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Face to Face w PoznaniuFace to Face w Poznaniu STR. 14
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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!

W Lechu czas zmianW Lechu czas zmian
Nowy trener, nowe twarze w sztabie szkoleniowym i zespole. Nowy trener, nowe twarze w sztabie szkoleniowym i zespole. 

Zachęcamy Czytelników do podzielenia się własnymi odczuciami, Zachęcamy Czytelników do podzielenia się własnymi odczuciami, 
wątpliwościami i nadziejami związanymi ze zmianami. wątpliwościami i nadziejami związanymi ze zmianami. STR. 16STR. 16
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Amazon, czyli ile powinniśmy zarabiać?

Kalendarium

11–14 września
CZWARTEK–NIEDZIELA
• Automobilklub Wielkopolski or-
ganizuje 41 Poznański Międzyna-
rodowy Rajd Pojazdów Zabytko-
wych. Szczegóły na www.naszglo-
spoznanski.pl .

12/13 września
PIĄTEK–SOBOTA
• W Teatrze Muzycznym w Po-
znaniu odbędą się koncerty Face 
to Face, czyli Musicalowego Ta-
lent-Show. Szczegóły na str. 14.

13 września
SOBOTA
• Muzeum Archeologiczne w Bi-
skupinie i Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego za-
praszają na jubileuszowy XX Fe-
styn Archeologiczny do Biskupi-
na. Wydarzenie odbędzie się pod 
hasłem „Kamień, brąz, żelazo”. 
Szczegóły na www.naszglospo-
znanski.pl .

18–21 września
CZWARTEK–NIEDZIELA
• W Poznaniu odbędzie się Tril-
lme Festival, I Międzynarodowy 
Festiwal Chórów Dziewczęcych. 
Organizatorem jest chór dziew-
częcy Skowronki działający przy 
CK Zamek w Poznaniu. Zapre-
zentują się chóry z Węgier, Serbii, 
Chorwacji, Ukrainy i Polski. Kon-
certy festiwalowe zaplanowane są 
w wielkopolskich szkołach oraz w 
Sali Wielkiej CK Zamek, na Sce-
nie Wspólnej Teatru Łejery i Cen-
trum Sztuki Dziecka oraz kon-
cert galowy w auli UAM. Wstęp 
na koncerty jest wolny. Więcej 
wkrótce na www.naszglospoznan-
ski.pl .

19 września
PIĄTEK
• Rozpocznie się Międzynaro-
dowa Wystawa Rolnicza AGRO 
SHOW w Bednarach. Potrwa do 
22 września.
• W Tarnowie Podgórnym wystą-
pi Czesław Mozil. Szczegóły na 
str. 13.

21 września
NIEDZIELA
• Kabaret Hrabi wystąpi w Auli 
Gimnazjum, w Baranowie (gm. 
Tarnowo Podgórne). Początek 
o godz. 17. Szczegóły na str. 13. 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Po niedawnych emocjach zwią-
zanych z szukaniem odpowiedzi, 
gdzie zainwestuje Volkswagen, te-
raz najwięcej mówi się o wejściu na 
rynek polski koncernu e-commerce 
Amazon, który inwestuje m.in. 
w Sadach, w gminie Tarnowo Pod-
górne.

Bywając na spotkaniach Sto-
warzyszenia Tarnowskich Przed-
siębiorców, wiem że to temat 
dość często przez nich poruszany. 
Przedsiębiorcy zadają sobie m.in. 
pytanie ile mają płacić zatrudnio-

nym? Szansę tu zwietrzyli pracow-
nicy, szczególnie niższego szczebla, 
którzy zaczęli twierdzić, że mogli-
by więcej zarabiać. Niekiedy, pro-
szą o podwyżki, bo jak argumentują 
dawno ich nie było.

Temat niewątpliwie jest gorący, 
dlatego w ramach pierwszej son-
dy „Naszego Głosu Poznańskie-
go” oraz Instytutu Badań Rynko-
wych i Społecznych TriC zapyta-
liśmy Czytelników o ich odczu-
cia związane z inwestycją koncer-
nu Amazon.

Czytelnicy poruszyli oczywiście 
temat wynagrodzeń, wyrażając na-
dzieję, że „pracodawcy chcąc za-
trzymać pracowników u siebie będą 
podnosili uposażenia”. Pewności 
jednak nie ma.

Osobiście najbardziej spodobała 
mi się opinia osoby podpisanej jako 
„Qback77”: „Będą płacili tak, jak 
na to sobie pozwolimy i jak nas wy-
cenią. Słaby region i ludzie – wyce-
nią nisko, mocny region i ludzie + 
samorządy – stawka wzrośnie, wy-
cena pracy wzrośnie”. 

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

Będą płacili tak, 
jak na to sobie 
pozwolimy 

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 za-
mówić także w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 62A (sklep Do-
bre Okna), tel. 61 8164 376, 602 150 364. 
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POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

i skutecznie zareklamować swoje towary czy usługi? 
Zapraszamy do reklamy w Naszym Głosie Poznańskim.

 Twoja reklama trafi do 20.000 mieszkań!  
Kontakt z Biurem Reklamy? 691-895-296

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

22 IX
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!



3
NR 62 / 8 WRZEŚNIA 2014 

SONDA

Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!  691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń w Poznaniu: 

 ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916  os. Sobieskiego paw. 52,
tel. 61 823 57 81, w Buku:  ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.:  Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, 
tel. 61 8164 376, 602 150 364.

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

Nasz Głos Poznański jest nowoczesną 
gazetą miejsko-gminną 

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

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

NAKŁAD: 20 000 EGZ.

SZUKAJ NAS W MARKETACH 

I W RADIO TAXI RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

Nasz Głos Poznański to największy

POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

PROMOCJA

Czytelnicy o Amazonie
W ramach pierwszej sondy Naszego Głosu Poznańskiego i Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych TriC 
pytaliśmy Czytelników o odczucia związane z wejściem na rynek polski koncernu e-commerce Amazon
Przypomnijmy – zadaliśmy Czy-
telnikom dwa pytania zamknię-
te, a także pozwoliliśmy podzielić 
się opiniami na tzw. „wolnym rin-
gu”. Już pierwsze głosy, przekaza-
ne nam w oparciu o „wolny ring”, 
zestawione z danymi procentowy-
mi, pozwalają stwierdzić, że pozy-
tywnej ocenie inwestycji towarzyszą 
mimo wszystko jednak spore oba-
wy. Szczegóły poniżej.

Na pytanie: „Kto, Twoim zda-
niem, zyska na nowej inwestycji 
w Sadach pod Tarnowem Podgór-
nym?” uzyskano następujące od-
powiedzi (wyniki nie sumują się do 
100% ze względu na możliwość wy-
boru więcej niż jednej odpowiedzi):

W pytaniu drugim „Czy, Twoim 
zdaniem, potencjalne korzyści wy-
nikające z inwestycji Amazon w Sa-
dach (np. nowe miejsca pracy, więk-
sze wpływy do budżetu samorządo-
wego) przewyższą możliwe straty 
z tym związane (np. zwiększony ruch 
kołowy w okolicy, zagrożenie dla lo-
kalnego rynku pracy)?” – ponad 
62% respondentów przychyliła się 
do odpowiedzi pozytywnej. Według 
tej grupy osób bilans zysków i strat 
będzie pozytywny i inwestycja stano-
wi szanse na rozwój regionu i lokal-
nej społeczności.

Prawie 28% oddanych głosów 
wskazuje na przewagę negatywów – 
w tym przypadku utrudnienia i straty 
(np. zwiększony ruch kołowy w oko-
licy) zdominują wartości pozytywne, 
wniesione przez amerykański kon-
cern.

A jak wyglądają opinie Czytelni-
ków? Pragniemy zaprezentować kil-
ka przykładowych. Staraliśmy się 
zachować oryginalną pisownię. Ze 
względu na obszerność zebranego 
materiału zmuszeni byliśmy zapre-
zentować tylko część Państwa wypo-
wiedzi.

Co jest niezwykle interesujące spo-
ra część Czytelników pozytywnie od-
noszących się potencjalnych zysków 
z inwestycji w pytaniu nr 2 wyraziła 
swoje wątpliwości na tzw. „wolnym 
ringu”. W wypowiedziach Czytelni-
ków zauważalne są zarówno obawy 
powiązane z niskimi uposażeniami 
oraz trudnymi warunkami pracy, jak 
i możliwością szybkiego wycofania 
się Amazon z Polski. Pojawiają się 

również głosy przemawiające za ob-
niżaniem rangi regionu i kraju, a tak-
że opinie jednoznacznie negatywne, 
odwołujące się do haseł „wyzysku” 
i „obozów pracy” (odpowiednio opi-
nie Czytelników: „kenet” oraz „łob-
serwator”). 

Wśród pozytywów znajdziemy od-
niesienia do rozwoju regionu, moż-
liwości rozszerzenia zakresu działal-
ności Amazon w przyszłości, czy też 
bodźca stanowiącego impuls do roz-
woju gospodarki. 

Oto kilka z Państwa opinii – okra-
szonych miejscami naszymi komen-
tarzami.

Czytelnik o inicjałach „KM” wy-
raził swoje wątpliwości odnośnie za-
grożeń wynikających z inwestycji: 
„Nie rozumiem, jakie może stwa-
rzać to zagrożenia dla lokalnego 
rynku pracy. Jedyne co przychodzi 
mi do głowy to odniesienie do przy-
czyn przeniesienia działalności przez 
Amazon do PL. Podobno pracowni-
cy byli źle traktowani i uważam, że 
na ten aspekt szczególny nacisk po-
winien zostać położony. Należy mo-
nitorować działalność Amazon pod 
względem przestrzegania prawa pra-
cy.” Według informacji pozyska-
nych przez NGP, wśród pracodaw-
ców z terenu gminy Tarnowo Pod-
górne, pojawiają się głosy niepoko-
ju powiązane z możliwością przej-
ścia ich własnych pracowników do 
Amazon. W podobnym tonie napisa-
na jest opinia Czytelnika o pseudoni-
mie „KRos” – według autora wpisu 
„Inwestycja w tej skali może pogor-
szyć rynek pracy – widać po proble-
mach z rekrutacją.”

Obawy odnośnie zmian na lokal-
nym rynku pracy potwierdzać może 
również opinia „Marii”, która napi-
sała, iż ma „nadzieje, że pracodawcy 
chcąc zatrzymać pracowników u sie-
bie będą podnosili uposażenia.”

W Państwa opiniach zauważal-
ne były również głosy wyrażające na-
dzieję na lepszą przyszłość. Oto nie-
podpisana wypowiedź naszego Czy-
telnika: „Mam nadzieję, że to krok 
w dobrą stronę. Ewolucyjny. Na dziś 
wygląda to trochę tak, że duże kon-
cerny poszukują taniej siły roboczej 
i inwestują w proste działania. Czy-
li cały fi rmowy „dół”, dający fi rmie 
zarobić, a nie działy badawcze, czy 
też topową strategiczną administra-
cję. Ale jutro też jest dzień i być może 
Amazon kiedyś będzie miał u nas 
główną siedzibę na Europę. Biuro-
wą siedzibę.”

