 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Ogromne płatwie z drewna klejone-
go wieńczą ściany i powoli nadają 
kształt całej budowli pokrywając 
konstrukcję dachu. 

Dzięki sprzyjającym warun-
kom prace prowadzone są na kilku 
frontach: trwa montaż instalacji 
wewnętrznych, powstają ściany po-
szczególnych pomieszczeń. Dobie-
gają prace w kotłowni – Tarnowskie 
Termy mają już dwa z trzech kotłów 
grzewczych, zapewniających ciepło 
dla całego kompleksu. Oprócz geo-
termalnych źródeł ciepłą wodę do-
starczą kogenaratory, które stano-
wią dodatkowe źródło, produkujące 
energię elektryczną. 

W najbliższym czasie rozpocz-

nie się montaż okien i fasad, co na 
pewno korzystnie wpłynie na ogól-
ny wygląd bryły budynku. Wraz 
z zakończeniem tych prac znikną 
z placu budowy dwa duże żurawie. 
Oznacza to że front robót przesuwa 
się do wnętrza budynku. 

– W tej chwili trwa nabór na-
jemców powierzchni (gastronomii, 
usług kosmetycznych, masaży, 
fryzjera, czy fi tness), które zostały 
zmodyfi kowane i stanowią atrakcyj-
ne dopełnienie całości kompleksu 
– mówi Anita Stellmaszyk, prezes 
Tarnowskich Term sp. z o.o. 

Tymczasem gmina Tarnowo Pod-
górne oferuje kolejne tereny inwe-
stycyjne. 

– Prowadzimy rozmowy z inwe-
storami – zapewnia wójt Tadeusz 
Czajka. – Warto zwrócić uwagę na 
100 hektarów w sąsiedztwie drogi 
krajowej nr 92. Bardzo atrakcyjny 
jest również obszar położony w bez-
pośrednim sąsiedztwie powstającego 
Parku Wodnego Tarnowskie Termy. 
Tu 10 hektarów jest przeznaczone 
pod obiekty, w których świadczone 
będą szeroko rozumiane usługi dla 
zdrowia z możliwością wykorzysta-
nia właściwości wód termalnych.

Wszystkie tereny inwestycyjne 
są przeznaczone w miejscowych 
planach zagospodarowania prze-
strzennego pod aktywizację gospo-
darczą. Red 

Żurawie odlatują 
z tarnowskich term
Budynek Parku Wodnego Tarnowskie Termy osiągnął swoją 
kulminacyjną wysokość 
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Wkrótce znikną z placu budowy dwa duże żurawie.

Radni gminy Mosina podczas sesji 
jednogłośnie przyjęli uchwałę do-
tyczącą wprowadzenia programu 
„Mosińska Karta Rodziny 3+”. Pro-
gram skierowany będzie do rodzin 
zameldowanych w gminie Mosina, 
mających na utrzymaniu troje i wię-
cej dzieci. 

Dzięki prestiżowej karcie „Dużej 
Rodziny” jej posiadacze będą mogli 
skorzystać z wielu atrakcyjnych ra-
batów przygotowanych na ten cel. 
Będą to m.in. zniżki na biletowane 
wydarzenia organizowane przez Mo-
siński Ośrodek Kultury oraz wiele 
innych ofert, przygotowanych przez 
partnerów programu – lokalnych 
przedsiębiorców, wśród których 

program cieszy się bardzo dużym 
zainteresowaniem – swój udział do 
tej pory zadeklarowało około 40 fi rm. 

O wydanie karty będzie można 
wnioskować w każdej chwili, rów-
nież lista podmiotów oferujących 
zniżki będzie otwarta – zachęcamy 
do przyłączenia się. 

Więcej szczegółów na stronie 
www.rodzina.mosina.pl, www.mo-
sina.pl oraz na facebooku – Mosiń-
ska Karta Rodziny 3+. 

Pracownicy Urzędów Skarbowych 
w Poznaniu uruchomiają w pod-
poznańskich gminach punkty ob-
sługi podatników w ramach akcji 
rozliczania zeznań podatkowych za 
2013 rok. Zapraszamy mieszkań-
ców zainteresowanych uzyskaniem 
informacji na temat: złożenia ze-
znań podatkowych PIT w formie pa-
pierowej za 2013 r., elektronicznego 
przesyłania zeznań podatkowych, 
ulg i odliczeń w podatku dochodo-
wym od osób fi zycznych. 

W Urzędzie Gminy w Komorni-
kach dyżur pełnić będą pracownicy 
Pierwszego Urzędu Skarbowego. 
Spotkania odbywać się będą: 17 lu-
tego w godz. 11–17 oraz 24 marca 
w godz. 11–17. 

Pracownicy US nr 1 pojawią się 

także w sali sesyjnej Urzędu Miej-
skiego Gminy Stęszew. 26 lutego 
i 26 marca w godz. 10–14. 

Pracownicy US Poznań-Jeżyce 
będą pełnić z kolei dyżury na terenie 
gminy Tarnowo Podgórne: 28 lute-
go (piątek) w godz. 9–13 w Szkole 
Podstawowej w Przeźmierowie, ul. 
Kościelna 34 i 24 marca (poniedzia-
łek) w godz. 13–17.30 w Urzędzie 
Gminy Tarnowo Podgórne ul. Po-
znańska 115 (sala 100, I piętro). 
ARz, MSz

Mosińska Karta 
Rodziny 3+ 

Urząd Skarbowy 
przyjedzie do gmin

Karolina 
Adamczyk 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Z porad skorzystają 
mieszkańcy m.in. 
Stęszewa i Komornik 
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WYDARZENIA

Gmina Komorniki będzie gospoda-
rzem warsztatów międzysektorowych 
w ramach projektu „Mam dziecko pra-
cuję” realizowanego przez: Fundację 
Aktywności Lokalnej z Puszczykowa, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-
niu, Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Poznaniu oraz Centrum 
Work – Life Balance (Dania). 

Spotkanie z udziałem ekspertów 
z Uniwersytetu Ekonomicznego 
odbędzie się 21 lutego w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Komornikach 
(sala Piwnica) w godz. od. 10:00 
do 14:00 i dotyczyć będzie elastycz-
nych form zatrudnienia i organiza-
cji czasu pracy (z uwzględnieniem 
dobrych praktyk). 

Warto podkreślić, że oprócz 
przedstawicieli administracji pu-
blicznej, biznesu i podmiotów spo-
łecznych, na rzecz projektu aktyw-
nie zaangażowali się mieszkańcy 
gminy – rodzice małych dzieci, któ-
rzy uczestniczą w szkoleniach orga-
nizowanych przez projektodawcę. 

Zapraszamy przedstawicieli in-
stytucji, ngo oraz biznesu do udzia-
łu w warsztatach, dyskusji na temat 

godzenia życia rodzinnego i zawo-
dowego. 

Założeniem projektu jest wypra-
cowanie modelu współpracy mię-
dzysektorowej wspomagającego 
godzenie życia zawodowego i pry-
watnego opartego o ideę fl exicurity, 
a wypracowane rozwiązania mają 
szansę włączenia do nurtu polityki 
na każdym szczeblu – krajowym, 
regionalnym i lokalnym.

Projekt „Mam dziecko pracuję”, 
którego gmina Komorniki jest partne-
rem współfi nansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat pro-
jektu można uzyskać w:
·  Fundacji Aktywności Lokalnej, 

kontakt: Małgorzata Sajkiewicz 
tel: 663  836 373, 616  686  808, 
email: wm@mamdziecko-pracu-
je.pl lub na portalu www.mam-
dziecko-pracuje.pl. 

·  Urzędzie Gminy Komorniki, kon-
takt: Magdalena Szerszeń tel. 61 
8 100 661, email: promocja@ko-
mornii.pl. 

