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Kibice Lecha ocenili SkorżęKibice Lecha ocenili Skorżę STR. 16
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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!

Jekyll & Hyde –Jekyll & Hyde –
hit z Broadwayu hit z Broadwayu 

Słynny musical już wkrótce Słynny musical już wkrótce 
na deskach Teatru Muzycznego na deskach Teatru Muzycznego 
w Poznaniu! Więcej naw Poznaniu! Więcej na STR. 13STR. 13
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Wybierzmy wspólnie SuperRadnego 2014 

Kalendarium

27 września
SOBOTA
• O godz. 19 Dwór w Podstoli-
cach będzie gościł Lilianę Ko-
strzewę, która wraz ze swoim trio 
Lee Meet Trio zaprezentuje jazz 
dla wszystkich gości. Szczegóły: 
http://podstolice.pl/koncerty .

28 września
NIEDZIELA
• Z okazji 75-lecia Polskiego 
Państwa Podziemnego Instytut 
Pamięci Narodowej wraz z Te-
atrem Muzycznym i Stowarzy-
szeniem Passionart zapraszają 
na koncert Tadek Symfonicznie 
– „Burza 2014”. To wspólne 
i nietypowe przedsięwzięcie, 
podczas którego wystąpią chór 
i orkiestra Passionart z Krakowa 
i krakowski raper Tadeusz 
„Tadek” Polkowski. Początek 
o godz. 18 w Auli UAM przy ul. 
Wieniawskiego 1 w Poznaniu. 
Będziemy mieli bilety – szczegó-
ły na www.naszglospoznanski.pl . 

1 października
ŚRODA
• 1 października na godzinę 
20:00 do W poznańskim klubie 
Blue Note odbędzie się koncert 
charytatywny. Zaśpiewa między 
innymi Katarzyna Rościńska, 
znana z programów telewizyj-
nych Bitwa na Głosy oraz The 
Voice of Poland. Na scenie poja-
wią się również Gabriel Fleszar 
i Ewa Jach. Podczas koncertu, 
który inauguruje III edycję akcji 
charytatywnej Litr Paliwa Za-
miast Piwa, artyści zaprezentują 
znane i lubiane covery. Początek 
o godz. 20. 

5 października
NIEDZIELA
• 14 sezon „Lusowskich Spo-
tkań Muzycznych” zakończy 
występ słynnych „Poznańskich 
Słowików”. Początek o godz. 13. 
Wstęp wolny. 

8 października
ŚRODA
• Twórca monumentalnych rzeźb 
w drewnie Stanisław Schauer nie 
ogranicza swych zainteresowań 
do tej dziedziny sztuki. Zajmuje 
się też m. in. poezją i malar-
stwem. Akwarele jego autorstwa 
będziemy mogli podziwiać w Ga-
lerii w Rotundzie, w Przeźmiero-
wie.Wstęp wolny. 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Rozpoczynamy trzecią edycję na-
szego plebiscytu, którego celem jest 
wybór najpopularniejszego radnego. 
Dlaczego chcemy, by akurat teraz 
nasi Czytelnicy ocenili radnych? Po 
pierwsze, zbliża się koniec tej kaden-
cji i w listopadzie odbędą się wybory 
samorządowe, po drugie za diety 
radnych płacimy my wszyscy. Warto 
więc policzyć, ile z naszych pieniędzy 
zapłaciliśmy za ich pracę i ocenić, co 
z tego wynikło dla naszych miejsco-
wości, osiedli, ulic i w końcu dla nas 
samych, jako obywateli.

Gdy starali się o fotel radnego, 
obiecywali nam złote góry. I przede 
wszystkim to, że będzie nam się żyło 
łatwiej i lepiej. W czasie kampanii nie 
brakowało pięknych deklaracji, że na 
ulicach będzie bezpiecznie, znikną 
dziury w jezdniach, a w mieście i na 
wsi będzie ładniej, a nasze miejsco-
wości otworzą się nie tylko na krajo-
wych inwestorów. Co z tych obietnic 
zostało po czterech latach, oceńmy 
sami. I wybierzmy radnego, który nas 
nie zawiódł i spełnił nasze oczekiwa-
nia, pełni swoją rolę rzetelnie. 

Przypomnę jeszcze raz, w listo-
padzie znowu będziemy wybierać 
radnych. Warto przyjrzeć się, jak 
aktualni zajmowali się naszymi 
sprawami i naszego regionu. Bo za 
główne zadanie mają dbanie o dobro 
regionu i jego mieszkańców – czy 
dobrze je realizują? Czy zasługują na 
ponowny mandat zaufania? 

Wierzę, że Czytelnicy swoimi 
głosami dadzą do myślenia radnym: 
tych pracowitych nagrodzą i zmo-
bilizują do dalszej pracy, a leniwych 
zmuszą do zastanowienia… 

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

Czytelnicy swoimi 
głosami zmobili-
zują radnych

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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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

13 X
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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Rynek jak z żurnala 
Od lutego trwa remont placu Niepodległości w Kórniku. Zakończyć się ma w połowie listopada. Koszt 
inwestycji to ok. 12 milionów zł
Przebudowana już została infra-
struktura podziemna (kanalizacja 
deszczowa, sieci wodociągowe, sieć 
gazowa, linie kablowe do oświe-
tlenia). Pozostały do przełączenia 
przyłącza wodociągowe do budyn-
ków na odcinku od ulicy Kuśnier-
skiej do ulicy Kolegiackiej. Prace te 
zostaną wykonane po odbiorze sieci 
przez spółkę Aquanet. Do wykona-
nia pozostało kilka przykanalików 
kanalizacji deszczowej. Trwają przy-
gotowania do montażu separatora 
substancji ropopochodnych w ulicy 
Harcerskiej (w pobliżu jeziora).

Przebudowana została w całości 
sieć gazowa z przyłączami na rynku. 
Obecnie w ulicy Średzkiej wykony-
wana jest przebudowa sieci gazo-
wej; ta przebudowa realizowana jest 
przez Spółkę Gazowniczą w Pozna-
niu w ramach kolejnego zadania.

– Dobiega końca układanie na-
wierzchni chodnika od ulicy Zam-
kowej do ulicy Poznańskiej – mówi 
Bronisław Dominiak, kierownik 
Wydziału Inwestycji UM w Kórni-
ku. – Rozpoczęły się prace związane 
z budową chodników na połączeniu 
ul. Szkolnej z ul. Poznańską. Wyko-
nywana jest nawierzchnia chodnika 
od ulicy Pocztowej do ulicy Kuśnier-
skiej.

Rozpoczęto prace nawierzchnio-
we na placu (w rejonie ulicy Pocz-
towej). Wykonuje się podbudowę 
pod nawierzchnię placu od ratusza 
do ulicy Średzkiej. Wbudowuje się 
krawężniki granitowe wyznaczające 
drogę łączącą wykonaną jezdnię as-
faltową z ulicą Średzką.

W trakcie wykonywania pod-
budowy, realizuje się także roboty 
elektryczne związane z budową no-
wego oświetlenia na rynku. 