Mniej optymistyczne są kolejne 
dwie wypowiedzi: „Fajnie, że inwe-
stują tutaj, ale szkoda, że nie spływa-
ją centra wysokich technologii w ta-
kim tempie. Trzeba się przygotować 
na odpłynięcie Amazona za kilkana-
ście lat, tak jak to zrobił z Niemiec na 
bardziej opłacalne rynki (…)” oraz 
„Typowa inwestycja „off-shore (…)”. 

Czytelnicy dużo uwagi poświę-
cają informacjom o niskich zarob-
kach. Według „Bree” na podstawie 

opinii z rynku europejskiego „(…) 
perspektywa pracy tam wydaje się 
przerażająca”, „jaromal” i „koralik” 
mają zastrzeżenia do stawek ofero-
wanych pracownikom – często dużo 
niższym niż na podobnych stanowi-
skach w innych krajach zachodnio-
europejskich.

Według słów „libusze” „(…) Tarno-
wo Podgórne jest bogata gminą, która 
korzysta z potencjału otwierających się 
tam fi rm. Niesie to zarówno korzyść 
dla władz miasta jak i samych miesz-
kańców. E-commerce buduje centrum 
logistyczne, a nie fabrykę. Jak dla mnie 
nie stwarza to żadnych powodów do 
obaw ze strony mieszkańców gminy. 
W dzisiejszych czasach borykamy się 
z dużym procentem bezrobocia, więc 
stwarzanie nowych stanowisk pracy 

jest kolejnym plusem tej inwestycji.” 
Widać powiew optymizmu.

W podobnym tonie utrzymana 
jest wypowiedź anonimowego re-
spondenta: „Dzięki temu działaniu 
gm. Tarnowo Podgórne pokaże po 
raz kolejny, że jest najlepszą gminą 
w Polsce pod względem inwestycji”.

Na zakończenie krótkiego pod-
sumowania jedna z naszych ulubio-
nych opinii. „Qback77” daje nam 
do zrozumienia, ile zależy od nas sa-
mych: „Jak ktoś stwierdzi, że mało 
nam będą płacili... Będą płacili tak, 
jak na to sobie pozwolimy i jak nas 
wycenią. Słaby region i ludzie – wy-
cenią nisko, mocny region i ludzie + 
samorządy – stawka wzrośnie, wyce-
na pracy wzrośnie. Trzymam kciuki 
za powodzenie tego tematu.”

W pierwszej sondzie NGP i IBRS 
TriC swoimi opiniami podzieliły się 
83 osoby. W związku z tym w raporcie 
przedstawiono jedynie wybrane opi-
nie i wyniki analiz. Szczegółowe dane 
z badania można uzyskać wysyłając e-
mail pod adres tric@tric.pl . Red

Inwestor 

67,5%

Lokalna społeczność i region

53,0%

Władze samorządowe

34,9%

Lokalni przedsiębiorcy 

6,0%

Inne/nie mam zdania 

7,2%

• W Lechu Poznań nadszedł 
czas zmian. Nowy trener, nowe 
twarze w sztabie szkoleniowym 
i na murawie. Zachęcamy Czytel-
ników do podzielenia się własnymi 
odczuciami, wątpliwościami i ra-
dościami powiązanymi z tym wy-
darzeniem. Szczegóły naszej sondy 
na www.naszglospoznanski.pl 

Zmiany w Lechu
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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

Pod ocenę kapituły ogólnopolskie-
go konkursu „Modernizacja Roku 
2013” poddano aż 932 propozycje 
w 12 kategoriach, a do fi nału za-
kwalifi kowano 62 realizacje. Wyni-
ki ogłoszono podczas gali, która od-
była się 28 sierpnia na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie. Wyróżnienie 
odebrał wójt Tadeusz Czajka.

Jak wielokrotnie podkreślano 
w gminie Tarnowo Podgórne prio-
rytetem jest budowa i moderniza-
cja dróg i ulic. Dzięki przebudowie 
układu komunikacyjnego podniósł 
się poziom bezpieczeństwa wszyst-
kich uczestników ruchu drogowe-

go. Poprawiły się możliwości włą-
czenia się w ruch na drodze krajo-
wej nr 92. Korzyści czerpią zatem 
nie tylko przedsiębiorcy i ich klien-
ci, ale przede wszystkim mieszkań-
cy Lusówka i Jankowic. 

Jednocześnie bardziej atrakcyj-
ne stały się wolne tereny inwesty-
cyjne przeznaczone pod aktywiza-
cję gospodarczą. Dotyczy to ok. 150 
hektarów położonych po południo-
wej stronie drogi krajowej nr 92. 
Wprowadzone rozwiązania są już 
dostrzegane na rynku terenów in-
westycyjnych, czego dowodem jest 
nominacja w tegorocznym konkur-

sie „Grunt na medal” (ten obszar 
znalazł się wśród sześciu najbar-
dziej atrakcyjnych terenów inwesty-
cyjnych w Wielkopolsce). Ogłosze-
nie wyników tego konkursu nastąpi 
w październiku podczas targów In-
vestfi eld w Poznaniu. 

Warto przypomnieć, że inwe-
stycję podzielono na dwa zadania 
– oba otrzymały osobne dofi nan-
sowania z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Na 
pierwsze, obejmujące łącznie ok 5,5 
km, dotację dostała gmina Tarnowo 
Podgórne (otrzymując maksymalną 
kwotę – 3 mln zł). Do sfi nansowa-

nia inwestycji przyłączyły się rów-
nież fi rmy, zlokalizowane w rejonie 
ulic: Przemysłowa, Poznańska i So-
wia, przeznaczając na ten cel ok. 
800 tys. zł. Całkowita wartość inwe-
stycji wyniosła 9,4 mln zł. 

Natomiast Powiat Poznański 
otrzymał dotację na przebudowę 
ponad półkilometrowego odcinka 
drogi powiatowej nr 2419P Lusów-
ko – Sady w Lusówku w ciągu ulicy 
Tarnowskiej od ul. Jankowickiej do 
ul. Grabowej. 

Inwestycję prowadziła gmina Tar-
nowo na podstawie porozumienia 
z Powiatem Poznańskim. Wartość 
tego zadania to 1,6 mln zł, z czego 
powiat otrzymał 730 tys. zł dotacji 
z Narodowego Programu, a pozo-
stałą kwotę pokryły po połowie Po-
wiat Poznański i gmina Tarnowo 
Podgórne. ARz

Wyróżniona modernizacja 
Wyróżnienie w kategorii „Drogi i obiekty mostowe” otrzymała gmina Tarnowo Podgórne za modernizację 
dróg lokalnych w Tarnowie Podgórnym (ulice Sowia, Tarnowska, Przemysłowa), Lusówku i Jankowicach 

Wyróżnienie na 
Zamku Królewskim 
w Warszawie 
odebrał wójt 
Tadeusz Czajka

Wniosek na przebudowę 0,871 km 
odcinka drogi powiatowej – ul. Po-
znańskiej w Skórzewie został naj-
wyżej oceniony ze wszystkich dro-
gowych projektów, które znalazły 
się na liście zadań ubiegających się 
o dofi nansowanie w ramach Na-
rodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 2012–2015. 
Tym samym, inwestycja szacowa-
na dziś na ok. 5,6 mln złotych zosta-
nie wsparta z budżetu państwa kwo-
tą w wysokości – prawie 2 mln zło-
tych. Pozostałą część, po połowie ze 
swych budżetów, wydadzą Powiat 
Poznański i gmina Dopiewo. 

W czerwcu, na zlecenie Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Pozna-
niu, rozpoczął się pierwszy etap roz-
budowy, który dotyczy odcinka od 
końca skrzyżowania ul. Poznańskiej 
i ul. Malwowej do początku skrzy-
żowania ul. Poznańskiej i ul. Bato-
rowskiej. Projekt zakłada między in-
nymi poszerzenie jezdni do 9,0 m 
wraz z wykonaniem korekty geo-
metrii jezdni poprzez budowę pasa 
dzielącego kierunki ruchu. To z ko-
lei umożliwi wydzielenie pasów dla 
pojazdów skręcających w lewo. Po-

nadto, w ramach prac wykonane 
zostaną chodniki, ciągi rowerowe 
i pieszo-rowerowe, które skanali-
zują i odseparują ten ruch od ruchu 
pojazdów. W ciągu rozbudowywa-
nego odcinka powstanie bezpiecz-
ne przejście dla pieszych z azylami. 
Dodatkowo, w miejscu istniejące-
go skrzyżowania skanalizowanego 
z ul. Kolejową pojawi się rondo. Wy-

konane zostaną również dwie za-
toki autobusowe, zaprojektowano 
miejsca parkingowe, a równoległe 
do jezdni – zatoki postojowe. Pro-
jekt obejmuje budowę nowego sys-
temu kanalizacji deszczowej i likwi-
dację rowów. 

Zakończenie inwestycji planowa-
ne jest w październiku tego roku. 
Red

Droga w Skórzewie za miesiąc
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Gmina Dopiewo sprzedaje 19 dzia-
łek pod zabudowę mieszkaniową 
w Zakrzewie i Konarzewie, blisko 
Poznania. Nieruchomości są atrak-
cyjnie położone ze względu na obec-
ność w pobliżu dróg gwarantują-
cych szybką komunikację i sąsiedz-
two lasu (Zakrzewo, na części dzia-
łek rosną samosiejki drzew). Ceny 
za 1 m² wynoszą od 95 do 200 zł. 
Sprzedaż odbędzie się w trybie prze-
targów ustnych nieograniczonych. 
Zapraszamy. 

Przetargi odbędą się 17 września 
2014 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo, 
sala 103: 

•  godz. 10:00 – przetarg dotyczą-
cy 2 działek w Zakrzewie przy ul. 
Gajowej o powierzchni 650 i 1100 
m² , w cenie 200 zł za 1 m²,

•  godz. 11:00 – przetarg dotyczą-
cy 11 działek w Zakrzewie przy ul. 
Gajowej o powierzchni od 900 do 
1457 m² , w cenie 165 zł za 1 m².

•  godz. 13:00 – przetarg dotyczą-
cy 6 działek w Konarzewie przy ul. 
Ogrodowej o powierzchni od 681 
do 805 m², w cenie 95 zł za 1 m². 

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie do 15 
września 2014 r. wadium na okre-
śloną działkę w wysokości 10% jej 
wartości na konto Urzędu Gminy 
Dopiewo: SBL w Poznaniu Oddział 
w Dopiewie – nr konta: 11 9043 
1012 3012 0025 9105 0102 (z za-
znaczeniem na przekazie nr działki, 
którego przelew dotyczy).

Szczegóły na temat przetargów 
można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Dopiewo – pokój nr 15 lub pod nr 
tel.61 890 63 94. Pełna treść ogło-
szeń dostępna jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej Gminy Dopie-
wo – na stronie: dopiewo.nowocze-
snagmina.pl . 
AM

Atrakcyjne działki 
pod dom są blisko

Ceny za 1 m2 
wynoszą od 95 
do 200 zł
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WYDARZENIA

REKLAMA

Ceremonia wręczenia prestiżowego 
wyróżnienia odbyła się 3 września 
w sali sesyjnej podczas sesji Rady 
Gminy Komorniki.