Magdalena Szerszeń 

Mam dziecko pracuję

REKLAMA

REKLAMA

Podczas spotkania noworocznego 
burmistrz gminy Stęszew wręczył 
medale „Serce, myśli, czyny” dla za-
służonych mieszkańców. Było ono 
również okazją do podsumowania 
dokonań roku 2013. 

Wśród uczestników uroczystości, 
poza mieszkańcami gminy, znaleźli 
się również wicemarszałek woje-

wództwa wielkopolskiego Wojciech 
Jankowiak, starosta poznański Jan 
Grabkowski, przedstawiciele insty-
tucji i gmin współpracujących ze 
Stęszewem. Bardzo dobrze ocenili 
oni nie tylko współdziałanie z gmi-
ną, ale także podejmowane w ostat-
nim czasie wyzwania i pozytywne 
zmiany, jakie tu zachodzą. 

Medalami „Serce, myśli, czyny” 
odznaczeni zostali: Hanna Słoma 
– w kategorii – społecznik gminy, 
Henryk Olejniczak – w kategorii 
najlepszy rolnik, Marian Płócini-
czak – w kategorii najlepszy przed-
siębiorca, Roman Wawrzyniak oraz 
Bartosz Wróbel – w kategorii naj-
lepszy sportowiec. Red

Serce, myśli, czyny
Burmistrz Stęszewa Włodzimierz Pinczak przyznał medale 
zasłużonym mieszkańcom
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6 AKTUALNOŚCI

Usytuowano ją w sąsiedztwie bu-
dynku Gimnazjum i boisk sporto-
wych. Świetlica służyć ma trzem 
sołectwom: Robakowo Osiedle, Ro-
bakowo Wieś i Gądki. Uroczystość 
rozpoczął burmistrz Jerzy Lechne-
rowski, który przedstawił historię 
inwestycji i osoby odpowiedzialne 
za jej realizację.

Po przecięciu wstęgi, którego 
dokonali zaproszeni goście i człon-
kowie rad sołeckich ks. proboszcz 
Piotr Piec poświęcił wnętrze.

Wszystkich przybyłych zaproszo-
no do zwiedzania nowych wnętrz 

i na poczęstunek przy muzyce. Cie-
kawostką była widowiskowa ochro-
na imprezy przeprowadzona przez 
ubranych w profesjonalne szturmo-
we mundury członków grupy rekon-
strukcyjnej ASG.

Koszt inwestycji brutto: 
836.358,21 zł (922 363,62 zł wraz 
z projektem, nadzorami, uzgodnie-
niami i meblami). Dofi nansowanie: 
z europejskiego funduszu rolnego 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
w ramach programu rozwoju obsza-
rów wiejskich na lata 2007–2013 
w wysokości 500 000 zł. Opr. ŁG

Otwarto nową świetlicę
1 lutego oddano do użytku świetlicę wiejską w Robakowie, w gminie Kórnik
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Pani Kazimiera Kurek z Mieczewa 
obchodziła setne urodziny. Z okazji 
tej okazji jubilatkę odwiedzili przed-
stawiciele mosińskiego samorządu 
– z-ca burmistrza Waldemar Krzy-
żanowski, przewodniczący Rady 
Miejskiej Waldemar Waligórski, 
kierownik USC Marzena Obst oraz 
przedstawicielka ZUS z Poznania. 
Były życzenia, kwiaty, upominki 
i kosz słodkości. Goście przekazali 
solenizantce także list gratulacyjny 
od premiera Donalda Tuska i bur-
mistrza gminy Zofi i Springer.

Setna rocznica urodzin stała się 
także doskonałą okazją do wspo-
mnień najważniejszych wydarzeń 
z życia jubilatki. Pani Kazimiera uro-
dziła się 10 lutego 1914 r. w Miecze-
wie. Tam mieszkała całe swoje życie, 
zajmowała się domem i prowadziła 
gospodarstwo rolne. Opowiada-
ła o swojej ciężkiej pracy na roli, 
o zmianach jakie na przestrzeni lat 

obserwowała oraz o tym jakim wiel-
kim wsparciem jest dla niej rodzina. 
Jubilatka doczekała się bowiem trój-
ki wnucząt oraz czwórki prawnucząt. 
Podczas uroczystości pani Kazimiera 
nie kryła wzruszenia i radości z od-

wiedzin, żartowała, chętnie dyskuto-
wała i opowiadała anegdoty.

Pani Kazimierze życzymy zdro-
wia, wszelkiej radości i kolejnych 
radosnych jubileuszy. 
Agata Lubowicka 

List premiera do stulatki 

Pamiątkowe zdjęcie jubilatki, najbliższych i przedstawicieli samorządu. 

Władze gminy Komorniki zaprasza-
ją mieszkańców do dyskusji o bieżą-
cej sytuacji gminy i poszczególnych 
miejscowości. Zaplanowane na 
pierwsze półrocze zebrania wiejskie 
są okazją, by pozmawiać, o  tym co 
zostało zrobione i co jest jeszcze do 
zrobienia, a także o planach na naj-
bliższą przyszłość. Przedstawiciele 
władzy samorządowej, policji oraz 
Straży Gminnej odpowiedzą na nur-
tujące pytania i  chętnie wysłuchają 
propozycji poprawy życia na wsi.
W pierwszym półroczu odbędą się 
zebrania wiejskie o godz. 18 w na-
stępujących sołectwach gminy Ko-
morniki: Szreniawa (25 lutego), 
Głuchowo (26 lutego) i w Plewi-
skach (13 marca). Red

Komornickie 
zebrania 

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

REKLAMA 
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Zapraszamy do udziału w debatach i składania ankiet

ZM GOAP – nowy system gospodarowania odpadami
Z końcem 2013 r. upłynęło 6 miesięcy funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także niespełna 
20 miesięcy działalności Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, który miasto Poznań i 9 sąsied-
nich gmin utworzyły dla sprawnego wprowadzenia nowych rozwiązań. Często nazywane są one „rewolucją śmieciową” i to określenie 
obrazuje ogrom zmian i zadań, jakie ZM GOAP miał do wykonania.

ZM GOAP jest jednym z najmłodszych i największych związków między-
gminnych w województwie wielkopolskim. Tworzy go obecnie (po wystą-
pieniu Suchego Lasu) 9 miast i gmin zamieszkanych przez ponad 715 
tys. osób. Na obszarze tym zarejestrowanych jest ok. 150 tys. podmiotów 
gospodarczych. 
Dzisiaj Związek to:
- zbudowana od podstaw infrastruktura techniczna i informatyczna
- ok. 112 tys. przyjętych deklaracji o opłatach za odpady komunalne
- ok. 700.000 mieszkańców ujętych w bazie
- ponad 80 tys. rozesłanych pism z indywidualnym numerem subkonta

20 miesięcy Związku Międzygminnego

Dla zorganizowania sprawnego odbioru oraz właściwego zagospo-
darowania odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, urzędy i fir-
my utworzono właśnie ZM GOAP. Jego władze ukonstytuowały się  
2 kwietnia 2012 r. Wtedy też ruszyły prace analityczne i organizacyjne. 
Koncentrowały się one m.in. na dostosowaniu statutu do wymagań zno-
welizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz 
uwzględnieniu w jego zapisach, że jeden z uczestników, miasto Poznań, 
buduje spalarnię. Przewidywane oddanie w 2016 r. Instalacji Termiczne-
go Przetwarzania Odpadów Komunalnych kompleksowo rozwiąże kwe-
stie zagospodarowania odpadów z terenu Związku.
Wiele z ówczesnych działań Związku, m.in. opracowanie planu finanso-
wego czy projektów uchwał określających podział na sektory, wybór me-
tody i stawki opłat oraz zasady odbioru odpadów uwarunkowanych było 
rozstrzygnięciami i decyzjami innych instytucji. W oparciu o stanowisko 
samorządów Zgromadzenie Związku przyjęło 10 września 2012 r. plan 
finansowy oraz zasady wnoszenia składek przez jego uczestników. Na 
tej podstawie na przełomie listopada i grudnia wynajęto pomieszczenia 
na siedzibę, zakupiono pierwsze komputery i drukarki oraz uruchomiono 
stronę internetową.
6 listopada 2012 r. weszła w życie, mająca podstawowe znaczenie dla 
tworzonego systemu, uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
o wyznaczeniu w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 
regionów oraz instalacji odbioru odpadów. Na jej podstawie Związek 
opracował propozycje kalkulacji kosztów odbioru i zagospodarowania 
odpadów, które przedstawione zostały na posiedzeniu Zgromadzenia 28 
grudnia 2012 r.
Wzbudziły one duże zainteresowanie, wzmocnione jeszcze przez za-
powiedzi kolejnej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. 
Po uwzględnieniu tych zmian oraz opinii mieszkańców 12 marca 2013 
r. Zgromadzenie Związku przyjęło uchwały określające metodę nali-
czania opłat, wysokość stawek, wzór deklaracji oraz regulamin odbioru 
odpadów. Po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wiel-
kopolskiego stały się one aktami prawa miejscowego.