Przypomnijmy, że w 2008 r. odbył 
się konkurs na zagospodarowanie 
rynku. Jego wyniki zostały ostatecz-
nie anulowane. Od tego czasu temat 
powracał, termin możliwej realiza-
cji przesuwał się. Po ponad 5 latach 
dyskusji, projektów, przygotowań 
inwestycja rozpoczęła się. Projekt 
opracował główny projektant fi rmy 
Modulor Maciek Soczyński.

Jak więc wyglądać będzie rynek 
po modernizacji? Jak zostanie zor-
ganizowana komunikacja? Głów-
ny ciężar ruchu samochodowego 
przebiegać będzie docelowo – tak 

jak dotychczas – dwukierunkowym 
połączeniem ul. Poznańskiej z ul. 
Zamkową – jedyną asfaltową ar-
terią na rynku. Zniknie natomiast 
jednokierunkowa nitka rozpoczyna-
jąca się dotychczas przy liceum. Uli-
ca Pocztowa dojdzie bezpośrednio 
do ulicy dwukierunkowej. Jedyny 
zachowany fragment jednokierun-
kowej drogi połączy ul. Kuśnierska 
z ul. Kolegiacką (bez połączenia ze 
Średzką). Ul. Średzka połączy się 
z ul. Zamkową przez brukowaną 
aleję powstałą na osi kolegiaty. Ko-
munikacja miejska korzystać będzie 

z dwóch przystanków – dla autobu-
sów kierujących się w kierunku ul. 
Poznańskiej między ul. Szkolną a ul. 
Pocztową, a w przeciwnym kierun-
ku na wysokości sklepu Tęcza.

Płyta rynku pokryta będzie jed-
nolitym materiałem (kostki i płyty 
granitowe) o zróżnicowanej kolory-
styce. Przejścia dla pieszych zosta-
ną zaznaczone nie tylko inną barwą 
kostki, ale także nieco wyniesione 
ponad powierzchnię asfaltowej dro-
gi dla samochodów.

Na rynku zasadzone zostaną dwie 
aleje – jedna od ul. Szkolnej do ul. 
Pocztowej (32 graby i platan klono-
listny), druga od kolegiaty w kierun-
ku jeziora (12 klonów czerwonych). 
Odnowiony zostanie także szpaler 
pomiędzy Szkolną a Kolegiacką 
(zamiast starych lip 38 grabów). 
Mniej więcej tam, gdzie obecnie są 
tzw. planty, powstanie podświetlana 
fontanna.

Plac rynku zaopatrzony zostanie 
w lampy, słupy ogłoszeniowe, ławki, 
stojaki na rowery i inne elementy 
małej architektury oraz parkingi.

Inwestycja fi nansowana jest 
w dużej mierze ze środków uzyska-
nych na ten cel z bardzo nisko – 
(1%) – oprocentowanego kredytu 
Jessica. Koszt wykonania inwestycji 
(bez fazy projektowej) to około 12 
milionów złotych. 
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Płyta placu Nie-
podległości pokryta 
będzie granitem

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Na placu Niepodległości trwają prace nawierzchniowe.
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Dlaczego zdecydował się pan kan-
dydować na burmistrza miasta 
Puszczykowa?

— Ponieważ wiem, jak wiele rzeczy 
jest do zrobienia w naszym mieście. 
Chciałbym, aby Puszczykowo 
zachowało swój dawny charak-
ter, a jednocześnie zaspokajało 
potrzeby mieszkańców. Aby było 
miastem dostatnim, w którym żyje 
się spokojnie. Chcę powstrzymać 
niekorzystną tendencję ciągłego po-
głębiania defi cytu i braku alterna-
tywy dla ukierunkowanego rozwoju 
Puszczykowa. Miasto powinno 
dbać o wszystkich mieszkańców 
bez wyjątku, zarówno o dzieci, mło-
dzież jak i osoby starsze. Miasto, 
jako organizm społeczny, powinno 
także otaczać opieką osoby mniej 
zaradne lub w jakiś sposób skrzyw-
dzone przez los.

Jaka jest zatem pańska wizja roz-
woju Puszczykowa?

— Bardzo dobre pytanie. Obecnie 
próżno szukać konkretnej wizji 
jego funkcjonowania i rozwoju. 
Ubolewam szczególnie nad tym, że 
nie są pozyskiwane środki unijne 
i inne dotacje zewnętrzne, które 
pozwoliłyby na konkretne inwesty-
cje w Puszczykowie, bez zbędnego 
zadłużania miasta. Wiele miast 
i gmin w Polsce skutecznie takie 
środki pozyskuje i dzięki temu 
realizuje szereg inwestycji, których 
nie byłyby w stanie przeprowadzić 
opierając się wyłącznie na własnych 
dochodach. Wiele z nich ma cha-
rakter proekologiczny i wspierający 
rozwój mieszkańców, co w konse-
kwencji stanowi o rozwoju miasta 
lub gminy. Poza tym uważam, że 
obecne władze Puszczykowa nie 
liczą się ze zdaniem mieszkańców, 
co przeczy zasadzie samorządności. 
Plany opracowywane przez obecną 

władzę wyglądają jak „pisane na 
kolanie”, nie mają charakteru 
długofalowego, koncentrują się na 
zaspokojeniu bieżących potrzeb 
pewnej wąskiej grupy społecznej. 
A Puszczykowo powinno być otwar-
te na wszystkich swoich mieszkań-
ców, niezależnie od ich statusu ma-
terialnego czy pozycji społecznej. 
Ich głos zdecydowanie powinien 
być przez władze respektowany. To 
puszczykowianie powinni stanowić 
o sile naszego miasta.

Czy jest pan gotów poświęcić 
swoją karierę naukową dla pracy 
w samorządzie?

— Nie mówiłbym tutaj o poświę-
caniu kariery, choć z pewnością 
o przesunięciu jej w czasie, już 
tak. Życie, to nieustanna sztuka 
dokonywania wyborów. Obec-
nie istotniejsze są dla mnie losy 
i przyszłość mojego rodzinnego 
miasta. Na tę chwilę, nie mógłbym 
postawić wyżej własnej kariery za-
wodowej, gdyż byłoby to hipokryzją 
wobec wszystkich moich wyborców, 
których darzę szacunkiem, a którzy 
mam nadzieję w nadchodzących 
wyborach mi zaufają. Przyszłość 
miasta, w którym mam zaszczyt 
i przyjemność mieszkać, jest dla 
mnie niezwykle istotna.

Czy nie obawia się pan porównań 
do swojego brata Marka Niedbały?

— Nie mam się czego obawiać, 
ponieważ oboje z bratem jesteśmy 
ludźmi dorosłymi i niezależnymi. 
Funkcjonujemy jako dwa osobne 
byty, na dwóch różnych płaszczy-
znach. Każdy z nas, kroczy własną 
drogą. Ja, jestem człowiekiem 
niezaangażowanym w jakąkolwiek 
działalność partyjną czy polityczną. 
Uważam wręcz, że na szczeblu 
samorządowym nie powinno być 

miejsca na politykę i mogę zagwa-
rantować, że nie zamierzam stać 
się politykiem. Moją dewizą jest or-
ganiczna praca u podstaw na rzecz 
społeczności lokalnej, a nie angażo-
wanie się w tzw. „wielką politykę”, 
nigdy mnie to nie interesowało.