– To wyraz najwyższego uznania 
dla Pana działalności samorządo-
wej – mówił wręczający medal i dy-
plom Sławomir Lechna, członek za-
rządu Towarzystwa im. Hipolita Ce-
gielskiego, redaktor naczelny „Na-
szego Głosu Poznańskiego”. – To-
warzystwo przyznaje te wyróżnienia 
od 2005 roku chcąc dać wyraz uzna-
nia, szacunku i podziękowania dla 
osób wybitnych, szczególnie zaan-
gażowanych w krzewienie idei pracy 
organicznej oraz w działalność cha-
rytatywną i pomoc drugiemu czło-
wiekowi.

– To dla mnie wielki zaszczyt 
i honor – powiedział wójt Jan Bro-
da. – Tym bardziej, że idee Hipoli-
ta Cegielskiego są mi bliskie z ra-
cji podobnego patrzenia na świat. 
Dodam, że ukończyłem technikum 
jego imienia.

Radni i pozostali uczestnicy uro-
czystości nagrodzili wójta Brodę 
brawami, a przewodniczący Rady 
Gminy Marian Adamski złożył gra-
tulacje.

Towarzystwo im. H. Cegielskiego, 
jest obywatelską organizacją śro-
dowiskową wielkopolskich przed-
stawicieli sfery gospodarczej, lu-
dzi nauki, kultury, sztuki i mediów, 
reprezentujących wspólne wszyst-
kim wartości patriotyczne, posza-
nowanie tradycji i godności naro-
dowej, uznane wartości moralne 
oraz krzewiące kult pracy organicz-
nej. W swoim programie i działaniu 
odwołuje się do postaci czołowego 
prekursora cywilizacyjnego awansu 
Wielkopolski w XIX wieku – Hipo-
lita Cegielskiego. 

Wśród laureatów medali są wy-
bitni regionaliści, działacze organi-
zacji poza rządowych, ludzie z róż-
nych zawodów, naukowcy, ludzie 
edukacji, kultury, sztuki i kościoła, 
a także polityki. Red

Medal dla wójta 
Wójt gminy Komorniki Jan Broda został wyróżniony przez zarząd Towarzystwa im. 
Hipolita Cegielskiego Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” („Praca Wszystko 
Zwycięża”) za krzewienie idei pracy organicznej
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1 września wybrzmiał w komornic-
kich szkołach pierwszy dzwonek. Po 
dwóch miesiącach wakacji naukę roz-
poczęło w sumie 2342 uczniów, z tego 
1942 w czterech szkołach podstawo-
wych i 400 w gimnazjum. W klasach 
I edukację zaczęło 490 dzieci, wśród 
nich 194 sześciolatków. Zgodnie ze 
zmienionymi przepisami od września 
tego roku do klas I idą dzieci urodzo-
ne w I półroczu 2008 r.

Najwięcej dzieci uczy się w Ko-
mornikach – 789, najmniej w Cho-
męcicach – 141. Wszystkie szkoły 
podstawowe na terenie gminy prze-
szły pozytywnie kontrole Kurato-
rium Oświaty pod względem przy-
gotowania na przyjęcie dzieci sze-
ścioletnich. W czasie wakacji za-
kończono bieżące remonty szkół, 
a tej jesieni wszystkie podstawów-
ki i gimnazjum zostaną wyposażone 
w boiska szkolne.

Gwałtownie wzrastająca liczba 
dzieci w wieku szkolnym w gminie 
jest powodem inwestycji oświato-
wych: trwa rozbudowa szkoły pod-
stawowej w Plewiskach (termin za-
kończenia – koniec 2014 r.) oraz 
rozbudowa szkoły w Komornikach 
– podzielona na trzy etapy inwesty-
cja ma zakończyć się na początku 
2017 r. OK

Oświatowe 
inwestycje

Medal „Labor omnia vincit” wójtowi Janowi Brodzie wręczył Sławo-
mir Lechna, członek zarządu Towarzystwa im. H. Cegielskiego, redak-
tor naczelny „Naszego Głosu Poznańskiego”.
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Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki
• beton towarowy • żwir, kruszywa
• usługi transportowe 
• usługi sprzętem budowlanym

ATRAKCYJNE CENY!

www.betonbelwah.pl • tel. 61-8196-271, 608-085-557 

REKLAMA

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

PRZYJMIEMY HANDLOWCA 
ze znajomością j. francuskiego

Dożynki rozpoczęły się 31 sierp-
nia mszą świętą w kościele w Sapo-
wicach, podczas której ksiądz pro-
boszcz Krzysztof Lewandowski po-
święcił przyniesione wieńce dożyn-
kowe. Następnie uroczysty koro-
wód prowadzony przez kapelę du-
dziarską „Koźlary” oraz maszyny 
rolnicze, przemaszerował na bo-
isko sportowe. Tam nastąpiło uro-
czyste przekazanie burmistrzo-
wi Włodzimierzowi Pinczakowi 
wieńców dożynkowych. Gospodarz 
gminy powitał wszystkich zgroma-

dzonych i podziękował tym, którzy 
w szczególny sposób przyczynili się 
do zorganizowania uroczystości, 
a rolnikom życzył wiele wytrwało-
ści i pomyślności. Gości przywitał 
także sołtys Sapowic Adam Sołty-
siak. Tradycyjny obrzęd dożynko-
wy poprowadził zespół „Modrza-
ki”. Podczas ceremonii nastąpiło 
uroczyste wręczenie burmistrzowi 
bochna chleba przez starostów do-
żynek: Violettę Nowicką oraz Ro-
berta Szcześko. Zgodnie z obycza-
jem, burmistrz poczęstował chle-

bem wszystkich zgromadzonych. 
Natomiast na ręce przewodniczą-
cego rady Mirosława Potrawiaka 
został złożony wieniec sołectwa Sa-
powice. 

Potem na scenie pojawił się ka-
baret „Mechaniczna Pyra”, któ-
ry rozbawił zgromadzoną publicz-
ność. Gwiazdą tegorocznych doży-
nek był zespół Boys, który zaśpiewał 
największe przeboje zespołu w tym 
znaną wszystkim „Szaloną”. Do-
żynki zakończyły się już tradycyjnie 
zabawą taneczną przy DJ. WB 

Dożynki z Boys
Tegoroczne Święto Plonów gminie Stęszew odbyło się 
w Sapowicach

Gmina Dopiewo, lider projektu, 
wraz z gminami Komorniki, Tarno-
wo Podgórne, Mosina i Kaźmierz 
oraz Fundacją Rozwoju Demokracji 
Lokalnej Ośrodek Regionalny w Po-
znaniu realizują projekt pod tytu-
łem „Zaufany urząd – partnerstwo 
na rzecz informatyzacji”. 

Projekt współfi nansowany przez 
Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, 
Priorytet V: Dobre rządzenie, Dzia-

łanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału 
administracji samorządowej, Pod-
działanie: 5.2.1 Modernizacja za-
rządzania w administracji samo-
rządowej. Jego realizacja rozpoczę-
ła się 1 marca bieżącego roku i po-
trwa do 30 czerwca roku przyszłe-
go. Celem projektu jest podniesienie 
poziomu informatyzacji 5 Jednostek 
Samorządu Terytorialnego z terenu 
Wielkopolski w zakresie świadczenia 
elektronicznych usług publicznych 

oraz elektronizacji wymiany kore-
spondencji za pomocą ePUAP po-
przez: nowe e-usługi w Jednostkach 
Samorządu Terytorialnego, utwo-
rzenie punktów potwierdzania pro-
fi lu zaufanego, podniesienie kwalifi -
kacji pracowników Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego w zakresie wy-
korzystania technologii IT, działania 
informacyjne podnoszące stopień 
wykorzystania e-usług w terminie do 
czerwca 2015. AN 

W minionym czasie odbył się od-
biór remontu budynku KS Lipno 
Stęszew. Remont obejmował: wy-
mianę instalacji co i wodno-kana-
lizacyjnej wraz z armaturą w po-
mieszczeniach socjalnych, uło-
żenie ceramiki w pomieszcze-
niach socjalnych, wymianę insta-
lacji elektrycznej, wymianę drzwi 
wejściowych i bocznych, malowa-
nie pomieszczeń wewnętrznych – 
ściany, drzwi; elewację zewnętrz-
ną – roboty blacharsko-dekar-

skie, montaż zewnętrznych lamp 
oświetleniowych, naprawę tynków 
i malowanie. Koszt robót wyniósł: 

155.900 zł. Był on w całości sfi nan-
sowany ze środków gminy Stęszew. 
WB

Zaufany urząd – partnerstwo na 
rzecz informatyzacji

Budynek KS Lipno jak nowy

Starostowie przekazali burmistrzowi bochen chleba.

Burmistrz Włodzimierz Pinczak 
podzielił się chlebem z gośćmi do-
żynek.
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Płyty OSB to popularny materiał 
drewnopochodny wykorzystywany 
nie tylko w budynkach o konstruk-
cji szkieletowej, ale także w trady-
cyjnym budownictwie jednorodzin-
nym, jako materiał na podłogi i ścia-
ny. Jest to produkt łatwy w obróbce, 
szybki w montażu oraz wytrzymały. 
Wśród wielu zalet niestety ma pew-
ną wadę, chcąc przykleić płytki mu-
simy użyć specjalnych wyrobów.

Stosowanie OSB oraz innych płyt 
drewnopochodnych (wiórowych) 
na podłogach, ze względu na dużą 
odkształcalność ogranicza wykorzy-

stanie klejów na bazie cementu, tu 
mogą być stosowane tylko kleje dys-
persyjne np.: GOTOWY KLEJ DO 
PŁYTEK 111. Ograniczenie w sto-
sowaniu klejów cementowych, na-
wet elastycznych jest spowodowa-
ne tym, że na płytach podłogowych 
mogą pojawiać się ugięcia, od któ-
rych naprężenia w kleju będą zbyt 
duże, aby mógł je przenieść. Pod 
ich wpływem następuje odspojenie 
płytek ceramicznych. Klej dysper-
syjny 111 produkowany jest na ba-
zie żywicy syntetycznej z wypełnia-
czami mineralnymi oraz domiesz-
kami poprawiającymi właściwości 
użytkowe. Posiada on bardzo wyso-

ką przyczepność do wszelkich mate-
riałów tradycyjnych (tynki cemen-
towo-wapienne, gipsowe, jastrychy) 
jak i trudnych (oprócz płyt drewno-
pochodnych to stare okładziny ce-
ramiczne, lamperie z farb olejnych, 
ogrzewanie podłogowe itp.). Jest 

wysoce elastyczny przez 
co nie pęka pod wpły-
wem odkształceń. GO-
TOWY KLEJ DO PŁY-
TEK 111 dostępny jest 
w opakowaniach 7 i 15kg, 
a więc można go także wy-
korzystać do niewielkich 
uzupełnień w okładzinie ce-
ramicznej (nie trzeba kupować cięż-
kich opakowań 25kg), a praca nim 
nie wymaga dużych nakładów sił 
(nie trzeba mieszać z wodą, nie trze-
ba posiadać wiertarki, wystarczy 
kielnia). 