Na ich podstawie Związek mógł podejmować kolejne ważne dla budowa-
nia nowego systemu decyzje i działania:
19 kwietnia 2013 r. – podpisano z Zakładem Zagospodarowania Odpa-
dów umowy na odbiór odpadów i prowadzenie Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych.
2 maja 2013 r. – otwarto Biuro Obsługi Klienta oraz 10 delegatur Związku 
w gminach. Rozpoczęto przyjmowanie deklaracji od mieszkańców połą-
czone z intensywną kampanią informacyjno-edukacyjną. W jej ramach 
mobilny punkt informacyjny ekobus odwiedził wszystkie gminy, odbyły 
się dziesiątki spotkań z mieszkańcami, rozprowadzono tysiące ulotek, 
ukazały się setki publikacji.
16 maja 2013 r. – ZM GOAP ogłosił przetarg na wyłonienie firm odbiera-
jących odpady z 23 sektorów, na jakie został podzielony obszar Związku. 
Z uwagi na zmiany, jakie na wniosek firm biorących udział w przetargu 
zostały wprowadzone w SIWZ, termin składania ofert wydłużono do 7 
sierpnia.
11 czerwca 2013 r. – podpisano umowy z Remondis Sanitech i 6 innymi 
firmami na odbiór odpadów w tzw. okresie przejściowym, od 1 lipca do 
czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu.
1 lipca 2013 r. – nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi 
wszedł w życie. Na obszarze ZM GOAP nie zanotowano poważniejszych 
komplikacji, zgodnie z nowymi zasadami odpady od mieszkańców od-
bierano sprawnie i właściwie je zagospodarowywano.

Przetargi w sektorach

Od 1 lipca 2013 r. obsługę mieszkańców obszaru ZM przejęły firmy, 
które podpisały ze Związkiem umowy na okres przejściowy. Zawarto je 
do końca 2013 r., zakładając, że do tego czasu rozstrzygnięty zostanie 

przetarg na obsługę poszczególnych sektorów. Jego wyniki ogłoszono 
18 września. Prawomocnie wyłonić firmy udało się w 6 sektorach 
obejmujących Buk, Murowaną Goślinę, Oborniki, Pobiedziska i częścio-
wo Czerwonak. W kolejnych 10 sektorach przetarg unieważniono, gdyż 
najniższe zaoferowane ceny były wyższe od kwoty przewidzianej przez 
zamawiającego. W listopadzie 2013 r. ogłoszono na ich obsługę ponow-
ny przetarg. Z uwagi na liczne zapytania dotyczące SIWZ oraz wprowa-
dzane w nim zmiany, termin składania ofert przedłużono do 17 marca br.
Najwięcej kontrowersji wzbudziło wybranie w przetargu do obsługi 6 sek-
torów zamieszkanych przez ponad 400 tys. osób konsorcjum FB Ser-
wis, które zaoferowało ceny kilkakrotnie niższe od innych uczestników. 
Zaskarżyli oni decyzję Związku do Krajowej Izby Odwoławczej, dowo-
dząc, że cena wybranego wykonawcy jest rażąco niska, a ponadto, że 
jego baza magazynowo-transportowa nie spełnia wymagań określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. KIO odrzuciła zarzut o niskiej 
cenie, natomiast nakazała przeprowadzić postępowanie wyjaśniające 
w sprawie bazy. Działając zgodnie z wyrokiem KIO Związek przeprowa-
dził takie postępowanie. Konsorcjum FB Serwis nie wykazało w nim, że 
baza spełnia wymagania ani nie wskazało innej bazy. Podjęta więc zo-
stała decyzja o unieważnieniu przetargu także w tych 6 sektorach. Obec-
nie prowadzony jest dialog techniczny, w którym wypracowane zostaną 
zasady SIWZ i ogłoszony zostanie ponowny przetarg. Związek zdecydo-
wał także dokonać kontroli wszystkich baz i sortowni należących do firm 
prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami. W pierw-
szej kolejności skontrolowane zostaną bazy 17 firm, z którymi Związek 
ma obecnie podpisane umowy na odbiór odpadów.

Stan zaawansowania procedur przetargowych na obszarze Związku 
przedstawia się następująco:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Przez 6 miesięcy funkcjonowania nowego systemu z obszaru ZM GOAP 
odebrano łącznie 133,1 tys. ton odpadów komunalnych, w tym odpadów 
zmieszanych 112,6 tys. t oraz 13,9 tys. t odpadów zbieranych selektyw-
nie i 6.5 tys. t odpadów zielonych. Statystyczny mieszkaniec Związku 

wytwarza rocznie 314 kg odpadów komunalnych zmieszanych. A ogólna 
masa odpadów komunalnych przypadających na jednego mieszkańca 
wynosi 372 kg rocznie.
Ilość odpadów zmieszanych odebranych z terenu Związku jest zbliżona 
do szacunkowych wielkości przyjętych podczas opracowywania założeń 
nowego systemu. Wystąpiły jednak znaczące różnice w poszczególnych 
miesiącach. Znamienny jest przyrost odpadów w październiku, związany 
zapewne z początkiem roku akademickiego i pojawieniem się w Pozna-
niu kilkudziesięciu tysięcy studentów. Jak przepływy liczby mieszkańców 

przekładają się na wpływy finansowe Związku, jest kwestią wymagającą 
dalszych analiz. Obecny poziom płatności w stosunku do wpłat zadekla-
rowanych sięga 90 proc. Związek prowadzi działania kontrolne i windy-
kacyjne zmierzające do eliminowania nieprawidłowości. Między innymi 
rozesłano ponad 12 tys. pism z wezwaniami do wniesienia opłaty.
Spośród ok. 133,1 tys. ton odpadów zmieszanych odebranych w mi-
nionym półroczu na składowiska skierowano 79,6 tys. ton. Stano-
wi to 60 proc., natomiast różnym formom przetworzenia poddawa-
nych jest 40 proc. odpadów. Odsetek ten powinien się zwiększać 
w kolejnych latach. Między innymi poprzez upowszechnienie se-
lektywnej zbiórki odpadów. Jej prowadzenie zadeklarowało 94,1 
proc. mieszkańców Związku, jednak w poszczególnych gmi-
nach poziom woli segregowania jest zróżnicowany od 85,1 proc.  
w Kostrzynie Wlkp. do 97,9 proc. w Buku.
Pomimo szerokiego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wynika-
jąca ze sprawozdań ilość odpadów zebranych w tej formie wydaje się 
niezadowalająca. Zebrane 13,9 tys. ton to zaledwie ok. 10 proc. ogólnej 
masy odpadów komunalnych. Związek będzie podejmował różnorodne 
działania edukacyjne i promocyjne, a także kontrolne, zmierzające do 
zwiększenia poziomu ilości odpadów zbieranych selektywnie. Natomiast 
wprowadzenie w ramach nowego systemu bezpłatnego odbioru odpa-
dów zielonych z nieruchomości zamieszkanych spowodowało ogromny 
przyrost tej frakcji odpadów. Bywały przypadki, że na jednej niewielkiej 
posesji powstawało 50 worków z odpadami zielonymi. Kwestie odbioru 
odpadów zielonych wymagają więc uszczegółowienia.