Co będzie pańskim priorytetem 
po ewentualnej wygranej w listo-
padowych wyborach?

— Cóż, wybory przypadają w okre-
sie konstruowania przyszłorocz-
nego budżetu. Tak jest w każdej 
gminie, w każdym mieście. Dlate-
go, opracowanie dobrego budżetu 
na nadchodzący rok będzie moim 
bezwzględnym priorytetem tym 
bardziej, że Puszczykowo wymaga 
i oczekuje realizacji naprawdę 
wielu zadań. Niezależnie od tego, 
chciałbym też skoncentrować się na 

poprawie funkcjonowania jedno-
stek miejskich oraz Urzędu Miasta, 
aby ich działalność w jak najszer-
szy sposób służyła mieszkańcom 
Puszczykowa. Chciałbym także 
nawiązać współpracę ze wszystki-
mi organizacjami oraz osobami, 
którym leży na sercu dobro naszego 
miasta i które chciałyby zaanga-
żować się w działania na rzecz 
Puszczykowa. Miasto potrzebuje 
wielu inwestycji, od poprawy stanu 
dróg poczynając, przez modyfi ka-
cję oświetlenia, aż po systemowe 
rozwiązania mające uczynić miasto 
bezpiecznym i przyjaznym. To jest 

ogrom pracy, który będzie wymagał 
zaangażowania naprawdę znacz-
nych środków i nie mniej ludzi. 
Mieszkańcy zasługują na to i tego 
oczekują. Nie ukrywam, że liczę 
też na konstruktywną współpracę 
z Radą Miasta. Współpracę opartą 
na dialogu i wspólnym budowaniu.

Rozmawiamy kilka chwil po 
pańskim pierwszym otwartym 
spotkaniu z mieszkańcami Pusz-
czykowa. Jakie ma pan wrażenia? 

— To spotkanie jeszcze bardziej 
utwierdziło mnie w przekonaniu 
o słuszności mojej decyzji. Dawno 
nie odebrałem tylu wyrazów 
wsparcia i sympatii, a jednocześnie 
tylu sygnałów potwierdzających 
moje tezy, że w tym mieście tak 
wiele rzeczy jest do zrobienia, 
do naprawienia. Cieszy mnie tak 
liczna obecność mieszkańców 
Puszczykowa, co także potwier-
dza, jak ważne jest, by liczyć się ze 
zdaniem ludzi żyjących w naszym 
mieście. Każda władza w demo-
kratycznym państwie powinna 
przede wszystkim służyć ludziom, 
którzy ją wybrali. Nie jestem typem 
człowieka działającego zza biurka. 
Uważam, że to właśnie w bezpo-
średnich rozmowach, podczas tego 
rodzaju spotkań można szczerze 
i bez urzędniczego patosu poroz-
mawiać z ludźmi o ich sprawach, 
problemach, bolączkach, a bez ich 
poznania, jak można skutecznie 
pracować dla tychże mieszkań-
ców? W dawnych czasach ukuto 
powiedzenie – „papier przyjmie 
wszystko”. Nie zamierzam stać 
się biurokratą, dla którego liczy 
się tylko „papier” i pieczątka. 
Najważniejsi dla mnie są i zawsze 
będą – ludzie, o czym żaden kandy-
dat na burmistrza czy radnego nie 
powinien nigdy zapomnieć. 
Rozmawiał Sławomir Lechna

Najważniejsze 
jest Puszczykowo
Rozmowa z Gniewkiem Niedbałą, kandydatem na burmistrza Puszczykowa
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Moją dewizą jest 
praca u podstaw na 
rzecz społeczności, 
a nie angażowanie się 
w „wielką politykę”

REKLAMA

REKLAMA

SPRZEDAM 

NOWY DOM
100 M2, DZIAŁKA 750 M2, STAN DEWELOPERSKI, 
6 KM OD TARNOWA PODGÓRNEGO. OKAZJA. 

BEZ POŚREDNIKÓW! 696-476-239
300 TYS. ZŁ.

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

DOMO-BEST sp.z o.o. sp.k. 
przyjmie do pracy

KIEROWCÓW Z KAT. C
W TRANSPORCIE 

MIĘDZYNARODOWYM
Wymagania:

– kat. C – przyjmujemy również bez 
doświadczenia (przyuczamy do 

zawodu)
– aktualne badania lekarskie 

i psychologiczne
– kurs na przewóz rzeczy

– karta kierowcy do tachografu 
cyfrowego

Zgłoszenia prosimy dokonywać 
osobiście w siedzibie fi rmy:

ul. Poznańska 12, Nowy Tomyśl
pon. – pt. 9-16

lub telefonicznie
502 694 125
502 694 100
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REKLAMA

Nowe skrzydło szkoły
W Lusówku będzie większa podstawówka! 

Od początku sierpnia trwa realiza-
cja II etapu rozbudowy Szkoły Pod-
stawowej w Lusówku. Wykonawcą 
jest fi rma PHU Dromac Maciej Do-
browolski z Międzyrzecza. Pierwszy 
etap zakończono w sierpniu 2010 r. 
(wtedy szkoła wzbogaciła się o 8  sal 
lekcyjnych, salę komputerową, salę 
gimnastyczną z zapleczem, po-
wstało także wielofunkcyjne boisko 

przyszkolne i plac 
zabaw). Umowę 

na realizację II eta-
pu podpisano 30 lipca, 

6 sierpnia przekazano plac 
budowy. 
Obecnie trwają prace fun-

damentowe. W ramach umowy 
powstanie nowe skrzydło szkoły, 
a w nim 9 sal lekcyjnych, świetlica, 
pracownia psychologa i logopedy, 
gabinet pielęgniarki szkolnej, pokój 
nauczycielski, zespół szatniowy, sa-
nitariaty oraz hol wejściowy. Będzie 
to budynek podpiwniczony z dwo-
ma kondygnacjami naziemnymi. 
Łączna powierzchnia rozbudowy 

ok. 700 m2 (powierzchnia użytkowa 
ponad 2 260 m2).

 – Lusówko należy do miejscowo-
ści o największej dynamice przyro-
stu liczby mieszkańców, dlatego za-
pewnienie optymalnych warunków 
nauki jest niezbędne. Przepraszam 
za niedogodności zawiązane z pro-
wadzonymi pracami budowlanymi. 
Jestem jednak przekonany, że wyna-
grodzi je komfort nauki w większej 
i nowoczesnej szkole – mówi wójt 
gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz 
Czajka. 

Zgodnie z harmonogramem pra-
ce powinny się zakończyć 30 czerw-
ca przyszłego roku. ARz 
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WIZUALIZACJA: MATERIAŁY PRASOWE UG TARNOWO PODGÓRNE

Czerwony kolor wskazuje nowe skrzydło szkoły.

Gmina Tarnowo Podgórne i spółka 
Centrum Medyczno-Rehabilitacyj-
ne podpisały 21 sierpnia akt nota-
rialny. Gmina Tarnowo Podgórne 
oddała w użytkowanie wieczyste 
trzy działki w bezpośrednim są-
siedztwie Parku Wodnego Tarnow-
skie Termy o łącznej powierzchni 
1,3 ha. Na tym terenie ma powstać 
Centrum Medyczno-Rehabilita-
cyjne. Spółka ma rok na uzyskanie 
wszystkich wymaganych pozwoleń, 
a potem 24 miesiące na zrealizowa-
nie budowy. 