Osobnym zagadnieniem związa-
nym z płytami drewnopochodnymi 

jest przygotowanie pod-
łoża. Płyta OSB pokryta 
jest impregnatem, przez 

co jest niechłonna i z tego 
względu nie wymaga 
gruntowania (najczęściej 
gruntowanie ma za zada-
nie ograniczenie chłonno-

ści podłoża). Płytę taką wy-
starczy przeszlifować, odkurzyć 
i jest gotowa do pracy z klejem 111.

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

tel. +48 61 846 79 00,
fax +48 61 846 79 09

www.kreisel.pl

Bartosz Polaczyk
Product Manager KREISEL
Technika Budowlana Sp. z o.o

Gotowy klej do płytek 111 – mrozoodporny 
specjalista od OSB

TEKST SPONSOROWANY

REKLAMA

BURMISTRZ STĘSZEWA 

informuje, że 25 września 2014r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w Stęszewie przy ul. Poznań-
skiej 11 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego o pow. 57,70 m2, położonego w Strykowie przy 
ul. Parkowej 7, działka ewidencyjna nr 47/27. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000,– zł
Wadium w kwocie 10.000,– należy wpłacić na konto Urzędu do 

dnia 22  września 2014 r.
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie in-

ternetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
urzędu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
Gminy Stęszew, pokój nr 15, tel. 61 8197 149. 

Tradycją stało się, że co roku uro-
czystości organizowane są w innym 
sołectwie gminy. Tegoroczne świę-
to plonów odbyło się we wsi Radze-
wo. Goście byli  pod wielkim wraże-
niem widząc udekorowane z wiel-
kim pomysłem trawniki, płoty, czy 
domy oraz wystawione przed pose-
sjami maszyny rolnicze, których nie 
używa się już od dawna. Obchody 
rozpoczęły się mszą św. dziękczyn-
ną, po której przewodnicząca Ko-
mitetu Organizacyjnego Gminnych 
Dożynek Julia Bartkowiak powita-
ła mieszkańców gminy i przybyłych 
gości, wśród których byli: marsza-
łek Marek Woźniak, wicestarosta 
Tomasz Łubiński, burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, wiceburmistrz An-
toni Kalisz oraz radni powiatu po-
znańskiego: Zbigniew Tomaszew-
ski i Seweryn Waligóra oraz rad-
ni i sołtysi z gminy Kórnik. Następ-
nie przewodnicząca zaprosiła ze-
branych do Obrzędu Dożynkowego 
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca 

Ziemi Kórnickiej. Podczas obrzędu 
dożynkowego starostowie dożynek, 
którymi w tym roku byli: Agnieszka 
Bartkowiak 

z Trzechkolnych Młynów i Paweł 
Nowak z Radzewa, przekazali bur-
mistrzowi Jerzemu Lechnerowskie-
mu chleb wypieczony z tegoroczne-
go zboża, którym burmistrz podzielił 
się z gośćmi i mieszkańcami gminy. 

Następnie burmistrz Jerzy Lech-
nerowski, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Kórniku Roman 
Genstwa wręczyli nagrody zasłużo-
nym rolnikom, którzy przez wiele lat 
pracowali na roli. Wśród nich byli: 
Gertruda i Feliks Bartkowiakowie 

z Trzechkolnych Młynów, Kazi-
miera Niemier z Czmonia, Sabina 
i Stanisław Niemierowie z Radze-
wa, Bronisława Pelczyk z Czmo-
nia, Łucja i Kazimierz Rozmiarko-
wie z Radzewa oraz Krystyna i Józef 
Żegleniowie z Czmońca. Wyróżnie-
ni rolnicy otrzymali listy gratulacyj-
ne oraz pamiątkowe srebrne mone-

ty „40 kórników”. Po części ofi cjal-
nej rozpoczął się festyn dożynko-
wy. Największym zainteresowaniem 
wśród dorosłych cieszył się „Turniej 
Wsi”, w którym drużyny rywalizo-
wały ze sobą w kilku konkurencjach. 
Najlepsza okazała się drużyna z Ra-
dzewa, która zdobyła główną nagro-
dę 2000 zł. Drugie miejsce i 1500 zł 
zdobyła drużyna ze Szczodrzyko-
wa. Trzecie miejsce zajęło Pierzch-
no, które otrzymało 1000 zł. Nato-
miast pozostałe miejsca zajęły wsie: 
Czmoń i Czmoniec, które otrzyma-
ły po 500 zł. 

Były tez atrakcje dla dzieci, a star-
sza publiczność bawiła się przy wy-
stępach zespołu „Akcent” oraz „Sono 
Tuo”. Całość zakończyła zabawa ta-
neczna.

Wystrojone 
Radzewo
W sobotę, 23 sierpnia, odbyły się uroczystości dożynkowe 
w gminie Kórnik 

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl
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VOTUM S.A. to jedna z największych 
w Europie Środkowo-Wschodniej kance-
larii odszkodowawczych. Istotą jej dzia-
łalności jest kompleksowa pomoc po-
szkodowanym w uzyskiwaniu odszkodo-
wań, w szczególności w postępowaniach 
dotyczących roszczeń za szkody osobo-
we objęte systemem ubezpieczeń obo-
wiązkowych. Od klientów nie są pobiera-
ne opłaty wstępne. 
Więcej na www.naszglospoznanski.pl.

REKLAMA

Odszkodowanie – głos 
w Twojej sprawie 

Na Pl. 20 Października pod pomni-
kiem Zamordowanych w  Forcie VII 
i Zamęczonych w Obozach Koncen-

tracyjnych kwiaty złożyli przedsta-
wiciele Związku Kombatantów i By-
łych Więźniów Politycznych, dele-

gacja samorządowych władz Mosiny 
oraz reprezentacje organizacji spo-
łecznych i instytucji gminnych. KL

W Mosinie pamiętali
1 września mieszkańcy Mosiny uczcili pamięć wszystkich 
uczestników II wojny światowej
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30 sierpnia w miasteczku Western 
City „Rio Grande” w Krosinku odby-
ły się dożynki gminy Mosina. Obcho-
dy poprzedzone zostały wystawą wień-
ców dożynkowych sołectw oraz koszy 
kwiatowych z ogrodów działkowych. 
Uroczystości rozpoczęła msza świę-
ta, a następnie korowód uformowany 
w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych 
w Krośnie wyruszył w kierunku miej-
sca imprezy, gdzie wszystkich przywi-
tali: Zespół Tańca Ludowego Cybin-
ka-Grodzisk oraz Kapela Po zagonach. 

Najciekawszy wieniec, według 
mieszkańców gminy, przygotowało 
sołectwo Drużyna – Nowinki, 2 miej-
sce – sołectwo Krosno, 3 miejsce  – 
Pecna, Konstantynowo, a zwycięzcą 
kategorii koszy dożynkowych zosta-

ły Ogrody Działkowe Malwa z Mosi-
ny, 2 miejsce Ogrody Działkowe im. 
Adama Mickiewicza. Imprezę ubar-
wiły występy kabaretu Świerszczy-
chrząszcz, Bartka Wrony z zespołem 
oraz formacji Johnny & Walker. 

Dożynki w Western City

Marlena 
Chmielewska
kontakt@naszglospoznanski.pl
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30 sierpnia w Skrzynkach (gm. 
Kórnik) odbyło się ofi cjalne otwar-
cie polany piknikowej. Dokona-
li go burmistrz Jerzy Lechnerowski 
i miejscowe dzieci. Było to bardzo 
ważne wydarzenie dla społeczno-
ści Skrzynek, ale by dopełnić całości 
potrzebne jest jeszcze wiele pracy 
i trochę pieniędzy. Szczególnie daje 
się odczuć brak przyłącza energe-

tycznego i wodociągowego do dział-
ki. Zadanie na doprowadzenie tych 
mediów zgłoszone zostało do Bu-
dżetu Obywatelskiego Gminy Kór-
nik na rok 2015. Jeśli ktoś chciałby 
wesprzeć mieszkańców w tych sta-
raniach to może oddać głos na za-
danie 21 – http://www.kornik.pl/
budzet_obywatelski/ . 
Beata Bruczyńska

Burmistrz Stęszewa ogłasza akcję, 
w której mieszkańcy gminy mają 
okazję zaproponować, na co mo-
głaby zostać wykorzystana kwota 
50.000 zł z budżetu gminy. Przed-
stawiony pomysł – inwestycja musi 
służyć całej gminnej społeczności. 

Koncepcje do realizacji zgłaszać 
można wyłącznie pisemnie (opa-

trzone czytelnym podpisem pomy-
słodawcy) na adres Urzędu Miej-
skiego Gminy Stęszew. Termin nad-
syłania pomysłów upływa 30 wrze-
śnia 2014 r.

Wszystkie zgłoszone w terminie 
pomysły zostaną przeanalizowane 
przez specjalnie powołaną komisję, 
a jeden z nich – zrealizowany. Red

Polana piknikowa

Na co wydać 50 tys.?

Otwarcia dokonali burmistrz Jerzy Lechnerowski i dzieci.

To impreza, która wpisała się na sta-
łe w kalendarz ulubionych wyda-
rzeń poznaniaków. Od kilkunastu 
lat poznańscy energetycy i ciepłow-
nicy zapraszają mieszkańców na-
szej aglomeracji na dzień otwartych 
drzwi zwaną Ciepłą Sobotę z Dalkią. 
Patronat nad wydarzeniem sprawu-
je „Nasz Głos Poznański”.

Wszyscy, którzy 13 września od 
godz. 10.00 do 14.00 wybiorą się do 
elektrociepłowni w Karolinie będą 
mogli zobaczyć jak produkuje się 
energię – elektryczną i cieplną w jed-
nym procesie. W tym dniu można 

będzie z przewodnikiem zwiedzić 
elektrociepłownię przy ul. Gdyń-
skiej w Poznaniu, ale też i zobaczyć 
co mieści się pod najwyższym komi-
nem o wysokości 202 metry.

Na dzieci i młodzież szkolną cze-
ka wiele atrakcji w laboratorium in-
teraktywnego świata energii, któ-
re specjalnie zostało sprowadzone 
z Warszawy.

Grochówka i wiele konkursów 
z nagrodami dopełnią dobrej zaba-
wy w miasteczku pełnym energii.

Dojazd specjalnym autobusem 
Dalkii z przystanku przy ul. Podwa-
le w pobliżu Ronda Śródka już od 
9.45. EPE

Ciepła sobota z Dalkią
 NASZ PATRONAT

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296
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Do Latalic, gdzie odbyły się tego-
roczne Dożynki Gminne mimo nie-
sprzyjającej pogody przybyło wielu 
mieszkańców i licznie zaproszonych 
gości, m.in. poseł Bożena Szydłow-
ska, wice marszałek Wojciech Jan-
kowiak oraz Marek Baumgart wice 
prezes WFOŚ i GW. 