Zgłoszenia i sygnały mieszkańców

Wprowadzenie nowych rozwiązań było skomplikowaną operacją orga-
nizacyjną i logistyczną obejmującą tysiące klientów, występowały więc 
niekiedy utrudnienia dla mieszkańców, wynikające głównie z braku po-
jemników czy zmian harmonogramów odbioru. Wszelkie nieprawidło-
wości Związek i współpracujące z nim firmy odbierające odpady starały 
się szybko eliminować. Potwierdzeniem skuteczności tych działań są 
statystyki zgłoszeń od mieszkańców. W lipcu i sierpniu było ich ponad 
pięć tysięcy, w listopadzie i grudniu liczba zgłoszeń spadła do około 1500 
miesięcznie.
Wraz z doskonaleniem funkcjonowania nowego systemu nieprawidło-
wości powinno ubywać. Sprzyjać temu będzie wyłonienie w przetargach 
firm odbierających odpady oraz wprowadzenie zmian w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku. Obecnie trwają nad nimi konsultacje 
społeczne. Do udziału w nich zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców. Zachęcamy do przekazywania uwag i opini drogą elektroniczną 
poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie www.goap.org.pl. 
Zapraszamy także do udziału w debatach organizowanych przez Zwią-
zek.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
OKRĄGŁY STÓŁ

PANEL NIEBIESKI

PANEL ŻÓŁTY

PANEL BIAŁY

PANEL ZIELONY

Spotkania i debaty odbędą się  
w siedzibie Związku Międzygminnego GOAP 

 w Poznaniu przy ul. św. Michała 43

 Dowiedz się więcej na www.goap.org.pl

18 lutego o godz. 10.00 debata przy okrągłym stole - SPOTKANIE 
PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI TWORZĄCYCH SYSTEM  
GOSPODARKI ODPADAMI

19 lutego o godz. 16.00 debata ODPADY Z TERENU  
NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH

20 lutego o godz. 16.00 debata ODPADY Z TERENU  
NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNYCH

25 lutego o godz. 16.00 debata ODPADY Z TERENU  
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

27 lutego o godz. 16.00 debata ODPADY Z TERENU RODZINNYCH 
OGRODÓW DZIAŁKOWYCH I REKREACYJNYCH, TARGOWISK, 
CMENTARZY, ITP

Sektory, w których rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowy
Sektory, w których ponownie rozpisano przetarg
Sektory, w których przetarg został unieważniony
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BURMISTRZ STĘSZEWA 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. z 2010r. Dz.U. Nr 102, poz. 651) niniejszym 

podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzi-

bie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 

wywieszono wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy, 

przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 

www.steszew.pl. 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr 

tel. 61 8 197 149, pokój nr 15. 

ZEGARMISTRZ
Naprawa: antyki/współczesne
dorabianie i regeneracja części
SKUP/SPRZEDAŻ
Buk, pl. Przemysława 11
Opalenica: tel. 603-045-042
www.zegar-mistrz.com

Zamów reklamę 
TEL.TEL. 691 895 296 691 895 296

DJ JordanDJ Jordan
wesela, 18-tki, zabawywesela, 18-tki, zabawy
tel. 782-785-462, tel. 782-785-462, 
www.djjordan.com.plwww.djjordan.com.pl

Skup sprzętu 
muzycznego
oraz instrumentów 

 782-785-462

REKLAMA

Niebawem w murach centrum 
znajdą swoje nowe miejsce dwa sto-
warzyszenia prowadzące WTZ-y 
w gminie Dopiewo: Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” i Stowarzyszenie Kultu-
ralne im. P. Lemańskiej. Centrum bę-
dzie także służyło mieszkańcom Ko-
narzewa i całej gminnej społeczności 
– w  budynku, oprócz pomieszczeń 
dla WTZ-ów, znajdują się świetlica 
wiejska oraz sala widowiskowa. 

Na ofi cjalną uroczystość otwar-
cia przybyło ponad 300 osób, które 
powitała Zofi a Dobrowolska, wójt 
gminy Dopiewo. Przemówienia 
przeplatały się z  występami arty-
stycznymi. Wystąpili podopieczni 
obu stowarzyszeń, uczniowie SP 
w Konarzewie i grupa teatralna 
„Wyczuleni”. Proboszcz poświęcił 
centrum. Było przecięcie wstęgi, 
torty z racami, lampka szampana.

„Drzwi Otwarte” w Centrum 
zachęciły do wizyty i zwiedzania 
obiektu nie tylko mieszkańców Ko-
narzewa. Uczestnicy mogli wysłu-
chać wykładu Stanisława Niedzieli, 
który przedstawił rys historyczny 
i w towarzystwie przedstawicieli 
stowarzyszeń lub UG Dopiewo zo-
baczyć obiekt. Na scenie zaprezen-
towali się: chór „Bel Canto”, KGW 
Trzcielin i grupa teatralna „Baj”. 

Gmina Dopiewo wyremontowała 
budynek przy ul. Poznańskiej w Ko-
narzewie w 2013 r. 

– Remont kosztował 3,6 mln zł. 
Sfi nansowanie przedsięwzięcia 
stało się możliwe dzięki niezwykłe-
mu mariażowi fi nansowemu kil-
ku podmiotów. Kiedy patrzę na to 
centrum, przepełnia mnie radość. 
Cieszę się, że udało mi się do niego 
doprowadzić – powiedziała wójt Zo-
fi a Dobrowolska.

Gmina Dopiewo wydała ze swoje-
go budżetu 1,27 mln zł, wojewódz-
two wielkopolskie za pośrednictwem 
ROPS w Poznaniu ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych – również 
1,27 mln zł, gmina Komorniki – 600 
tys. zł, gmina Stęszew 276 tys. zł, Po-
wiat Poznański – 200 tys. zł. 

Obiekt pozyskała gmina Dopiewo 
w 2010 r. od Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych, po zrzeczeniu się przez 
Rodzinę Czartoryskich na rzecz 
gminy praw do ziemi, na której 
w czasach PRL Kombinat PGR zbu-
dował go jako Zakładowy Dom Kul-
tury i tak funkcjonował od 1975 do 
1991. W latach 1991 – 2005 ANR 
wydzierżawiła obiekt – mieściły się 
tu motel i restauracjapod nazwą „Vi-
talia”. Potem przez 9 lat stał pusty 
i niszczał. W latach 2011-2012 gmi-
na Dopiewo przeprowadziła prace 
projektowe i przygotowawcze, dzię-
ki którym obiekt zostaje przywró-
cony miejscowości i społeczności 
w zupełnie nowej odsłonie.
Adam Mendrala 

Centrum dla Rehabilitacji i Kultury 
Ofi cjalne otwarcie „Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego i Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Konarzewie” nastąpiło 31 stycznia, a 12 lutego jego drzwi stanęły otworem dla wszystkich zainteresowanych
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KULTURA

Zachęcamy do zapoznania się z za-
powiedzią wybranych przez nas po-
zycji wydawniczych Prószyński Me-
dia. Dla naszych Czytelników mamy 
po egzemplarzu każdej z poniższych 
książek. Jak je zdobyć? Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl .

Tajemnica Filomeny
18 lutego do księgarń 
trafi  książka „Tajem-
nica Filomeny” Mar-
tina Sixsmitha, a 3 
dni później w kinach 

pojawi się jej ekranizacja, nomino-
wana do Oscara w 5 kategoriach, 
z rewelacyjną Judi Dench w roli 
tytułowej. Historia Filomeny Lee 
zelektryzowała opinię publiczną, 
gdy w 2009 roku w Wielkiej Bryta-
nii ukazała się książka Sixsmitha 
„The lost child of Philomena Lee”, 
a wraz z nią seria artykułów (m. in. 
w „The Guardian” – „Kościół kato-
licki sprzedał moje dziecko”/”The 
Catholic church sold my child”). 
W lutym historię Filomeny będą 
mogli poznać także czytelnicy i wi-
dzowie w Polsce. 