Cały obiekt ma mieć 2 500 m2 

powierzchni użytkowej. Znajdą się 
w nim gabinety medyczne, zapew-
niające ambulatoryjną opiekę specja-
listyczną, diagnostykę i rehabilitację 
(do momentu otwarcia Centrum 
Medyczno-Rehabilitacyjne specjali-
ści będą przyjmować w gabinetach 
w budynku Tarnowskich Term). 

Docelowo Centrum Medyczno-
Rehabilitacyjne będzie połączone 
z Tarnowskimi Termami 70-metro-
wym korytarzem napowietrznym. 
ARz 

Krok w stronę 
Parku Zdrowia 

Centrum Medycz-
no-Rehabilitacyjne 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie Parku 
Wodnego Tarnow-
skie Termy. 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296
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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

20 marca 1998 roku Rada Miej-
ska Gminy Stęszew wyraziła wolę 
przyjęcia za patronkę Stęszewa 
Najświętszą Marię Pannę. Tytuł 
ten uroczyście ogłosił 10 września 
2005 r. ówczesny arcybiskup me-

tropolita poznański Stanisław Gą-
decki. Od tej pory co roku odbywają 
się w Stęszewie uroczystości z tej 
okazji. Podobnie było i tym razem. 
Delegacje kościelne, władze gminy 
na czele z burmistrzem gminy Stę-

szew Włodzimierzem Pinczakiem, 
przedstawiciele szkół, organizacji 
społecznych wraz z mieszkańcami 
gminy udali się na stęszewski rynek. 
Tam złożyli kwiaty przy fi gurze Naj-
świętszej Maryi Panny. Lech

Święto Patronki 
Stęszewa
Dziewiątą rocznicę ogłoszenia Najświętszej Maryi Panny 
Patronką Stęszewa obchodzono 8 września 
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Już dzisiaj (22 września) o godz. 
12.30 w Wyższej Szkole Zarządza-
nia i Bankowości wystąpi dr Darryl 
W. Booker! Ten znany na świecie 
specjalista został ambasadorem 
kierunku studiów podyplomowych 
w WSZiB w Poznaniu – Praktyczne 
aspekty zarządzania projektami. To 
jedyne studia podyplomowe w Pol-
sce, których otrzymują, poza dyplo-

mem ukończenia studium, certyfi -
kat PMI Global R.E.P. Partnerem 
merytorycznym kierunku jest fi rma 
szkoleniowa MT&DC. 

W poniedziałek o godz. 12.30 
Booker poprowadzi wykład otwarty 
nt. skutecznego zarządzania pro-
jektami, wiedzą oraz własnym cza-
sem i karierą zawodową (Project 
Management – next step in your 

career development). Wykład jest 
dedykowany studentom, tegorocz-
nym maturzystom, a także wszyst-
kim osobom, które pragną poznać 
tajniki skutecznego wykorzystania 
zasobów swojej wiedzy i umiejęt-
ności. Dla wszystkich uczestników 
wykładu przygotowane zostały 
certyfi katy, potwierdzające udział 
w wykładzie. 

Studia z certyfi katem PMI 
Global R.E.P.
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AKTUALNOŚCI

REKLAMA

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 zgła-
szać można wyłącznie pisemnie 
(opatrzone czytelnym podpisem 
pomysłodawcy) na adres Urzędu 
Miejskiego Gminy Stęszew. Ter-
min nadsyłania pomysłów upływa 
30 września 2014 r.

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

Na co 
w Stęszewie
wydać 50 
tys. złotych?

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296

Słoneczne dożynki 
gminy Komorniki
W Rosnówku dzielono się owocami zakończonych żniw 

W pięknej, słonecznej aurze komor-
niccy rolnicy dzielili się owocami za-
kończonych żniw podczas gminnych 
dożynek w Rosnówku, tradycyjnie 
obchodzonych w pierwszą niedzielę 
września. Kolorowy korowód prze-
szedł ulicami wsi, radośnie witany 
przez mieszkańców i gości, którzy 
wspólnie świętowali do późnego wie-
czora. Wśród gości dożynkowych nie 
zabrakło parlamentarzystów, w imie-
niu których głos zabrała posłanka 
Bożena Szydłowska. Dożynki były 
okazją do złożenia podziękowań za 
codzienną pracę na roli i pielęgno-

wanie tradycji staropolskich. Wójt 
Jan Broda wraz z przewodniczą-
cym Rady Gminy wręczyli dyplomy 
rolnikom i gospodyniom wiejskim 
podkreślając ich rolę w życiu lokalnej 
społeczności. 

Wyjątkowe wrażenie na zgro-
madzonych zrobiły występy zespo-
łów z zaprzyjaźnionej Winnicy na 
Ukrainie. Dzieci i młodzież ze stu-
dia tańca „Alfa Dens” oraz „Nika” 
zachwyciły przedstawionymi cho-
reografi ami tańca nowoczesnego, 
ale szczególnie pokazem poloneza 
w pięknych polskich kostiumach. 

Lider zespołu „Alfa Dens” Jaroslav 
Filip uraczył publiczność perfekcyj-
nym wykonaniem ukraińskiej mu-
zyki rozrywkowej. 

Dużym zainteresowaniem cieszył 
się wieczorny koncert Małgorzaty 
Ostrowskiej oraz pokaz sztucznych 
ogni zamykający gminne Dożynki 
2014. 

W sierpniu 2015 r. zostanie otwarte 
nowe publiczne przedszkole w Ple-
wiskach. Placówka przygotowywa-
na na przyjęcie dzieci do pięciu od-
działów mieścić się będzie przy ul. 
Pasterskiej.

Nowe przedszkole będzie drugą 
już placówką publiczno-prywatną 
w Plewiskach. Przedszkola o ta-
kim statusie są prowadzone przez 
operatora prywatnego, a działają 
w oparciu o te same regulacje, co 
przedszkola samorządowe (m.in. 
zasady odpłatności za pobyt dzieci 
w przedszkolu). Nadzór pedago-

giczny nad nimi sprawia Kurator 
Oświaty. Po tegorocznej rekrutacji 
do dwóch przedszkoli publicznych 
w Plewiskach, które w sumie oferu-
ją 270 miejsc, 111 przedszkolaków 
nie znalazło miejsca w przedszkolu. 

– Cieszymy się, że powstaje kolej-
ne przedszkole publiczno-prywatne 
w Plewiskach – mówi wójt gminy 
Komorniki Jan Broda. – Pomoże to 
rozładować napiętą sytuację pod-
czas następnej rekrutacji.

Rekrutacja do nowego przed-
szkola będzie przeprowadzana 
w marcu 2015 r.

Nowe przedszkole 
w Plewiskach

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 
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Wójt Jan Broda za dożynkowym sto-
le w towarzystwie starościny dożynek 

i posła Arkadego Fiedlera. 