W Węglewie uroczystą mszą 
świętą odprawioną przez ks. Sła-
womira Brząkałę rozpoczęto tra-
dycyjne święto rolników. Przed ko-
ściołem złożono obrzędowe wień-
ce wykonane przez gminne sołec-
twa. Poświęcone plony przewiezio-
no w kolorowym orszaku na teren 
placu przy świetlicy w Latalicach, 
gdzie Zespół Pieśni i Tańca Wiwaty 
wykonał tradycyjny obrzęd dożyn-
kowy. Starostami dożynek byli Re-

nata Malczewska i Wojciech Grzy-
bowski, którzy na scenie wręczyli 
bochen chleba gospodarzom – bur-
mistrzowi M. Podsadzie oraz prze-
wodniczącej Rady Miejskiej Gminy 
Pobiedziska D. Nowackiej. Po prze-
mówieniach podzielono owoc tego-
rocznych plonów pomiędzy przyby-
łymi mieszkańcami gminy i gośćmi. 
W części artystycznej jako pierwsze 
na scenie zaprezentowały się dzieci 
ze szkoły z Węglewa. Z programem 
rozrywkowym wystąpiły: Zespół 
i Kapela Wiwaty, Studio Piosenki, 
Chór Melodia i Pobiedziska Orkie-
stra Dęta działające przy Ośrodku 
Kultury, Kabaret AFERA oraz Ze-
spół Modesta Pastiche. Bardzo go-
rąco publiczność przyjęła koncert 
gwiazdy Dożynek Zespołu MIG, 

który zaprezentował swoje najwięk-
sze przeboje. Przez cały dzień wy-
stawiały się także liczne stoiska ga-
stronomiczne i artystyczne , a na 
najmłodszych czekały dmuchane 
zamki. Całość zakończyła zabawa 
taneczna z zespołem GESCHAFT.

Bardzo dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom i gościom, którzy 
uczestniczyli  w uroczystościach do-
żynkowych w Latalicach. Serdecz-
nie dziękujemy mieszkańcom So-
łectw za przygotowanie wieńców 
dożynkowych, a sponsorom za oka-
zaną pomoc rzeczową i fi nansową. 
Szczególne podziękowania kieruje-
my do organizatorów, którzy przez 
wiele miesięcy, z wielkim zaangażo-
waniem i poświęceniem przygoto-
wywali tegoroczne dożynki. Red

Pobiedziskie 
Święto Plonów
Dożynki – Latalice 2014

KUCHARZA
OD ZARAZ

ZATRUDNI FIRMA KATERINGOWA Z BUKU
PRACA W ZESPOLE, KUCHNIA CIEPŁA I ZIMNA, 

MIN. 3 LATA PRACY W ZAWODZIE

514-220-017

Praca w zakresie budownictwa drogowego
Firma budowlana z gminy Tarnowo Podgórne 
poszukuje kompetentnej, uczciwej osoby 
do sporządzania kosztorysów, w dziedzinie 
budownictwa drogowego, infrastruktury 
drogowej. Mile widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku oraz znajomość 
budownictwa drogowego. Tel. 692-696-477

POMOC KUCHENNĄ 
Z WYKSZTAŁCENIEM GASTRONOMICZNYM, 

DYSPOZYCYJNĄ, UMIEJĄCĄ PRACOWAĆ 
W ZESPOLE — OD ZARAZ

ZATRUDNI FIRMA KATERINGOWA Z BUKU

514-220-017

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296

REKLAMA
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Towarzystwo im. Hipolita Cegiel-
skiego w Poznaniu zaprasza do Ko-
mitetu Budowy Pomnika Ignacego 
Jana Paderewskiego – wielkiego Po-
laka, patrioty, polityka, dyplomaty, 
pianisty i kompozytora.

To jeden z tych naszych Roda-
ków, którym Polska zawdzięcza swe 
odrodzenie w 1918 roku i którzy do-
bro ojczyzny przedłożyli nad osobi-
ste szczęście i karierę.

Poznań, Wielkopolska i Polacy 
mają szansę upamiętnienia tej wspa-
niałej godnej naśladowania postaci 
poprzez pomnik, który w 2015 roku 
stanie w samym sercu Poznania, 
w bezpośrednim sąsiedztwie Akade-
mii Muzycznej noszącej imię Ignace-
go Jana Paderewskiego. Jest to jedno-
cześnie miejsce na trasie triumfalnego 
przejazdu polityka przez centrum Po-
znania w czasie słynnej wizyty w grud-
niu 1918 roku, która dała początek 
Powstaniu Wielkopolskiemu.

Każdy z nas może przy-
czynić się do realizacji tego 
szczytnego zamierzenia, tak-
że poprzez wpłatę na rachu-
nek bankowy BZ WBK S.A. 
nr 57 1090 1447 0000 0001 
0702 1746. W tytule prze-
lewu należy wpisać słowo 
„pomnik” i dodać swoje 
imię, nazwisko i zawód.

Aktualnie dokonało wpłat ponad 
1070 osób fi zycznych oraz 96 fi rm 
i organizacji. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim dotych-
czasowym fundatorom i sponso-
rom.

W szczególności fundatorom 
głównym oraz fundatorom wiodą-
cym.

Więcej na stronie internetowej 
www.pomnik-paderewskiego.pl.

FUNDATORZY GŁÓWNI

FUNDATORZY WIODĄCY

Zostań fundatorem pomnika Ignacego Paderewskiego
TEKST SPONSOROWANY

Trwa XXII edycja Konsumenckie-
go Konkursu Jakości „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland” 
pod patronatem „Naszego Gło-
su Poznańskiego”. Nasi Czytelni-
cy mogą głosować na najlepszych 
usługodawców wykonujących usłu-
gi na terenie Polski i producentów 
z krajów Unii Europejskiej. Or-
ganizatorem konkursu jest Towa-
rzystwo im. Hipolita Cegielskiego 

w Poznaniu. W celu zgłoszenia naj-
lepszej usługi lub produktu, nale-
ży wypełnić jeden z kuponów, któ-
re będziemy zamieszczać na ła-
mach „Naszego Głosu Poznań-
skiego” i wysyłać na adres: Towa-
rzystwo im. Hipolita Cegielskiego, 
ul. Garncarska 8, 61-817 Poznań. 
Kandydatów można też zgłaszać 
za pomocą kuponu zamieszczone-
go na www.najlepsze-w-polsce.pl. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
20 listopada 2014 r. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

W tegorocznej XVII edycji nagrodzo-
no 20 osób. Zwycięzców wybierano 
w czterech kategoriach: ogród przy-
domowy, ogródek działkowy, zieleniec 
osiedlowy/zakładowy/szkolny oraz 
balkon/loggia/taras. Ocenie podlega-
ły m.in. estetyka posesji, kompozycja 
i różnorodność roślin, elementy małej 
architektury oraz to, czy uczestnik brał 
już udział w konkursie. 

Jak co roku przyznano także na-
grodę specjalną Złotą Konewkę, 
wręczaną ogrodnikowi, który ze 
szczególnym zaangażowaniem i pa-
sją, często wbrew pewnym trudno-
ściom, poświęca czas projektowa-
niu i pielęgnowaniu zieleni na swo-
jej posesji. W tym roku laureatem 
Złotej Konewki została Krystyna 
Krysztofi ak z Owińsk.

Wśród nagród znalazły się dwu-
osobowe wycieczki „Niemcy – Spre-
ewald” dla laureatów I miejsc, bony 
towarowe do zrealizowania w Cen-
trum Ogrodniczym Primafl ora oraz 
nietuzinkowe kubki działkowca.

Laureatom i wyróżnionym oso-
bom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy satysfakcji z efektów ogrod-
niczej pracy, a wszystkich, któ-

rzy chcieliby przyjrzeć się nagro-
dzonym posesjom, zapraszamy do 
Urzędu Gminy do obejrzenia po-
konkursowej wystawy. DM

Pięknie i zielono 
w gminie Czerwonak
Corocznym zwyczajem podczas Gminnych Dożynek gminy 
Czerwonak rozstrzygnięto konkurs „Piękna, Zielona Gmina”, 
odbywający się pod patronatem „Naszego Głosu Poznańskiego” 

Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 

na » www.naszglospoznanski.pl

1. Kategoria: ogród przydomowy 
I miejsce: Agnieszka Niewiadom-
ska, Czerwonak
I miejsce: Joanna Michalak, Bo-
lechówko
II miejsce: Maria i Ewaryst Misz-
kiewicz, Potasze
III miejsce: Karolina Kaczmarek, 
Trzaskowo
Wyróżnienie: Katarzyna Zien-
tek, Krzysztof Kozłowski, Danu-
ta Szudrowicz, Beata Gac-Gare-
stecka
2. Kategoria: balkon/loggia/
taras
I miejsce: Iwona i Dariusz Pawlic-
cy, Koziegłowy
II miejsce: Lidia Kaja, Koziegłowy

III miejsce: Marek Borowicz, Ko-
ziegłowy
3. Kategoria: ogródek działkowy
I miejsce: Tomasz Solecki, ROD 
Energetyk
II miejsce: Halina Przydanek, 
ROD Energetyk
III miejsce: Grażyna i Wiesław Bi-
skupscy, ROD Karolin
Wyróżnienie: Monika Ratajczak
4. Kategoria: zieleniec osiedlo-
wy/zakładowy/szkolny
I miejsce: Janina Nowotna, Owińska
II miejsce: Zdzisława Meyer, 
Owińska
III miejsce: Bogumiła Starosta, 
Czerwonak
Wyróżnienie: Traperska Osada

Lista laureatów i osób wyróżnionych:

FO
T.

 K
A

R
C

H
IW

U
M



11
NR 62 / 8 WRZEŚNIA 2014 

Stypendia i nagrody 
Powiat Poznański podejmuje nieustannie działania mające na celu wspieranie 
zarówno ambicji edukacyjnych młodych ludzi, jak i wyrównywanie ich szans

znański), który w ostatnim roku szkol-
nym spełnił następujące kryteria:

•  uzyskał średnią ocen co naj-
mniej 4,25 z przedmiotów za-
wodowych;

•  uzyskał ocenę z przedmiotów 
ogólnokształcących nie niższą 
niż 4,0;

•  uzyskał wzorową ocenę z zacho-
wania;

•  nie uzyskał oceny niedostatecz-
nej z żadnego z przedmiotów. 

Z wnioskiem o Nagrodę Starosty 
Poznańskiego mogą wystąpić: zain-
teresowani uczniowie, wychowaw-
cy, dyrektorzy, organizacje szkolne 
i społeczne.

Wnioski o stypendia oraz nagro-
dy składane są do dyrektora szkoły, 
który opiniuje wnioski i przekazuje 
je do Starostwa Powiatowego w Po-

znaniu w terminie do 30 września 
(decyduje data wpływu do Kancela-
rii Ogólnej Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu). 

Stypendia Rady Powiatu w Po-
znaniu i Nagrody Starosty Poznań-
skiego przyznawane są w ramach 
„Programu wspierania eduka-
cji w powiecie poznańskim”, przy-
jętego 27 czerwca 2013 r. na pod-
stawie Uchwały nr XXIX/281/
IV/2013 Rady Powiatu w Pozna-
niu w sprawie przyjęcia „Progra-
mu wspierania edukacji w powie-

cie poznańskim” oraz Uchwa-
ły Nr  XXIX/282/IV/2013 Rady 
Powiatu w Poznaniu w sprawie 
uchwalenia zasad realizacji „Pro-
gramu wspierania edukacji w po-
wiecie poznańskim”.