Tsunami
20 lutego ukaże się 
książka wyjątkowa 
– „Tsunami” Sonali 
Deraniyagala, naj-
lepsza książka roku 

2013 według magayznu „New York 
Times” oraz jedną z dziesięciu naj-
lepszych książek 2013 r. według 
„People Magazine”. 

26 grudnia 2004 roku Sonali 
straciła rodziców, męża i dwóch 
synków w tsunami, które uderzyło 

w południowe wybrzeże Sri Lanki. 
Ona sama cudem przeżyła wielką 
falę. W swoim niezwykłym, bezli-
tośnie szczerym pamiętniku opi-
suje pierwsze przerażające chwile 
i długi proces dochodzenia do sie-
bie po tragedii. Wymowę tej książki 
najlepiej oddaje fragment recenzji 
dziennikarza z „NYT”: Najbardziej 
niezwykła książka o smutku, jaką 
znam… Jednak podczas lektury 
„Tsunami” nie chciało mi się pła-
kać. Zamarło mi serce…

Idealne życie
3 marca ukaże się 
„Idealne życie” Ka-
tarzyny Kołczew-
skiej. Wciągająca, 
zaskakująca opo-

wieść o życiu kobiety, której nikt 
nie znał naprawdę. Wzorowa 
rodzina. Doskonała praca. Wy-
darzenia, których nie można wy-
tłumaczyć. Elżbieta, dyrektorka 
firmy farmaceutycznej, zaskakuje 
wszystkich. Mąż, rodzina, współ-
pracownicy – nikt nie może pojąć, 
dlaczego to zrobiła. Miała przecież 
wszystko – świetną pracę, piękny 
dom, kochającego męża, ideal-
ne dzieci. Ewa jest niezamożną, 
sfrustrowaną nauczycielką z San-
domierza. Długo nie może otrzą-
snąć się z szoku po czynie siostry. 
Ale przede wszystkim nie może 
zrozumieć, co pchnęło Elżbietę 
do tej niewytłumaczalnej decyzji. 
A może nie była to wcale jej de-
cyzja? Wie, że musi pojechać do 
Warszawy. Musi dowiedzieć się, 
co, tak naprawdę, działo się w ży-
ciu Elżbiety. Czy prowadziła fak-
tycznie idealne życie? 
Red

Książki warte czytania 
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Najlepszy polski saksofonista teno-
rowy w latach 1995-2005 według 
czytelników Jazz Forum. Członek 
legendarnego zespołu „Miłość”, 
Kwintetu Piotra Wojtasika, Kwar-
tetu Piotra Rodowicza, Kwintetu 
i Sekstetu Leszka Możdżera. Ma-
ciej Sikała, bo o nim mowa, wraz 
ze swoim nowym trio zagra w Tar-
nowie Podgórnym. Patronat nad 
wydarzeniem sprawuje „Nasz Głos 
Poznański”.

Wśród wykonawców, z którymi 
współpracował są: Piotr Wojtasik, 
Jan Ptaszyn Wróblewski, Tomasz 
Szukalski, Henryk Miśkiewicz, Ja-
rosław Śmietana, Wojciech Karolak, 
czy Leszek Możdżer. Koncertował 
i nagrywał z Lesterem Bowiem, Ken-

ny Wheelerem, Eddiem Henderso-
nem, Timem Haggansem, Billym 
Harperem i wieloma innymi. Nagrał 
50 płyt jazzowych, w tym cztery au-
torskie, z których dwie nominowane 
były do nagrody „Fryderyk”. 

„Jazzowa Scena Sezamu” zapra-
sza na koncert trio Macieja Sikały, 
który odbędzie się w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym 21 lutego 
o godz. 19. Bilety w cenie 20 zł do 
nabycia w Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym i Przeźmierowie, 
siedzibie GOK „SEZAM” oraz onli-
ne w serwisie Biletomat.pl. 

Znakomici aktorzy: Grażyna Wolsz-
czak i Piotr Machalica, wystąpią 
w Tarnowie Podgórnym. 16 marca 
zobaczymy komedię „Listy miło-
sne” w ich wykonaniu.

Sztuka amerykańskiego dra-
maturga A. R. Gurneya opowiada 
historię wielkiego i bardzo skom-
plikowanego uczucia dwojga ludzi, 
którzy widzieli się zaledwie kilka 
razy w życiu. Bohaterowie dialog 
prowadzą w formie listów, które 
swą formę zmieniają na różnych 
etapach życia.

„Mogłoby się wydawać, że listy czy-

tane przez aktorów to nuda. Materiał 
jest jednak tak fascynujący, że widzo-
wie nie tylko wciągają się w historię, 
ale też wzruszają się i śmieją” – mówi-
ła o „Historiach miłosnych” Grażyna 
Wolszczak. Prócz świetnych kreacji 
aktorskich i niezwykłej historii, spek-
takl w reżyserii Dariusza Taraszkiewi-
cza przyciąga zgrabnie wplecionymi 
elementami multimedialnymi.

Warto przyjść do Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym 16 marca 
o godz. 17. Bilety można kupić w DK 
w Przeźmierowie (ul. Ogrodowa 13, 
w godz. 9–15), DK w Tarnowie Pod-

górnym (Ogrodowa 14 w godz. 15-
20), siedzibie GOK „SEZAM” (ul. 
Poznańska 96, w godz. 8–15) oraz 
online w serwisie Biletomat.pl i na 
stronie www.goksezam.pl). Podczas 
spektaklu obowiązywać będzie nu-
meracja siedzeń. Bilety na miejsca 
w rzędach I-VII kosztują 45 zł, pozo-
stałe sprzedawane są w cenie 40 zł.

Jazzowa Scena Sezamu

Listy miłosne na scenie 
w Tarnowie Podgórnym

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zaprosze-
nia. Jak je zdobyć – szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl . 

Zdobądź bilet

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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 NASZ PATRONAT KONKURS

Pamięta Pan swój debiut na 
teatralnej scenie?

— Oczywiście, że tak! Jako student 
trzeciego roku zagrałem rolę 
Pucybuta w spektaklu „Taka noc 
nie powtórzy się więcej” w teatrze 
„7.15” w Łodzi.

A debiut na ekranie?

— To był epizod w fi lmie Jerzego 
Hoffmana pt. „Do krwi ostatniej”. 
Jakiś czas później pan Jerzy dał mi 
rolę Wasylka w fi lmie „Znachor”, 
dzięki której zadebiutowałem na 
dużym ekranie.

Jak współpracowało się Panu 
z Jerzym Hoffmanem?

— Znakomicie. Ani przez chwilę 
nie odczułem, że jestem początkują-
cym aktorem. Pan Jerzy doskonale 
wiedział co chce nakręcić i umiał 
nam – aktorom to przekazać. 
Rozumieliśmy się doskonale.

Tadeusza Norka z „Miodowych 
lat” pokochała cała Polska... 

— Ja też go bardzo lubiłem. 
„Miodowe lata” były kręcone 
prawie „na żywo”, bo przy udziale 

publiczności. Nagrywanie wymaga-
ło ogromnej dyscypliny, bo cały 
tekst odcinka trzeba było znać na 
pamięć. Bardzo miło wspominam 
czas spędzony podczas nagrań...

— Dzieci z kolei polubiły Pana 
dzięki programowi „Okienko 
Pankracego”..

— Tak, to był czas kiedy pierwszy raz 
poznałem co to jest popularność...

Piszą o Panu tak: „Sprawdza się 
zarówno w rolach komediowych 
jak i dramatycznych”. A którą 
z tych ról Pan woli grać.