Wizualizacja nowego przedszkola w Plewiskach

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296
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W niej wyłonionych zostanie pię-
ciu kandydatów z największą liczbą 
głosów, na których głosować bę-
dzie można do 19 października, do 
21.59. To właśnie z fi nałowej piątki 
ostatecznie wyłoniony zostanie Su-
perRadny’2014. Aby zagłosować 
w plebiscycie należy na numer 
71051 (koszt jednego SMS-a to 1 zł 
+ VAT) wysłać SMS o treści NGP.X 
(w miejsce X należy wpisać numer 
kandydata – patrz lista radnych). 

To my ich wybraliśmy cztery lata 
temu. Co miesiąc dostają za swoją 
pracę publiczne pieniądze. Mamy 
prawo, a nawet obowiązek, ich oce-
niać! Wybierzmy radnego, który 
najlepiej dba o interesy mieszkań-
ców i wskażmy takich, którzy słabo 
przykładają się do obowiązków. Tym 
bardziej, że już 16 listopada kolejne 
wybory samorządowe! To więc naj-
lepszy moment, by ocenić, co do tej 
pory radni zrobili dla nas – swoich 
wyborców, jak wywiązują się ze swo-
ich obowiązków i z obietnic przedwy-
borczych. 

Radni z naszego regionu czekają 
na Państwa głosy. Zachęcamy też 
do wyrażania opinii, za co można 
poszczególnych radnych pochwalić, 
a za co powinno się ich zganić. Ten 
z radnych, który według Państwa 
cieszy się największą popularnością, 
zostanie w naszym plebiscycie Su-
perRadnym’2014. W nagrodę otrzy-
ma dyplom i kampanię promocyjną 
na naszych łamach oraz w Radio 
Zet Gold. Rozmowę z laureatem za-
prezentujemy na łamach „Naszego 
Głosu Poznańskiego”, a Radio Zet 

Gold wyemituje wywiad z Superrad-
nym’2014. Wskażemy też najpopu-
larniejszych radnych w poszczegól-
nych radach gmin, miasta Poznania, 
powiatów i sejmiku. 

Mamy też nagrodę dla głosują-
cych. Właściciel numeru telefonu, 
z którego oddanych zostanie naj-
więcej głosów w nagrodę otrzyma 
voucher na pobyt z noclegiem wraz 
z osobą towarzyszącą w Hotelu 
Remes Sport & SPA**** w Opale-
nicy – tym samym, który podczas 
Euro’2012 gościł reprezentację Por-
tugalii z Ronaldo na czele!!! 

W pierwszej edycji Plebiscytu 
„Naszego Głosu Poznańskiego” na 
zaszczytny tytuł Superradnego’2012 
zdaniem Czytelników zasłużył Ma-
rian Szkudlarek (Rada Miejska Swa-
rzędza). Uzyskał on aż 1809 głosów! 
Przed rokiem w II edycji zwyciężył 
Marek Broniewski z Rady Miejskiej 
w Kórniku otrzymując 1851 gło-
sów!!!

Jak będzie tym razem? Od 22 
września do 8 października, do godz. 
21.59, Czytelnicy mogą oceniać i gło-
sować na wszystkich radnych. Pięcio-
ro z nich, z największą liczbą głosów, 
zakwalifi kuje się do wielkiego fi nału. 
Finalistów przedstawimy na portalu 
www.naszglospoznanski.pl i w wy-
daniu Naszego Głosu Poznańskiego, 
które ukaże się 13 października. Każ-
dy z fi nalistów będzie miał także oso-
bistą prezentację w Radio Zet Gold. 
Finałowe głosowanie rozpoczniemy 
od czwartku 9 października od godz. 
12 i potrwa ono do 19 października, 
do godz. 21.59. 

Warto, by mieszkańcy wypowie-
dzieli się na temat swoich przed-
stawicieli w radach gminy, miasta, 
powiatu i sejmiku wojewódzkiego, 
by wskazali, którzy z radnych rze-
telnie wykonują swoje zadanie, 
a którzy zawiedli zaufanie wyborców. 
Co ważne, dla radnych to może być 
podpowiedź, czy w ogóle startować 
w listopadowych wyborach. Jeste-
śmy ciekawi, co nasi Czytelnicy wie-
dzą i myślą o swoich radnych? Który 
z nich cieszy się najlepszą opinią? 
Odpowiedzi na te pytania szukać 
można na bieżąco na stronie www.
naszglospoznanski.pl , na której 
codziennie publikować będziemy 
Państwa komentarze, opinie, głosy 
i aktualny ranking radnych – należy 
kliknąć w czerwoną zakładkę SU-
PERRADNY’2014. 

Piszcie do nas o najlepszych, ale 
także najgorszych pomysłach rad-
nych, ich wystąpieniach, projektach, 
wpadkach, aktywności i bierności 
kontakt@naszglospoznanski.pl lub 
komentujcie na portalu www.na-
szglospoznanski.pl . 

Aby zagłosować w plebiscycie na-
leży na numer 71051 (koszt jednego 
SMS-a to 1 zł zł + VAT) wysłać SMS 
o treści NGP.X (w miejsce X należy 
wpisać numer kandydata – patrz li-
sta radnych).

 

Rada Miasta i Gminy Buk
1  Batura Elżbieta
2  Białas Ireneusz 
3  Giełda Tomasz
4  Halasz-Brzezińska Karolina 
5  Jankowski Andrzej 
6   Kocik Adam 
7  Króliczak Alicja 
8  Mądroszyk Maria 
9  Mrówka Jerzy 
10  Pańczak Dariusz 
11  Plewa Tomasz 
12  Raburski Tadeusz 
13  Roguszka Jan 
14  Tonder Elżbieta
15  Tonder Ewa 

Rada Gminy Czerwonak
16  Andrzejewski Janusz 
17  Banaszak Ewa 
18  Fedder Wiesława 
19  Gryska Beata 
20  Hornik Zbigniew 
21  Jankowska-Bachor Daniela 
22  Kędziora Tatiana 
23  Kudzia Anna 
24  Lesiczka Leszek 
25  Libera Maria
26  Maciejewski Robert
27  Maćkowiak Przemysław 
28  Moczulski Andrzej 
29  Niedośpiał Krystyna 
30  Picyk Piotr 
31  Pietrzyński Marek 
32  Sikoń Tadeusz 
33  Skrzekut Wojciech 
34  Sommerfeld Jacek
35  Walerych Renata 
36  Wojtkowiak Marcin 

Rada Gminy Dopiewo
37  Bartkowiak Tadeusz 
38  Dorna Wojciech
39  Dziembowski Piotr 
40  Gąsiorowska Magda 
41  Grycza Ewa 
42  Jamont Marta 
43  Kapciński Henryk
44  Kurpiewski Sławomir 
45  Łopatka Lidia
46  Moskalik Walenty
47  Pawelec Ryszard 
48  Przestacki Radosław
49  Strychalski Jacek 
50  Szalbierz Wojciech 
51  Wachowiak-Kawa Małgorzata 