Informacje na temat Stypendium 
Rady Powiatu w Poznaniu oraz 
Nagrody Starosty Poznańskiego 
dla uczniów można uzyskać także 
w Wydziale Edukacji Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu pod nume-
rem telefonu: 61 8410 754.
Agnieszka Przybylska

KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dwunastego września w Luboń-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
odbędzie się fi nał II przeglądu twór-
czości artystycznej osób niepełno-
sprawnych z powiatu poznańskie-
go pt. „Zlot Talentów”. To już dru-
ga edycja imprezy. Powstała ona 
z myślą o potencjale artystycznym, 
jaki mają w sobie osoby z niepeł-
nosprawnościami. Podczas fi na-
łu uczestnicy zaprezentują swoje 
uzdolnienia w takich dziedzinach 

sztuki jak plastyka, literatura, fi lm, 
muzyka czy teatr. Na laureatów cze-
kać będą nagrody rzeczowe. Spo-
śród wszystkich uczestników prze-
glądu wyłoniony zostanie „Talent 
Roku 2014”, który otrzyma nagro-
dę indywidualną. Organizatorem 
zadania jest Fundacja Polskich Ka-
walerów Maltańskich „Pomoc Mal-
tańska”. Projekt fi nansowany jest 
z budżetu Powiatu Poznańskiego.
Tomasz Sikorski

Jan Grabkowski, starosta poznań-
ski, decyzją Zarządu Klubu Spor-
towa Polska, został uhonorowany 
tytułem „Pasjonat Sportowej Pol-
ski 2014. Wyróżnienie przyznawa-
ne jest w ramach Ogólnopolskie-
go Programu „Budujemy Sportową 
Polskę”. Jego inicjatorem jest Klub 
Sportowa Polska.

Wszyscy laureaci tytułu zostaną 
uhonorowani dyplomami oraz spe-
cjalnymi medalami klubu. Wyróżnie-
nia zostaną wręczone podczas Gali 
Sportowej Polski, która odbędzie się 
9 października 2014  r. w siedzibie 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
w Warszawie. Tomasz Sikorski

Jan Grabkowski, starosta poznań-
ski, serdecznie zaprasza mieszkań-
ców regionu oraz wszystkich chęt-
nych na piknik rodzinny pod ha-
słem „Bezpieczni w powiecie po-
znańskim”. Impreza odbędzie się 
13 września na terenie bolechow-
skiej Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej nr 8 PSP. Na uczestników cze-
ka wiele atrakcji, między innymi po-
kazy wojskowe, policyjne (z udzia-
łem psów), prezentacja służb ratow-
niczych. Najmłodszych ucieszy za-
pewne możliwość obejrzenia wozów 
strażackich, starszych natomiast 
wielkie grillowanie. Organizatorzy 
przewidzieli również liczne konkur-
sy z nagrodami.
Karolina Korcz

Finał poznańskiego 
Zlotu Talentów

Starosta uhonorowany 
za wspieranie sportu

Piknik 
w Bolechowie

Stypendium 
przyznawane jest na 
okres roku szkolnego 
w kwocie 250 zł 
netto miesięcznie

Jak co roku, zaprasza do składania 
wniosków na Stypendia Rady Po-
wiatu w Poznaniu na rok szkolny 
2014/2015. O stypendium ubiegać 
się mogą uczniowie prowadzonych 
przez Powiat Poznański szkół ponad-
gimnazjalnych, w których nauka koń-
czy się egzaminem maturalnym oraz 
uczniowie gimnazjów także prowa-
dzonych przez Powiat. Warunkiem 
koniecznym do otrzymywania sty-
pendium jest uzyskanie w poprzed-
nim roku nauki średniej ocen równej 
co najmniej 5,0. Stypendium przy-
znawane jest na okres roku szkolne-
go, liczonego od września do czerw-
ca, w kwocie 250 zł netto miesięcznie.

Istnieje również możliwość zło-
żenia wniosków o przyznanie Na-
grody Starosty Poznańskiego dla 
uczniów. Nagrodę Starosty za wy-
bitne osiągnięcia można otrzymać 
w jednej z poniższych kategorii: 

a) uczeń szkoły (prowadzonej 
przez Powiat Poznański), który wy-
kazał się wybitnymi osiągnięciami 
w dziedzinie naukowej, społecznej, 
kulturalnej lub innej, w danym lub 
ubiegłym roku szkolnym. Nagro-
dy otrzymują laureaci konkursów 
i olimpiad szczebla krajowego i mię-
dzynarodowego;

b) uczeń zasadniczej szkoły zawo-
dowej (prowadzonej przez Powiat Po-
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Wokół Stęszewa

Kuchnie świata 
REKLAMA

Źródła podają, że w 1414 Skarbek 
z Gór i Grzegorz Ormianin zosta-
li ustanowieni przedstawicielami 
Królestwa Polskiego w Imperium 
Osmańskim, choć bez stałej siedzi-
by. Wystawa kórnicka jednocześnie 
wpisuje się w centralne obchody or-
ganizowane w Warszawie i w Turcji. 

Rodziny Działyńskich i Zamoy-
skich, które mieszkały w Zamku 
w Kórniku w XIX i na początku XX 
wieku silnie związane były z Turcją. 
Działyńscy, głównie hrabia Adam Ty-
tus Działyński hołdował silnej trady-
cji XIX-wiecznej, kiedy Polacy w róż-
nych formach dziękowali państwu tu-
reckiemu, które jako jedyne nie uzna-

ło rozbiorów Rzeczypospolitej. Ty-
tus uczynił to umieszczając elemen-
ty orientalne w swoim domu, ale tak-
że chętnie kolekcjonując przedmioty 
i książki związane z Turcją. Wynika-
ło to także z bogatej tradycji stosun-
ków polsko-tureckich wpisujących się 
w historię Polski, które chciał przybli-
żyć swoim rodakom w muzeum i bi-
bliotece. Hrabia Jan Działyński, jako 
spadkobierca rodzinnych tradycji 
i majętności kórnickiej również starał 
się kontynuować dzieło ojca. 

Zamoyscy, a dokładnie generało-
wa Jadwiga Zamoyska i jej małżo-
nek generał Władysław Zamoyski 
przebywali w Turcji w czasie woj-

ny krymskiej. Generał włączał się 
w działania polityczne i zbrojne, 
a Jadwiga obserwowała to, co dzia-
ło się wokół niej i chłonęła wiedzę na 
temat nowej kultury. Tworzyła także 
pomoc humanitarną. 

To wszystko złożyło się na dużą licz-
bę „pamiątek” z kilku wieków związa-
nych z Turcją. Choć wiele z nich na co 
dzień mogą Państwo oglądać w mu-
zeum, na wystawie czasowej, która 
potrwa do 23 października, zaprezen-
towano te, które są jeszcze skrywane 
w magazynach Muzeum Kórnickie-
go. Jakie eksponaty można zobaczyć? 
Czytaj na www.naszglospoznanski.pl 
.Monika Małecka 

24 sierpnia odbyła się kolejna w tym 
roku wycieczka rowerowa zainicjo-
wana przez burmistrza Stęszewa 
Włodzimierza Pinczaka. Punktual-
nie o godz. 10 rowerzyści wyruszy-
li z tzw. stacji turystycznej ścieżką 
edukacyjno-przyrodniczo-kulturo-
wą „Wokół Stęszewa”. 

Przypomnijmy, że ścieżka ta zo-
stała zrealizowana w 2013 roku 
z dofi nansowaniem Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu. W ramach projektu ustawio-
nych zostało 13 tablic tematycznych 

oraz tabliczki informacyjne, któ-
re „wskazują” trasę i ułatwią poru-
szanie się w terenie. Ponadto w ra-
mach przedsięwzięcia na trasie za-
montowano ławeczki, stojaki na ro-
wery oraz kosze na śmieci. Ścież-
ka została wykonana w granicach 
miasta Stęszew oraz wsi Krąplewo, 
Dębno, Dębienko, Witobel. Ścieżka 
wiedzie między innymi przez tereny 
Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go oraz Obszaru Chronionego Na-
tura 2000, sąsiedztwie jezior Dęb-
no, Lipno oraz jeziora Witobelskie-
go. Weronika Blejwas

Kuchnie świata pod takim hasłem w 
miniony weekend odbywały się wy-
darzenia organizowane w ramach 
jubileuszu 13-lecia Auchan Komor-
niki. Patronat nad urodzinami spra-
wuje „Nasz Głos Poznański”.

Odwiedzający Auchan Komorni-
ki mogli m.in. nabyć oraz skoszto-
wać serów żółtych, białych i twaro-
gów, konfi tur, miodów naturalnych, 
pieczywa. Ponadto szlachetne pasz-
tety, szynki i wędliny długo dojrze-

wające. Wydarzeniu towarzyszy-
ły pokazy, degustacje i wystąpienia 
zaproszonych specjalistów. Na sce-
nie odbywały się  atrakcyjne poka-
zy takie jak: lekcje zdrowego żywie-
nia przeprowadzane przez dietety-
ka, animacje dla dzieci.

Były też „Strefa gotowania na 
żywo” skierowana do amatorów goto-
wania i jedzenia szukających nowych 
smaków i „Strefa dziecka”, w której 
poprzez zabawę poznawano  m.in. 
kulturę i potrawy ulubione przez ró-
wieśników z innych krajów. AS

Tureckie fascynacje 
Inspiracją dla tegorocznej wystawy w Zamku w Kórniku jest 
rocznica 600-lecia kontaktów dyplomatycznych polsko-tureckich

FO
T.

 W
E

R
O

N
IK

A
 B

LE
JW

A
S

FO
T.

 A
D

A
M

 S
Z

Y
M

A
Ń

SK
I

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wycieczki.

•  Rodzinne Spotkanie
13.09–14.09.2014
W programie:
Strefa Przedszkolaka:
–  zabawy z wykorzystaniem kloc-

ków LEGO
–  prezentacje przedszkoli i dzie-

cięcych parków rozrywki
– zajęcia z robotyki
– warsztaty plastyczne
– gry i konkursy dla dzieci
– Zumba Kids
Strefa Mamy:
–  bezpłatne zabiegi kosmetyczne i 

fryzjerskie
– metamorfozy pań
– porady stylisty
–  konsultacje z dietetykiem, tre-

nerem i psychologiem
Strefa Nasze Zwierzaki:
– wystawa zwierząt egzotycznych
– pokazy tresury

– dog frisbee
–  bezpłatne usługi pielęgnacji 

zwierząt

•  West Side Show Auchan 
Komorniki

20.09–21.09. 2014
W programie m.in:
– Zawody dB Street Battle
– Wystawa aut po tuningu
–  Przejazdy samochodami tere-

nowymi
–  Szkoła bezpiecznej jazdy z sy-

mulatorem dachowania
–  Wyścigi samochodami zdalnie 

sterowanymi
–  Parada samochodów zabytko-

wych
–  Zwiedzanie zabytkowego au-

tobusu
–  Pokazy straży pożarnej
–  Atrakcje dla dzieci.