— Nie ma to dla mnie najmniejsze-
go znaczenia. Nie gram ani kome-
diowo, ani dramatycznie. Wszystko 
zależy od dobrze, lub źle napisanej 
roli. Trzeba być wiarygodnym, to 
wszystko. A komediowość wynika 
z kontekstu, z sytuacji, w której 
postać którą gram, się znalazła.

W serialu Ranczo gra Pan Cze-
repacha...

— Uwielbiam ten serial i jestem 
bardzo szczęśliwy, że to właśnie 
ja gram Czerepacha. Bardzo 
rzadko jestem obsadzany w takich 

rolach, bo zazwyczaj gram postaci 
pozytywne, a ta rola jest inna i do 
tego świetnie napisana. Sama 
przyjemność.

Jest Pan także aktorem dubbin-
gowym...

— Tak, bywam. Najbardziej zo-
stałem zapamiętany z roli Luigiego 
w „Autach”.

No i reżyserem...

— Zdarza się. Właśnie pod koniec 
2013 roku odbyła się moja najnow-
sza premiera. W teatrze Ateneum 
w Warszawie reżyserowałem 
spektakl pt. „Amoroso”, do którego 
napisałem również scenariusz 
i w którym gram a obok mnie m.in. 
Stefano Terazzino. To muzyczna 
opowieść o miłości złożona z wło-
skich piosenek z lat 60-tych.

Lubi Pan Poznań?

– Od lat jestem w Poznaniu mile 
widziany, więc jak mógłbym nie 
lubić. W życiu bardzo sobie cenię 
rzetelność, uczciwość i zawodow-
stwo. Poznań słynie z tych zalet, 
a ja potwierdzam, że to prawda! 
Rozmawiał Robert Stępiński

Lubię Poznań
Rozmowa z aktorem Arturem Barcisiem 
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Słuchaj nas na 90,6 fm oraz 99,4 fm 
lub w Internecie na www.zetgold.pl 

Co słychać w
90,6 fm 99,4 fm

Kontakt: Radio ZET Gold

ul.Mickiewicza 28, 60-836 Poznań

tel. 61 646 41 00

Małgorzata Łukowska, reporterka Radia ZET Gold
Do Polski trafiły dopiero w latach 90. XX wieku, ale światową sławę 

zyskały już znacznie wcześniej. Walentynki to coroczne święto 

przypadające 14 lutego. W naszym kraju Walentynki konkurują z Nocą 

Kupały, która jest naszym rodzimym świętem zakochanych par. Mimo, 

że to „nasza” uroczystość, Walentynki wygrywają popularnością. 

Niemalże stałym elementem obchodów tego święta jest wręczanie 

sobie ozdobnych karteczek z miłosnymi wyznaniami. Panowie nie 

zapominają również o kwiatach i drobnych upominkach dla swoich 

ukochanych. Ostatnimi czasy każdy z nich chce być jednak coraz 

bardziej oryginalny. Do prezentów z fantazją możemy zaliczyć między 

innymi masaż relaksacyjny dla drugiej połówki, przygodę w parku 

linowym czy lot balonem nad miastem. Panie nie pozostają dłużne 

i dla swoich Panów wymyślają równie nietypowe niespodzianki, takie 

jak: skok na bungee, ekstremalne strzelanie lub kurs kiperski, czyli 

degustację piwa. Takie niespodzianki powinny spodobać się nawet 

największym krytykom tego komercyjnego święta.

Anna Jasińka, eporterka Radia ZET Gold
Wiele razy słyszałam, że kobiety są niezdecydowane, ale myślę, że 

w tym przypadku każdy biłby się z myślami jak ja. W tym miesiącu 

czeka nas istny potop teatralnych premier w Poznaniu. W Teatrze 

Polskim Kuba Kowalski wraz z Julią Holewińską wystawiają jeden 

z najbardziej niejednoznacznych utworów Moliera – „Mizantropa”. 

W tekście nie zabrakło wątku miłosnego, a inspiracją dla pisarza były 

jego doświadczenia małżeńskie. Jak to zinterpretuje Kuba Kowalski? 

Warto to sprawdzić choćby dlatego, że większość z nas pamięta, jaki 

sukces odniósł reżyserując spektakl Tenessee Williamsa „Kotka na 

blaszanym rozpalonym dachu”. Z kolei Teatr Nowy proponuje wieczór 

z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Będzie można posłuchać, jak 

śpiewa Julia Rybakowska, która w ubiegłym roku została laureatką 

konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”. Nad całością pieczę będzie 

sprawował sam dyrektor – Piotr Kruszczyński, który ostatnimi czasy 

rzadko podejmuje się reżyserii na deskach poznańskich teatrów. Na 

koniec została propozycja Teatru Wielkiego. Będzie można zobaczyć 

tam baletową premierę „Kopciuszka” na podstawie bajki Charlesa 

Perraulta. Dodam tylko, że ten tytuł został przetłumaczony niemal 

na wszystkie języki świata. I jak tego nie zobaczyć? Na co wybrać się 

w pierwszej kolejności? Bądź tu mądry i pisz wiersze…

O Walentynkach
Na teatralne  
premiery zaprasza

Prowadzący audycję „Przebojem po okolicy”
poniedziałek — piątek 15:00—18:00 
Nie mam innego wyjścia jak zaprosić wszystkich do 

sprawdzenia nowej propozycji od Radia Zet Gold. 

Propozycji nie do odrzucenia, bo jedynej w swojej 

rodzaju i niespotykanej nigdzie indziej. Otóż od 

nowego roku na naszej antenie mam przyjemność 

prezentować Listę Wielkich Przebojów, która tym 

się różni od wszystkich innych, że jest za każdym 

razem zupełnie inna! Co tydzień proponujemy 

kilkanaście przebojów na zadany temat, 

a Wy na naszej stronie zetgold.pl wskazujecie, 

które z nich są najciekawsze. Za nami już 

lista przebojów karnawałowych, zestawienie 

piosenek z imionami w tytule, największe hity 

wytwórni Motown, najwspanialsze utwory z lat 

70. i najpiękniejsze walentynkowe kompozycje 

o miłości. Jakie tematy będą na tapecie w kolejnych 

tygodniach? Możecie to sprawdzić w każdą niedzielę 

od godziny 19:00, a także podrzucić swoje własne 

propozycje tematycznych list przebojów na adres 

lista@zetgold.pl. Do usłyszenia!

Marcin Żyski poleca Listę 
Wielkich Przebojów

Andrzej Kamiński
Prezenter Radia ZET Gold
„Radio ZET Gold jest wszędzie tam, gdzie nasi Słuchacze!” – takie 

hasło przyświecało nam od samego początku, kiedy decydowaliśmy 

o przeniesieniu naszego radiowego studia w góry. Pytanie brzmiało 

– dokąd konkretnie? Wybór padł na malowniczy Karpacz, który 

już od wielu lat jest jedną z popularniejszych zimowych destynacji 

Wielkopolan. I była to znakomita decyzja, gdyż podczas naszego 

tygodniowego pobytu dopisała wspaniała zimowa aura. Nasze studio 

zainstalowaliśmy na tarasie widokowym Hotelu Belweder, z którego 

rozciągał się fenomenalny widok na Karkonosze oraz pobliski 

Stok Pod Wangiem. To właśnie tam spotykaliśmy się z amatorami 

zimowego szaleństwa, umilając im czas zawsze wielkimi przebojami 

Radia ZET Gold oraz organizując liczne konkursy i zabawy. Chętnych 

do zmagań na śniegu nie brakowało! Pozostaje mieć nadzieję, że 

Radio ZET Gold za rok powróci do Karpacza i ponownie będziemy 

mieli nieskrywaną przyjemność spotkać Was na stoku. Karpacz – do 

zobaczenia za rok!