Rada Gminy Duszniki
52  Dziamski Zbigniew 
53  Fliger Maciej 
54  Jóźwiakowska Barbara 
55  Kałek Robert 
56  Kaźmierowski Marian 
57  Klińska Jadwiga 
58  Krawczyk Ryszard 
59  Królik Michał 
60  Maciejewski Miron
61  Martyniec Krystyna
62  Pawlak Grzegorz 
63  Pszczoła Stanisław 
64  Siemieniak Zdzisław
65  Skórnicki Gracjan 
66  Terebecki Piotr

Rada Gminy Kleszczewo
67  Borowczyk Marek                     
68  Bytniewski Jarosław 
69  Drzewiecki Rafał                
70  Kosmowska Katarzyna     
71  Lammel Tadeusz 
72  Lesiński Henryk  
73  Maćkowiak Tomasz    
74  Rajchelt Jan                
75  Socha Krzysztof                       
76  Szymczak Andrzej 
77  Szymczak Łukasz 
78  Świątczak Krzysztof 
79  Urbaniak Sławomir 
80  Wilczyk Maria
81  Wojciechowska Aleksandra  

Rada Gminy Komorniki
82  Adamski Marian 
83  Degórska Małgorzata 
84  Depczyński Jacek 
85  Hewusz Adrian 
86  Kaczmarek Paweł 
87  Kolińska Urszula 
88  Kosmowski Henryk 
89  Łuczak Mariola 
90  Napierała Piotr 
91  Pankiewicz–Sobisiak Julia 
92  Paszkowiak Antoni 
93  Pietrzak Wojciech 
94  Szkudlarek Henryk 
95  Trocha Dorota 
96  Wasilewska Franciszka 

Rada Miejska Gminy Kostrzyn
97  Balcerek Jadwiga 
98  Burek Jędrzej 
99  Czubak Jakub 
100  Kaczmarek Paweł 
101  Kaczmarski Krzysztof 
102  Karpińska-Domżalska 

Elżbieta 
103  Kubiak Przemysław 
104  Kukuła Waldemar 
105  Lepczyk Renata 
106  Meller Krzysztof 
107  Mendyk Stanisław 
108  Piaskowska Agnieszka 
109  Rusin Mirosław 
110  Sieiński Piotr 
111  Suchorski Bernard 

Rada Miejska w Kórniku
112  Bartkowiak Julia 
113  Broniewski Marek
114  Cupryjak Iwona 
115  Genstwa Roman 
116  Grześkowiak Tomasz
117  Kaczmarek Irena
118  Lewandowski Adam
119  Marciniak Maciej 
120  Pacholski Przemysław
121  Plewka Piotr 
122  Półchłopek Dorota
123  Rozmiarek Jerzy
124  Surdyk Andrzej 
125  Walkowiak Małgorzata 
126  Wesołek Bogdan 

Rada Miasta Luboń
127  Bartkowiak Patryk
128  Bielawski Jakub
129  Dagoń Janusz 
130  Dworaczyk Adam
131  Franek Dorota

Wybierzmy SuperRadneg
Rozpoczynamy trzecią edycję plebiscytu SuperRad
terenu. Czytelnicy w pierwszej turze mogą głosować o

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl

Aby zagłosować w plebiscycie należy na numer 71051 (koszt jednego 
SMS-a to 1 zł + VAT) wysłać SMS o treści NGP.X (w miejsce X należy wpisać 
numer kandydata – patrz lista radnych) 

Partnerzy plebiscytu

SuperRadni: Marian Szkudlarek (2012) i Marek Broniewski (2013). 

PLEBISCYT

SuperRadny2014SSuperuperRRadnyadny20142014
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132  Frąckowiak Katarzyna
133  Kaczmarek Jan
134  Kędra Lechosław
135  Krzyżostaniak Paweł 
136  Małgorzata Machalska
137  Mania Rafał 
138  Matysiak Małgorzata
139  Nyćkowiak-Filusz Magdalena
140  Okupniak Andrzej
141  Rogowicz Ewa
142  Samulczyk Marek
143  Stankowiak-Bożełko Anna
144  Suleja-Kot Wanda
145  Walczak Dariusz
146  Wolniewicz Paweł
147  Zapłata – Szwedziak Elżbieta

Rada Miejska w Mosinie
148  Czaińska Barbara 
149  Falbierski Jerzy
150  Jabłoński Marian 
151  Kaptur Małgorzata 
152  Karliński Antoni 
153  Kasprowicz Łukasz 
154  Kleiber Kordian 
155  Krause Maria 
156  Mania Wiesława 
157  Marciniak Jan 
158  Miedziarek-Rogal Aleksandra 
159  Osuch Marian 
160  Rogalka Jacek 
161  Rybicki Ryszard 
162  Siestrzencewicz Krzysztof 
163  Szeszuła Jacek 
164  Twardowska Małgorzata 
165  Waligórski Waldemar 
166  Wiązek Waldemar 
167  Wilanowski Piotr 
168  Żak Tomasz 

Rada Miejska
w Murowanej Goślinie
169  Bromberek Roman 
170  Furman Zbigniew 
171  Kaniecki Wiesław 
172  Kaźmierczak Błażej 
173  Kobus Alicja 
174  Krajna-Solman Wanda 
175  Nawrocka Grażyna 
176  Okińczyc Robert 
177  Pawlak Tomasz 
178  Pędziński Szymon 
179  Przygońska Krystyna 
180  Rewers Leszek 
181  Rogowski Michał 
182  Strykowski Konrad 
183  Winogrodzka Elżbieta 

Rada Miejska Opalenicy
184  Błaszak Grzegorz 
185  Dyderski Dominik 
186  Jastrzębska Janina 
187  Juskowiak Michał 
188  Kałek Tadeusz 
189  Kornosz Jarosław 
190  Łysiak Janina 
191  Skotarek Krzysztof 
192  Szarzyński Janusz 
193  Szwechłowicz Roman 
194  Szymkowiak Ryszard 
195  Tonder Arleta 
196  Weymann Bernard 
197  Zienkiewicz Waldemar 
198  Zimny Przemysław 

Rada Miejska Gminy Stęszew
199  Baranowski Grzegorz 
200  Kempa Zenon 
201  Kowalska Halina 
202  Krawczyk Zbigniew 
203  Krupa Jarosław 
204  Książkiewicz Leszek 
205  Molenda Agnieszka 
206  Murkowski Aleksander 
207  Potrawiak Mirosław 
208  Przynoga Elżbieta 
209  Sikorska Barbara 
210  Słoma Hanna 
211  Szeląg Henryk 
212  Szymankiewicz Robert 
213  Trojanowski Marian 

Rada Gminy Suchy Las
214  Ankiewicz Jarosław 
215  Ćwiertnia Urszula 
216  Gronowska Grażyna 
217  Korytowski Wojciech 
218  Małłek Anna 
219  Mikołajczak Tomasz 
220  Niewczas Katarzyna 
221  Pilas Krzysztof 
222  Rakowski Andrzej 
223  Rewers Grzegorz 
224  Tasarz Ryszard 
225  Tyrka Paweł 
226  Wilk Danuta 
227  Wróbel Stanisław 
228  Zeiske Izabela 