Program kolejnych wydarzeń

 NASZ PATRONAT
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Artysta urodził się w Zabrzu, lecz 
w wieku 5 lat wyemigrował z rodzica-
mi do Danii. Tam studiował w Duń-
skiej Królewskiej Akademii Muzycznej 
i stawiał pierwsze kroki w zespole „Te-
sco Value”. Z grupą koncertował w kil-
ku krajach, w tym w Polsce. W 2007 
roku artysta został zaproszony przez 
zespół „Hey” do udziału w transmi-
towanym w telewizji koncercie „MTV 
Unplugged”. Rok później ukazał się 
w naszym kraju nagrany po polsku al-
bum pt: „Debiut”, który zawojował ro-
dzimą scenę muzyczną. Pochodzą-
ca z płyty „Maszynka do Świerkania” 
przez wiele tygodni okupowała 1 miej-
sce listy przebojów radiowej „Trójki”, 
a sama płyta sprzedała się w imponu-
jącym jak na polskie warunki nakła-
dzie 70 000 egzemplarzy.

Muzyk swej aktywności nie ograni-
cza do grania koncertów i nagrywania 
płyt. Od 2011 r. jest jurorem emitowa-
nym przez TVN programie „X Fac-
tor”. Przez rok prowadził także wraz 
z Kubą Wojewódzkim audycję radio-
wą „Zwolnienie z WF” w radio „Eska 
Rock”. Podkreśla jednak, że to muzy-
ka jest dla niego na pierwszym miej-
scu. I najważniejsza będzie z pewno-

ścią także 19 września w Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym.

Bilety na ten występ w cenie 35 
zł można kupować w siedzibie GOK 
„SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tar-
nowie Podgórnym, w godz. 8–15) 
i online w serwisie Biletomat.pl 
oraz od 1 września w Domu Kultu-
ry w Tarnowie Podgórnym (w godz. 
15–20). Początek koncertu o godz. 
19.

KULTURA

Członkowie legendarnego kabaretu „Potem”, 
Joanna Kołaczkowska i Dariusz Kamys, od 
ponad 10 lat wraz Łukaszem Pietschem i To-
maszem Majerem tworzą nowy zespół – „Hra-
bi”. Swój najnowszy program „Tak, że o” za-
prezentują 21 września w Baranowie.

„Hrabi” jest kabaretem dość nietypowym. 
Na nagrania telewizyjne godzi się dopiero, gdy 
przestaje wystawiać dany program – jego kon-
certy wypełnia więc nieznany widzom mate-
riał. Unika tematów politycznych, celując bar-
dziej w stronę żartów uniwersalnych. Występu-
je z pianistą, „którego obecność w kabarecie to 
ostatnio sprawa ekskluzywna”. Znakomicie ła-
pie kontakt z publicznością. I co najważniejsze 
– potrafi  rozbawić do łez, a jednocześnie dbać 
o wysoki poziom swoich skeczy.

Można naćkać instrumentów muzycznych, 
scenografi i, dymów i świateł, fajerwerkiem 
brzdęknąć, wąsy dokleić, kostiumy oszała-
miające przytaszczyć, a mimo to widzów nie 
ogłuszyć. „Tak, że o” będzie więc prostotą ma-

mił i skromnością. Mniej wydatków, więcej 
korzyści. A i kabaretowa tradycja w tej for-
mie lepiej się uchowa. Kobieta koń... potrzeb-
na jest do tego kobieta i koń. Ale po co tak za-
raz szaleć? Niech nic nie kosztuje! Do skeczu 
„Kobieta koń” wystarczy tylko kobieta. Tak, 
że o... – tymi słowami kabaret opisuje jedena-
sty już program w swoim dorobku.

Będzie go można zobaczyć w niedzielę, 
21  września o godz. 17 w Auli Gimnazjum 
w Baranowie. Bilety w cenie 50 zł do naby-
cia od 18 sierpnia w siedzibie GOK „SEZAM” 
(ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym, 
w godz. 9–15) i online w serwisie Bieltomat.
pl oraz od 1 września także w Domu Kultu-
ry w Tarnowie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14, 
w godz. 15–20). Jarek Krawczyk

Hrabi w Baranowie
 NASZ PATRONAT

• Dla naszych Czytelników mamy jedno 
podwójne zaproszenie. Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilet

REKLAMA

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

Czesław Śpiewa solo
Czesław Mozil, lider formacji „Czesław Śpiewa” i juror telewizyjnego programu „X Factor” wybiera się na 
trasę koncertową. 19 września wystąpi w Tarnowie Podgórnym 
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 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

• Dla naszych Czytelników 
mamy jeden bilet. Aby go zdo-
być wystarczy napisać maila na 
adres kontakt@naszglospoznan-
ski.pl w tytule wpisując Czesław 
Śpiewa. Mile widziane polubie-
nie Naszego Głosu Poznańskiego 
na facebooku. Bilet otrzyma 33 
osoba, która wyśle maila. 

Zdobądź bilet
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Nowy sezon 2014/2015 w Teatrze 
Muzycznym będzie wielkim rokiem 
musicali. Od sierpnia trwają inten-
sywne próby do dwóch najnowszych 
produkcji. Na korytarzach zrobi-
ło się tłumnie – z urlopów wróci-
li dobrze znani bywalcom Teatru 
Muzycznego soliści, chórzyści oraz 
tancerze baletu, a wśród nich nowe 
twarze, wielkie nazwiska – laure-
aci castingu do Musicalowego Ta-
lent-Show Face to Face! Zwycięz-
cami castingu zostały prawdziwe 
polskie gwiazdy musicalowe, m.in. 
Janusz Kruciński, Edyta Krzemień, 
Marta Wiejak oraz Wojciech Pasz-
kowski. To wielka gratka dla fanów 
musicali z całego kraju! Do Pozna-
nia zjechali także wybitni realiza-
torzy związani z Teatrem Roma 
w Warszawie: reżyser Sebastian 
Gonciarz, choreografka Paulina 
Andrzejewska, scenograf Mariusz 
Napierała oraz autorka nowator-
skich kostiumów – Agata Uchman. 
Pod ich okiem artyści przygoto-
wują się do występów w koncer-
cie fi nałowym Musicalowego Ta-
lent-Show Face to Face oraz do naj-
bliższej premiery musicalu „Jekyl-
l&Hyde”. Kierownikami muzycz-
nymi tych wydarzeń są Piotr Dep-
tuch oraz Adam Banaszak. 

Koncerty Face to Face (12–13 

września) będą inauguracją nowe-
go sezonu artystycznego. Zostaną 
zapowiedziane tam wszystkie pre-
miery Teatru Muzycznego, w tym 
musicale „Jekyll & Hyde”, „Hel-
lo, Dolly”, musical dla dzieci „Do-
okoła karuzeli, czyli dziecko po-
trafi !” oraz komedia „Akompania-
tor”. Podczas koncertu ogłoszone 
zostaną także wyniki konkursu na 
teksty piosenek do musicalu „Sek-
smisja”, którego premiera plano-

wana jest na sezon 2015/2016. Nie 
zabraknie wielkich nazwisk i wyjąt-
kowych muzycznych wrażeń. Jeśli 
ktoś chce wyrobić sobie zdanie na 
temat najbliższych nowości znaj-
dujących się w ofercie Teatru Mu-
zycznego, to nie ma lepszej okazji! 
Tym bardziej, że specjalnie dla Czy-
telników „Naszego Głosu Poznań-
skiego” teatr przygotował szczegól-
ną promocję na bilety. 

Na koncert Face to Face Biuro 
Obsługi Widza Teatru Muzycznego 
ma dla Państwa specjalną pulę bile-
tów w promocyjnych cenach: 50 zł 

w I strefi e i 35 zł w II strefi e!!! Bile-
ty można zamawiać pod nr telefonu 
511  433  616, podając hasło „Nasz 
Głos Poznański”. 

Dla Czytelników mamy dwa po-
dwójne zaproszenia. Szukaj na 
www.naszglospoznanski.pl . 
Red

Musicalowy początek sezonu 
Teatr Muzyczny w Poznaniu rozpoczyna sezon od koncertu Face to Face, czyli Musicalowego 
Talent-Show. Koncerty odbędą się 12 i 13 września w siedzibie teatru przy ul. Niezłomnych 1 

Teatr Muzyczny ma 
dla naszych Czytel-
ników specjalną pulę 
biletów w promocyj-
nych cenach

30 sierpnia odbyła się 10 edycja 
koncertów w ramach przeglądów 
zespołów Rok w Rock. Patronat 
nad wydarzeniem sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”. Tym razem na 
kórnickich błoniach zaprezentowa-
ły się zespoły Fingers oraz D-kolt. 
W skład obu zespołów wchodzą 
młodzi muzycy, a to sprawiło, że ich 
występy były bardzo energetyczne 
oraz zostały dobrze przyjęte przez 
przybyłą widownię.

Jako pierwszy wystąpił zespół 
Fingers, prezentując repertuar na-
wiązujący do stylistyki grunge’owej. 
Muzykom udało się przekonać do 
siebie widzów koncertu, co zaowo-
cowało tradycyjnym już bisem.

Zespół D-Kolt zameldował się na 
scenie na kilka minut przed godzi-
ną 20. Na szczególną uwagę zasłu-
guje obecność w instrumentarium 
zespołu organów Hammonda, dość 
rzadko spotykanych wśród młodych 
zespołów. Na uwagę zasługuje rów-

nież wokalista, którego głos niejed-
nokrotnie przywołuje skojarzenia 
z liderem Kultu, Kazikiem Staszew-
skim. D-Kolt również został wywo-
łany na bis, a publiczności szczegól-
nie przypadł do gustu utwór „POP 
(pytanie o przesłanie)”.

W minioną sobotę wystąpiły na-
tomiast zespoły Prorock z Pozna-
nia oraz The Purple Onions z Kali-

sza. Na zakończenie rockowego lata 
w Kórniku, 13 września, wystąpią 
zespoły The Synki oraz SDC. Skrzy-
dlaści. 

Kórnicki Rok w Rock
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Koniec wakacji to początek szko-
ły ale i również rozpoczęcie nowe-
go sezonu teatralnego! Agencja Ar-
tystyczna WojArt, która od kilku lat 
zaprasza poznaniaków i nie tylko 
na gościnne spektakle z Warszawy 
z udziałem gwiazd inauguruje swój 
nowy sezon już 28 i 29 września 
spektaklem „Złodziej”! Pierwszego 
dnia na scenie Teatru Muzycznego 
oraz drugiego dnia na deskach Kino 
Teatru Apollo w Poznaniu wystąpią: 
Izabela Kuna, Renata Dancewicz, 
Leszek Lichota, Rafał Królikowski 
oraz Cezary Żak, który jest również 
reżyserem spektaklu.

Dla naszych Czytelników wspól-
nie przygotowaliśmy konkurs, 
w którym do wygrania jest jedno 
podwójne zaproszenie na spek-
takl „Złodziej”!

Aby je wygrać należy prawidłowo 
odpowiedzieć na pytanie:

Czy Renata Dancewicz gra w se-
rialu „Na Wspólnej”?

Na odpowiedzi czekamy do 12 
września pod adresem: kontakt@
naszglospoznanski.pl . W temacie 
wiadomości prosimy wpisać  „Zło-
dziej”. Nagrodzimy 12 prawidłową 
odpowiedź! Dla pozostałych uczest-
ników konkursu, którym nie uda 
się wygrać organizator przewidział 
promocyjne ceny. Dlatego udział 
w konkursie to zarazem wyrażenie 
zgody na dodanie swojego adresu 
mail do newslettera Agencji Arty-
stycznej WojArt.