O zimowej stolicy 
Wielkopolski
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WARTA POZNAŃ 

Po kiepskiej formie z końcówki 
rundy jesiennej nie ma już śladu. 
„Zieloni” ciężko trenują nad przy-
gotowaniem fi zycznym, a aspekty 
taktyczne ćwiczą podczas licznych 
sparingów. Dotychczas w dzie-
więciu spotkaniach towarzyskich 
poznaniacy aż siedmiokrotnie 
schodzili z boiska jako zwycięzcy. 
Pozostałe dwa wyniki to remis i po-
rażka z Górnikiem Łęczna – liderem 
rozgrywek, o których marzą wszy-
scy w Warcie. Chodzi oczywiście 
o I ligę, do której awans jest celem 
numer jeden na zbliżającą się wio-
snę. Aspiracje zespołu z Dolnej Wil-
dy jasno określił wiceprezes klubu 
Maciej Dittmajer. 

– Nie zamierzamy owijać 
w bawełnę i otwarcie deklarujemy, 
że chcielibyśmy wrócić do I ligi. 
Oczywiście trzeba się liczyć z moż-
liwością, że to się nie uda, zwłaszcza 
że tabela jest spłaszczona. Zrobimy 
jednak wszystko, by spełnić oczeki-
wania – mówi M. Dittmajer. 

W realizacji tych założeń ma 
pomóc dwójka nowych piłkarzy, 

którzy trafili zimą na stadion 
przy Drodze Dębińskiej. Mowa 
o bośniackim golkiperze Semirze 
Bukviciu i młodym pomocniku 
Dominiku Chromińskim, który 
ostatnio grał w rezerwach Lecha 
Poznań. Ten pierwszy ma zaska-
kująco dobre piłkarskie CV – zali-
czył nawet debiut w reprezentacji 
swojego kraju. Co ciekawe – ten 
jedyny raz, gdy Bukvić reprezen-

tował swój kraj nastąpił przeciw-
ko… Polsce. Z kolei Chromiński 
ma w Warcie zwiększyć rywaliza-
cję w środku pola. 

– Jestem koniem do biegania, 
mam niezły przegląd pola, potrafi ę 
uderzyć z dystansu – tak sam zain-
teresowany charakteryzuje swoje 
atuty. Rozstrzygnęła się też sprawa 
dwóch innych piłkarzy testowanych 
przez trenera Kamińskiego. Domi-

nik Mucha i Mateusz Bany osta-
tecznie nie przekonali sztabu szko-
leniowego i obaj wrócili do swoich 
macierzystych klubów. 

Wszystko wskazuje na to, że 
chwilowe problemy fi nansowe 
„Zielonych” są już za nimi. Przez 
jakiś brakowało pieniędzy na wy-
płaty dla piłkarzy, ale teraz, jak za-
pewnia Maciej Dittmajer wszystko 
jest już unormowane: – Budżet do 

końca sezonu został zabezpieczony. 
Nowy partner klubu ma mu zapew-
nić lepszą przyszłość. Nie stoimy 
natomiast pod ścianą, nie musimy 
wszystkiego fi nalizować natych-
miast. Chciałbym, żeby sponsor 
główny dał Warcie stabilizację 
w dłuższej perspektywie czasowej, 
czego w przeszłości wielokrotnie 
brakowało. 

Wiceprezes Warty dodał, że sy-
tuacja ekonomiczna klubu jest na 
tyle dobra, że możliwy jest jeszcze 
jeden transfer. Niewykluczone, 
że zespół wzmocni jeden z dwójki 
obecnie testowanych Hiszpanów 
– Pablo Gomez lub David Llobet. 
Gomez to lewy obrońca, który do 
niedawna reprezentował barwy UD 
Salamanca. Z kolei Llobet zaliczył 
epizod w młodzieżowych zespołach 
FC Barcelony. 

W IV Halowym Turnieju Piłki Noż-
nej o Puchar Posła Waldy Dzikow-
skiego zagrało osiem drużyn. Tak jak 
w ubiegłej edycji zwyciężyła drużyna 
Chaty Polskiej. Drugie miejsce zajął 
Tarmet, a trzecie G.EN. Gaz Ener-
gia. Najlepszym bramkarzem został 
Jerzy Kuchnicki z Chaty Polskiej, za-
wodnikiem Mateusz Gorgol (G.EN. 
Gaz Energia), a strzelcem Bartosz 
Dylewski (Tarmet). Miejsca 4–8 
zajęły kolejno: Lidl magazyn, Noti, 
Elektrycznie.pl, Gusma Sady, Lidl 
centrala. Zawody odbyły się 1 lutego 
w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym.

Już po raz drugi Gmina Dopiewo 
– Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Dopiewie będzie gospoda-
rzem Indywidualnych Mistrzostw 
Samorządowców Powiatu Poznań-
skiego i Miasta Poznania w bad-
mintona. 

W ubiegłorocznych, pierwszych 
zmaganiach wystartowało 42 za-
wodników (13 kobiet i 29 męż-
czyzn) z 11 różnych samorządów 
(Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 
Urząd Miasta Poznania, gmin: Su-
chy Las, Tarnowo Podgórne, Ko-
morniki, Swarzędz, Dopiewo, Ko-
strzyn, Luboń i Kórnik.

Tegoroczne zawody odbędą się 8 
marca, a termin zgłaszania zawod-
ników upływa 28 lutego 2014. Szcze-
góły na www.gosir.dopiewo.pl .

– Liczymy, że w tym roku wystar-
tuje przynajmniej jeden zawodnik 
lub zawodniczka więcej w stosunku 
do ubiegłego roku – mówi Marcin 
Napierała dyr. GOSiR Dopiewo. – 

Liczymy również na to, że zgłoszą 
się do nas zawodnicy z pozostałych 
samorządów. 

Warta Poznań z solidnym postanowieniem poprawy weszła w okres przygotowawczy

Celem jest awans do I ligi!

Trener Marek Kamiński mówi, że Warta jest gotowa do awansu.

Pamiątkowe zdjęcie najlepszych drużyn w turnieju.

Damian 
Smyk
redakcja@naszglospoznanski.pl 

Halowy puchar posła Dzikowskiego

Badminton samorządowców w Dopiewie

Warta Poznań – Lechia Gdańsk  4:0
Warta Poznań – Fogo Luboń  2:1
Warta Poznań – Ślęza Wrocław  2:0
Warta Poznań – Polonia/Sparta 
 Świdnica 1:0
Warta Poznań – Górnik Wałbrzych 
 2:0
Warta Poznań – Chojniczanka 
 Chojnice 1:0
Warta Poznań – Górnik Łęczna  0:2
Warta Poznań – Górnik Łęczna  0:0
Warta Poznań – Unia Swarzędz  3:2

Warta w sparingach

FO
T.

 R
O

G
E

R
 G

O
R

Ą
C

Z
N

IA
K

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M

Anna
Lis
redakcja@naszglospoznanski.pl 

 NASZ PATRONAT

Cafe AZS UEP zaprasza na kolej-
ny wykład otwarty. 25 lutego progi 
Uniwersytetu Ekonomicznego prze-
kroczy były selekcjoner piłkarskiej 
kadry Polski Jerzy Engel. Patronat 
nad wydarzeniem sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”. 

Projekt Cafe AZS UEP, realizo-
wany przez Klub Uczelniany AZS 
UEP, to ciąg comiesięcznych wy-
kładów o tematyce biznesowo – 
sportowej. Wykłady cieszą się coraz 
większą publicznością i aprobatą ze 
strony studentów. Prelegentami byli 
już M.in.: Marcin Herra – prezes 
zarządu spółki PL.2012+, Marcin 
Animucki – wiceprezes zarządu 
spółki Ekstraklasa SA, czy Miro-
sław Przedpełski – prezes Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej. 

Wykład ten będzie symboliczny, 
ponieważ to w kolejności już jedena-
sta prelekcja, jak 11 zawodników na 
boisku piłki nożnej. Zatem poprowa-
dzić go może jedynie trener piłkarzy. 