Rada Miejska Swarzędza
229  Adamczak Zbigniew 
230  Buczyńska Ewa 
231  Budziński Piotr 
232  Choryński Piotr 
233  Cichewicz Piotr 
234  Czachura Barbara 
235  Dutkiewicz Tomasz 
236  Dyzma Ryszard 
237  Kałużny Piotr 
238  Kita Jan 
239  Kowalska Maria 
240  Kucharska Barbara 
241  Lis Marcin 
242  Majchrzak Zygmunt 
243  Rucińska Teresa 
244  Stawicki Bartosz 
245  Szkudlarek Katarzyna 
246  Szkudlarek Marian 
247  Szymanowski Krzysztof 
248  Taterka Grzegorz 
249  Witkowski Tadeusz 

Rada Miejska Gminy Pobiedziska
250  Balcerek Jarosław 
251  Czerniawski Józef 
252  Jończyk Renata 
253  Koszuta Bernadeta 
254  Krygier Krzysztof 
255  Małyszka Agnieszka 
256  Marciniak Mirosława 
257  Matuszak Marek 
258  Michalak Kazimierz 
259  Mikołajczak Janusz 
260  Nowacka Dorota 
261  Nowaczyk Andrzej 
262  Pauter Dariusz 
263  Sobka Danuta 
264  Szczygielski Adam 

Rada Miasta Puszczykowa
265  Barłóg Marek 
266  Bekas Piotr 
267  Czarnecka Elżbieta 
268  Dettloff Andrzej 
269  Dolska Bogumiła 
270  Górna-Krzeszowiak Kinga 
271  Hempowicz Małgorzata 
272  Hetman Władysław 
273  Jopek Krzysztof 
274  Krzyżański Maciej
275  Potocki Tomasz 
276  Rochowiak Paweł 
277  Stelmachowski Maciej 
278  Szafarkiewicz Janusz 
279  Szczotka Małgorzata 

Rada Gminy Rokietnica
280  Bartnik Aleksandra 
281  Brzeźniak Elżbieta 
282  Czachor Paweł 
283  Diatta Jean 
284  Jakobsze Marian 
285  Jujeczka Magdalena 
286  Kiejnich Sylwia 
287  Kieliszek Sławomir 
288  Lubka Ryszard 
289  Maciejewska Grażyna 
290  Mazurek Wojciech 
291  Muszyński Zbigniew 
292  Nizio Krzysztof 
293  Skrzypczak Mirosław 
294  Szymańska Małgorzata 

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
295  Bartosik Krzysztof 
296  Gorońska Władysława 
297  Gryska Marzena 
298  Janczewski Wojciech 
299  Jurasz Ewa 
300  Latos Jacek 
301  Leonhard Grzegorz 
302  Łowicka Elżbieta 
303  Nowak Barbara 
304  Olejniczak Władysław 
305  Paziewski Tomasz 
306  Przybecki Michał 
307  Sroka Mirosław 
308  Szewczyk Józef 
309  Szymkowiak Elżbieta 
310  Tomaszewski Roman 
311  Walczak Marian 
312  Walter Stanisław 
313  Witkowski Henryk 
314  Zgoła Maria 
315  Żakowska Dorota 

Rada Miasta Poznania
316  Alexandrowicz Przemysław 
317  Bielerzewski Andrzej 
318  Chudobiecki Jan 
319  Dudziak Lidia 
320  Fabiś– Szulc Karolina 
321  Frankiewicz Joanna 
322  Ganowicz Grzegorz 
323  Grobelny Ryszard F. 
324  Grześ Michał 
325  Grzybowski Krzysztof 
326  Jemielity Ewa 
327  Jędrzejewski Jakub 
328  Kaczmarek Adrian 
329  Kretkowska Katarzyna 
330  Kręglewski Wojciech 
331  Król Dominika 
332  Kubel Juliusz 

333  Lewandowski Tomasz 
334  Lipiński Tomasz Dariusz 
335  Mańkowska Urszula 
336  Markowski Przemysław
337  Mikuła Łukasz 
338  Napieraj Norbert 
339  Nowicka Maria 
340  Pawlik Adam 
341  Przybylak Maciej 
342  Skrzypinski Krzysztof 
343  Smól Sławomir 
344  Sternalski Marek 
345  Szczuciński Antoni 
346  Szynkowski Vel Sęk Szymon 
347  Świątkowski Hubert 
348  Tomczak Michał 
349  Urbańska Beata 
350  Wiśniewski Mariusz 
351  Wośkowiak Wojciech 
352  Zawieja Bartosz 

Rada Powiatu Poznańskiego
353  Andrusiak Zbigniew
354  Antoniewicz Barbara
355  Bocian Paweł
356  Burdajewicz Piotr 
357  Dobrowolski Jarosław
358  Dolata Agnieszka
359  Durski Jacek
360  Głowacka Grażyna
361  Grabkowski Jan 
362  Halber Małgorzata
363  Jankowski Zbigniew
364  Kiejnich Przemysław
365  Korcz Jolanta
366  Laskowski Andrzej
367  Lesińska Ewa
368  Lewandowska Katarzyna
369  Lis Marek 
370  Łubiński Tomasz 
371  Mikołajczak Zdzisław
372  Nowaczyk Leszek
373  Palka Mariusz
374  Pomin Ryszard
375  Przybylski Leszek
376  Robaszyński Krzysztof 
377  Semba Krystyna
378  Sobiło Andrzej
379  Tomaszewski Zbigniew
380  Waligóra Seweryn
381  Wieloch Mirosław

Rada Powiatu Szamotulskiego
382  Augustynek Kazimierz 
383  Błajet Ludwik 
384  Borowiec Marian 
385  Bugaj Paweł 
386  Fliger Andrzej 
387  Florek Jan 
388  Gałka Zenon 
389  Hładki Andrzej 
390  Kałużyńska Alicja 
391  Kowzan Paweł 
392  Kwaśniewicz Józef 
393  Łanoszka Radosław 
394  Michalak Kazimierz 
395  Nowak Przemysław 
396  Pieprzyk Jan 
397  Przybylska Maria 
398  Rutnicki Andrzej 
399  Spychała Andrzej 
400  Trąbczyński Maciej 
401  Turowski Przemysław 
402  Waroś Witold 

Rada Powiatu Nowotomyskiego
403  Rafał Mroczkiewicz, 
404  Edwin Pigla, 
405  Ireneusz Skorupa, 
406  Szymon Staśkiewicz, 
407  Przemysław Tramowski 
408  Józef Ast, 
409  Michał Dziewiałtowski-

Gintowt, 
410  Renata Gruszka, 
411  Ireneusz Kozecki, 
412  Zbigniew Markowski, 
413  Paweł Wilkoszarski 
414  Grzegorz Cecuła, 
415  Maria Galas, 
416  Najdek Paweł, 
417  Tomasz Szulc 
418  Maria Kostera-Kaniecka, 
419  Dariusz Sobczak, 
420  Tomasz Szczechowicz, 

Rada Sejmiku Wielkopolsk
421  Andrzej Wilkoński
422  Ajchler Zbigniew
423  Berendt Jarosław 
424  Bugajski Tomasz 
425  Ciechanowska-Barnuś Joanna
426  Cieślak Czesław 
427  Czarnota Mariola 
428  Czerwiński Zbigniew 
429  Dąbrowski Maciej 
430  Duda Karolina 
431  Dymarski Lech 
432  Dziewiałtowski-Gintowt 