„Złodziej” to komedia jednego 
z najpopularniejszych brytyjskich 
autorów Erica Chappella. Spektakl 
ten to świetna zabawa, błyskotliwe 
żarty, brawurowe zwroty akcji i za-
skakujący fi nał.
Robert Stępiński

„Złodziej” w Poznaniu
KONKURS NASZ PATRONAT

Jakub 
Klawitter
kontakt@naszglospoznanski.pl

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

Zespół Fingers zaprezentował 
repertuar nawiązujący do 
stylistyki grunge’owej.

KONKURS 

BILETY DO WYGRANIA
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SPORTO Warcie Poznań piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl

31 sierpnia odbył się IV Rajd Rowe-
rowy Na Koniec Wakacji, nad którym 
patronat sprawował „Nasz Głos Po-
znański”. Organizatorem rajdu jak 
co roku był Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Dopiewie. Tegoroczna 
edycja różniła się jednak od wcześniej-
szych, gdyż rajd odbywał się w formu-
le gwieździstej. Na terenie gminy Do-
piewo ustawiono pięć punktów kon-
trolnych, do których uczestnicy mieli 
dojeżdżać we własnym zakresie.

Na każdym punkcie kontrol-
nym trzeba było wykonać przypisa-
ne do niego zadanie. Po zaliczeniu 
minimum trzech punktów kontrol-
nych uczestnicy mogli kierować się 
na metę na plaży w Zborowie, gdzie 
otrzymywali bony na jedzenie oraz 
upominki w postaci bidonów. Pomi-
mo nienajlepszej pogody frekwencja 
była dobra. W rajdzie wzięło udział 
112 osób 23 osoby przejechały przez 
4 punkty kontrolne a całą trasę prze-
jechało 6 osób, pozostali zaliczyli wy-

magane 3 punkty kontrolne . Na me-
cie na uczestników czekał ciepły po-
częstunek, oraz możliwość znakowa-
nia rowerów, której pokonywali po-
licjanci z Komisariatu w Tarnowie 
Podgórnym. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim za udział i zapraszamy na 
kolejny rajd w ostatnią niedzielę ko-
lejnych wakacji.

W Stęszewie 30 sierpnia odbyło się 
zakończenie „Wakacyjnego Grand 
Prix Orlika”. Przez dwa miesiace 
dzieci i nastolatkowie z gminy Stę-
szew mogli zmierzyć się w następu-
jących konkurencjach: piłce noż-
nej, badmintonie, tenisie stołowym, 
siatkówce, rugby i frisbee, „dwie pił-
ki”, „dwa ognie”, koszykówce, siat-
ko-nodze, „orlikowych rekordach” 
oraz tenisie ziemnym. W sumie 
przez wakacje rozegrano 96 zawo-

dów. Rywalizowała rekordowa licz-
ba uczestników, bo aż 145.

Najlepsze osoby w klasyfi kacji 
otrzymały nagrody ufundowane przez 
burmistrza Włodzimierza Pinczaka. 
Rozlosowano również kilka nagród 
wśród uczestników zabaw sportowych 
na „orliku”, którzy wzięli udział w co 
najmniej 5 konkurencjach.

Po wręczeniu nagród, anima-
tor obiektu sportowego oraz inicja-
tor „Wakacyjnego Grand Prix Orli-

ka” Marian Cieniawa podziękował 
dzieciom i młodzieży za dwa miesią-
ce wspaniałej zabawy i aktywnego 
wypoczynku, a burmistrzowi Wło-
dzimierzowi Pinczakowi za hojność 
przy ufundowaniu nagród.

Na zakończenie włodarz gminy 
pogratulował młodym sportowcom 
tak wspaniałych wyników. Podzię-
kował również animatorowi za za-
angażowanie i opiekę nad młodzie-
żą przez okres wakacji. Red
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Rowerami do Zborowa Grand Prix Orlika 
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Marcin 
Napierała 
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT

R E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C HR E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C H
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Choć rywale do tej pory spisywa-
li się najsłabiej w lidze, to jednak sze-
ściu goli w jednym spotkaniu nikt nie 
przewidywał. A jednak! W dodatku 
wszystkie gole w tym spotkaniu zdo-
bywali gospodarze.

Od pierwszych minut wyraźnie za-
rysowała się przewaga „Zielonych”, ale 
przed przerwą prowadzili zaledwie jed-
ną bramką. Gola w 20. minucie zdo-
był Michał Ciarkowski, który dopełnił 
formalności wbijając piłkę do siatki po 
dużym zamieszaniu podbramkowym. 
Prawdziwa strzelanina rozpoczęła się 
dopiero w drugiej połowie.

A działo się sporo, bo w 56. minu-
cie prowadzenie podwyższył Krystian 
Łukaszyk po doskonałym dośrodko-
waniu Wróblewskiego. To nie był jed-
nak koniec asyst na koncie młodego 
bocznego obrońcy. Po jego dograniu 
w 69. minucie do siatki trafi ł Łukasz 
Spławski, a dosłownie minutę póź-
niej ten sam zawodnik zdobył dru-
gą bramkę. Szczególnie to pierwsze 
trafi enie było efektowne, gdy napast-
nik Warty popisał się niezłą kontrolą 
piłki. 83. minuta na zegarze, a War-
ta prowadziła już pięcioma golami – 
Wojciech Onsorge pewnie wykorzy-
stał rzut karny podyktowany po fau-
lu na Michale Ciarkowskim. Strzela-
nie przy Drodze Dębińskiej zamknął 
w samej końcówce Filip Brzostowski, 
który wykorzystał sytuacje sam na 
sam z bramkarzem. Chwilę później 
sędzia gwizdnął po raz ostatni. Pod-
opieczni Tomasza Bekasa mogli cie-
szyć się trzecim zwycięstwem z rzędu.

Tym samym po pięciu kolej-
kach „Zieloni” zajmują piątą pozy-
cję z dorobkiem dziesięciu punktów. 
Przed nimi kolejny mecz z niżej noto-
wanym rywalem, czyli Viktorią Wrze-
śnia. To zespół, który dotychczas zgro-

madził jedynie dwa „oczka”. Mecz 
z Viktorią odbędzie się nietypowo, bo 
już w najbliższą środę 10 września 
o godzinie 17.

Najwyższy triumf 
Warty od lat! 
Chyba nikt nie spodziewał się aż tak wysokiego zwycięstwa 
„Zielonych” w sobotnim pojedynku z Włocłavią Włocławek 
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• Jeżeli kochasz taniec i kibi-
cujesz Warcie, grupa tanecz-
na Warcianki łączy właśnie te 
dwie pasje – wystarczy odrobina 
chęci i odwagi, aby stać się jedną 
z dziewczyn, tańczących podczas 
meczów Warty.  Zapisy: Joanna 
Kowalewska, tel. 517 156 854.

Warcianki zapraszają

Warta – Włocłavia 6:0

Damian 
Smyk
redakcja@naszglospoznanski.pl Zdobądź bilet! Przed każdym domowym meczem Warty Poznań rozdajemy naszym Czytelnikom pięć po-

dwójnych wejściówek. Jak zdobyć jedną z nich? Szukaj na www.naszglospoznanski.pl .

Bramki: Michał Ciarkowski 
(20.), Krystian Łukaszyk (56.), 
Łukasz Spławski (69. i 70.), Woj-
ciech Onsorge (83.), Filip Brzo-
stowski (89.)
Warta: Filipowiak – Czernieje-
wicz, Onsorge, Laskowski, Wró-
blewski, Łukaszyk (63. Drzewiec-
ki), Goździk (63. Brzostowski), 
Ngamayama, Ciupa (75. Wy-
pych), Ciarkowski, Spławski (72. 
Owczarek).
Włocłavia: Winiecki – Tomczak, 
Suchomski, Szablewski, Rogal-
ski (59. Czaplicki), Markowski 
(69. Tucholski), Ciesielski (78, 
Gralak), Rutecki, Kleczkowski, 
Dudkiewicz, Krosnowski Ż.
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Oprócz zmiany na stanowisku tre-
nera w sztabie szkoleniowym na-
stąpiło też kilka mniejszych roszad. 
Teraz pierwszy trener będzie miał 
dwóch asystentów, a będą nimi To-
masz Rząsa oraz Dariusz Żuraw. 
Obaj doświadczeni byli piłkarze, gra-
jący wcześniej w klubach zachod-
nich. Zmienił się także szkoleniowiec 
bramkarzy – Dominika Kubiaka za-
stąpił Andrzej Krzyształowicz.

Na zakończenie okienka trans-
ferowego z Lecha odszedł najsku-
teczniejszy strzelec z zeszłego sezo-
nu, Łukasz Teodorczyk. „Teo” tra-

fi ł do Dynama Kijów za kwotę oko-
ło 4 mln euro, a do tego poznański 
klub może liczyć na bonusy zwią-
zane z wynikami osiąganymi przez 

swojego byłego snajpera. Sam Teo-
dorczyk na biedę na pewno nie bę-
dzie narzekał, bo rocznie w Kijo-
wie zarobi 6 mln zł. W jego miej-
sce do Poznania został sprowa-
dzony Zaur Sadajew. To Rosjanin 
czeczeńskiego pochodzenia, któ-
ry ostatnie pół roku spędził na wy-
pożyczeniu w Lechii Gdańsk. Jego 
macierzystym klubem jest Terek 
Grozny i to właśnie stamtąd „Kole-
jorz” wypożyczył go do końca sezo-
nu. W umowie Lech zagwarantował 
sobie prawo pierwokupu. Sadajew 

to obunożny napastnik, który może 
nie grzeszy skutecznością, lecz zo-
stawia na boisku dużo serca i wal-
ki. O jego bojowniczym charakterze 
przekonał się Łukasz Trałka, któ-
ry podczas sierpniowego meczu Le-
cha z Lechią został przez Rosjanina 
srogo podeptany. Sadajew zobaczył 
za to zachowanie czerwoną kartkę, 
a schodząc z boiska popchnął jesz-
cze operatora kamery.

W Poznaniu ma się nim zająć 
osobiście sam Maciej Skorża, który 
odświeżył znajomość języka rosyj-
skiego. Jeśli trenerowi uda się po-
układać wszystkie klocki w zespole, 
wtedy Lech faktycznie może zacząć 
gonić czołówkę. Póki co, klub znaj-
duje się na dziewiątym miejscu.

Nowy trener, nowy napastnik 
i… nowe perspektywy
Maciej Skorża objął stery w poznańskiej lokomotywie, lecz wiemy już, że żadnej rewolucji w Lechu nie będzie

Damian 
Smyk
redakcja@naszglospoznanski.pl 
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Jeśli Skorży uda się poukła-
dać wszystkie klocki w zespo-

le, wtedy Lech faktycznie może 
zacząć gonić czołówkę.

Póki co, Lech znaj-
duje się na dziewią-
tym miejscu

• Zachęcamy Czytelników do po-
dzielenia się własnymi odczucia-
mi, wątpliwościami i radościami 
powiązanymi z tym wydarzeniem. 
Szczegóły naszej sondy na 
www.naszglospoznanski.pl 

Zmiany w Lechu