Jaką taktykę przygotował nam na 
to spotkanie? Tematem wykładu bę-
dzie „Nowoczesny Manager Sportu, 
czyli kto prowadzi drużynę piłkarską” 

Zapraszamy 25 lutego o godz. 15 
do auli budynku głównego Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Karolina Wiśniewska

Wykład 
J. Engela

 NASZ PATRONAT

O Warcie Poznań piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl

Mariusz 
Kaźmierczak
m.kazmierczak@naszglospoznanski.pl
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 Jak Pan zareagował, gdy dowie-
dział się, że Czytelnicy wybrali 
Pana Najpopularniejszym Spor-
towcem 2013 roku?

— Byłem bardzo miło zaskoczony, 
że udało się wygrać. Tym bardziej, 
że emocje były wielkie, gdyż do sa-
mego końca rywalizowałem z kole-
żanką klubową Eweliną Wojnarow-
ską. Ostatecznie zająłem pierwsze 
miejsce, dzięki wsparciu kibiców, 
znajomych, a także rodziny, mamy 
Grażyny i żony Sandry.

Bardzo trudno się było z Panem 
umówić na wywiad. Okres przy-
gotowawczy do sezonu spędza 
Pan bardzo pracowicie.

— Rzeczywiście, kajakarze często 
przebywają poza domem. Przy-
gotowując się do igrzysk olimpij-
skich w Londynie wyjechałem we 
wrześniu 2011 roku, a wróciłem 13 
sierpnia 2012 roku, a 31 sierpnia 

brałem… ślub. Obecnie mam już 
za sobą obóz w Szklarskiej Porębie, 
po którym na parę dni wróciłem 
do Poznania, a potem czeka mnie 
3-tygodniowy obóz w Portugalii, 
a później trzeci we Włoszech. 

Jak wygląda praca podczas przy-
gotowań?

— W Szklarskiej Porębie dużo bie-
galiśmy na nartach biegowych, były 
też zajęcia na siłowni. W Portu-
galii przed południem pokonywać 
będziemy w wodzie 20 kilometrów, 
a po południu 15. Trzeci obóz 
będzie bardziej intensywny. Pływać 
będziemy na dystansach. Rywaliza-
cja jest duża, bo każdy z nas chciał-
by płynąć w łódce olimpijskiej. 

Otuchy dodaje Panu tatuaż?

— Tak, wytatuowany mam napis: 
Never give up – Nigdy się nie 
poddawaj!

Ponoć przed laty musiał Pan 
wybierać między tańcem towarzy-
skim, a kajakarstwem?

— Rzeczywiście. Najpierw przez 
parę lat trenowałem właśnie taniec 
towarzyski. Wybrałem ostatecznie 
sport. Zachęcam dzieci i młodzież do 
jego uprawiania, bo dzięki sportowi 
można pokonywać własne słabości, 
kształtować osobowość. Sport uczy 
właściwej organizacji zajęć w ciągu 
dnia. To fajna przygoda. A jak się 
wejdzie na pewien wysoki poziom, to 
można spełniać marzenia.

Czy będzie można Pana zobaczyć 
w tym roku podczas zawodów 
w Poznaniu?

– Tak. W czerwcu odbędą się 
eliminacje na torze regatowym 
Malta. Praktycznie będą to jedyne 
zawody w Poznaniu do 2017 roku. 
Zapraszam więc gorąco.
Rozmawiał Sławomir Lechna

Startuje nowy projekt dla aktyw-
nych fi rm z terenu gminy Tarnowo 
Podgórne – Firmy na WUEF-ie. 
To idea, która pozwoli na integrację 
fi rm poprzez sportową rywalizację 
w świetnej atmosferze z masą do-
brej zabawy. Kluczową wartością 
bez wątpienia jest budowanie posta-
wy aktywnego wypoczynku prowa-
dzącej do poprawy kondycji fi zycz-
nej oraz zdrowotnej pracowników 
i mieszkańców gminy. Organiza-
torem jest WUEF Club – Centrum 
Firness dla Całej Rodziny – wraz 
z sekcją biegową Poziom Wyżej. Po-
mysł spodobał się również władzom 
gminy, a także redakcji „Nasz Głos 
Poznański”, które objęły patrona-
tem tą inicjatywę. 

Przyjęto proste zasady: spotyka-
my się raz w miesiącu na 4 godziny 

i rywalizujemy drużynowo, każdo-
razowo z nową konkurencją wiodą-
cą. Firmy wystawiają reprezentację 
5 pracowników z 3-osobową rezer-
wą, którzy przez miesiąc przygoto-
wują się pod okiem WUEFistów do 
konkretnej konkurencji. Na koniec 
miesiąca start i rywalizacja. Suma 
punktowa z 10 fi nałów (od marca 
do grudnia) złoży się na klasyfi kację 
końcową. Na zakończenie odbędzie 
się gala z wręczeniem nagród i przy-
znaniem tytułu Najlepszej Firmy na 
WUEFie.

Warto zwrócić uwagę na wymiar 
charytatywny. Co miesiąc zwycięska 
drużyna wskaże fundację lub sto-
warzyszenie z terenu gminy, która 
zostanie wsparta kwotą do 2.000 zł.

Więcej na www.naszglospoznan-
ski.pl i w WUEF Club. Red 

18 lutego rozpoczynają się zapisy 
na Bieg Lwa i Pogoń za Lwem, któ-
re odbędą się 18 maja w Tarnowie 
Podgórnym pod patronatem „Na-
szego Głosu Poznańskiego”. 

Skoro już wiesz, co się wydarzy 18 
maja w Tarnowie Podgórnym i zare-
zerwowałeś ten dzień, aby spędzić go 
sportowo i rodzinnie masz nie lada 
kłopot. Zaproś znajomych oraz ro-
dzinę do trzeciego pokolenia włącz-
nie i rozważcie wybór pakietu starto-
wego. Nie róbcie tego zbyt długo, bo 
może cię to sporo kosztować. Pierw-
sze 666 osób wystartuje za niższą 
kwotę, a jeśli nie załapiesz się w ogó-
le na listę startową pozostanie Ci ki-
bicowanie elicie biegaczy i doskonała 
zabawa na EXPO Rodzinnym. Będą 

tu nietuzinkowe atrakcje, a dla pod-
bicia atmosfery odbędzie się energe-
tyczny koncert RAGGAFAYA.

Masz wybór między Standardo-
wym pakietem a Premium. Czym się 
od siebie różnią? Pakiet standardo-
wy będzie bogaty jak u świątecznego 
gwiazdora tylko, że nie w grudniu! 
Cud? Poniekąd tak. Już dziś wiemy, 
że w pakiecie standard znajdziesz 
jak zwykle ciekawy numer startowy, 
specjalnie dedykowany plecak spor-
towy, część profesjonalnego i fi rmo-
wego ubioru sportowego (zaskoczy-
my Cię), kupon rabatowy na zajęcia 
w klubie fi tness, prezencik od gminy 
Tarnowo Podgórne i wiele innych. 
I jak, zaskoczony? No to dorzucamy 
jeszcze pakiet regeneracyjny! 

Zajrzyj na stronę www.bieglwa.pl .
Red 

Nigdy się nie poddawać
Rozmowa z Tomaszem Kaczorem, Najpopularniejszym Sportowcem 2013 roku w II Plebiscycie Naszego 
Głosu Poznańskiego, kanadyjkarzem Warty Poznań, brązowym medalistą mistrzostw Europy w C2 na 500 m

Aktywne fi rmy na WUEF-ie Zapisy na Bieg Lwa 
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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? 691-895-296Kontakt z Biurem Reklamy? 691-895-296

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY 

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY 

 TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

 TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

 NASZ PATRONAT  NASZ PATRONAT

Tomasz Kaczor odebrał dyplom z rąk red. nacz. Sławomira Lechny 
w siedzibie Radia Zet Gold – partnera medialnego plebiscytu.