Bartosz 
433  Grabkowska Maria 
434  Grabowski Krzysztof 
435  Grzesiek Jan
436  Haupt Zbigniew 
437  Jankowiak Wojciech 
438  Kaczmarek Seweryn 
439  Kado Jerzy 
440  Kujawa Karol 
441  Marszałek Franciszek 
442  Mikołajczak Stefan 
443  Mosiński Jan 
444  Mroziński Andrzej 
445  Nowak Barbara 
446  Pałasz Kazimierz 
447  Porzucek Marcin 
448  Sokołowska Tatiana 
449  Sowa Marek 
450  Stryjska Małgorzata 
451  Szopiński Henryk 
452  Trepiński Bogdan 
453  Urbanek Hieronim 
454  Wiśniewski Maciej 
455  Witkowski Waldemar 
456  Wituski Maciej 
457  Woźniak Marek 
458  Żelanowski Rafał 

go’2014 Poznania i okolic
dny’2014 Poznania i okolicznych gmin, w którym ocenimy radnych różnych szczebli samorządowych z naszego 
od 22 września do 8 października do godz. 21.59. 

PLEBISCYT

• U progu zbliżających się wy-
borów samorządowych należy 
postawić pytanie – czy faktycznie 
uczestniczymy w życiu społecz-
nym i politycznym, korzystając 
z prawa i przywileju wyboru samo-
rządowców? 
Zobacz naszą sondę na 
www.naszglospoznanski.pl .

Nasza sonda
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O tym jak ważna jest współpraca ze 
sponsorami, jakie formy może obej-
mować i jak we właściwy sposób 
ją realizować, mogli przekonać się 
uczestnicy warsztatów dla organi-
zacji pozarządowych z Mosiny, któ-
re odbyły się 15 września. 

Spotkanie zostało przygotowane 
przez Gminne Centrum Informacji 
w Mosinie, we współpracy z Cen-
trum PISOP z Poznania. Tematem 
przewodnim warsztatu były zagad-
nienia dotyczące darowizny i spon-
soringu, omówiono także payroll 
i barter. Katarzyna Jasik, specjalista 
PISOP w praktyczny sposób przy-
bliżyła uczestnikom możliwości, 
jakie można wykorzystać w obsza-
rach współpracy między organiza-
cją, a potencjalnym sponsorem czy 
darczyńcą. Zwróciła także uwagę na 
prawne aspekty takiego działania.

PISOP to stowarzyszenie oferu-
jące wsparcie m.in. w zakresie two-
rzenia i funkcjonowania organizacji 
pozarządowych, tworzenia i zarzą-
dzania projektami społecznymi 
oraz pozyskiwania środków na ich 
realizację. 

Zachęcamy organizacje pozarzą-
dowe do korzystania z bezpłatnego 

wsparcia doradczego, które ono 
oferuje oraz do udziału w kolejnych 
szkoleniach.

WOKÓŁ NAS
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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 Rodaków, 
którym Polska zawdzięcza swe od-
rodzenie w 1918 roku i którzy dobro 
ojczyzny przedłożyli nad osobiste 
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 
1131 osób fi zycznych oraz 113 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 Głosu 
Poznańskiego”. Nasi Czytelnicy 
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 
najlepszej usługi lub produktu, 
należy wypełnić jeden z kuponów, 
które będziemy zamieszczać na 
łamach „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

Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 

na » www.naszglospoznanski.pl

O współpracy 
ze sponsorami
Bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych z gminy 
Mosina
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Karolina 
Adamczyk 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Trwa rekrutacja wolontariuszy do te-
gorocznej edycji Szlachetnej Paczki. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do włączenia się 
w tę akcję. Liderem grupy mosińskiej 
jest Monika Kujawska.

Co roku do projektu zgłaszają 
się osoby zainspirowane ideą mą-
drej pomocy – bohaterowie zmiany 
społecznej. Tworząc zespół SuperW, 
łączą biednych i bogatych. Dla 70% 
wolontariuszy udział w Paczce był 
jednym z najważniejszych wydarzeń 
w życiu.

Tylko w 2013 roku Szlachetna 
Paczka dotarła do 17.684 rodzin żyją-
cych w niezawinionej biedzie, a łącz-
na liczba zaangażowanych w projekt 

– wolontariuszy, darczyńców i rodzin 
w potrzebie – sięga prawie 700 tys. 

Gotowy do służby? Zgłoś się na 
www.superw.pl do 20 października. KA

Zostań wolontariuszem
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DUSZNIKI WLKP.
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REKLAMA

REKLAMA

Wójt gminy Duszniki 
informuje, iż został sporządzony i podany do publicznej 
wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki – wy-
kaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
(telefon 61– 29 56 530 lub www.duszniki.eu). 

7 września w Dusznikach odbyła się 
niecodzienna uroczystość – tj. jubi-
leusz: złotych, szmaragdowych, dia-
mentowych i żelaznych godów, czyli 
50-, 55-, 60- i 65-lecia pożycia małżeń-
skiego. Pary, które wytrwały w związ-

ku 50 lat, uhonorowane zostają przez 
Prezydenta RP medalem za długolet-
nie pożycie małżeństwa, które w jego 
imieniu wręczył wójt Adam Woropaj 
wraz z przewodniczącym Rady Gminy 
Gracjanem Skórnickim. Red

Rozpoczęto budowę przedszkola 
6-oddziałowego w Dusznikach. Za-
kres zadania obejmuje wykonanie 
przedszkola, o powierzchni użytko-
wej 1187 m2, z własnym blokiem 
żywieniowym, placem zabaw, do-
jazdem oraz parkingiem. Termin 
zakończenia prac upływa 31 lipca 
2015 roku. Wartość zadania wynosi 
4 mln 592 tys. 750,96 zł. 

Przedszkole przeznaczone będzie 
łącznie dla 150 dzieci – sześć od-
działów po 25 dzieci. Red

Zakończył się ogólnopolski konkurs 
Samorząd Równych Szans 2014 na 
najlepsze projekty na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami realizo-
wane przez polskie samorządy. 

Spośród 86 zgłoszonych samo-
rządów Kapituła Nagrody wybrała 
15 zwycięzców i przyznała 26 wy-
różnień. Gmina Duszniki została 
wyróżniona za działalność Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej, która przy-
czynia się do zwiększenia udziału 
osób z niepełnosprawnościami 
w życiu lokalnych społeczności. 
Red

Małżeńskie gody

Budują 
przedszkole 
w Dusznikach

Wyróżnienie 
dla Dusznik

Wójt Dusznik na gminnych dożyn-
kach ogłosił, że odchodzi z pracy 
w urzędzie, a 15 września podczas 
konferencji prasowej poparł 39-let-
niego Macieja Fligera, kandydata na 
wójta z ramienia Komitetu Wybor-
czego Wyborców „Wspólna Sprawa 
Gminy Duszniki”. Został on utworzo-
ny z udziałem Adama Woropaja. 

– Decyzja wójta była zaskoczeniem 
i trudno go zastąpić, ale wysuwając 
kandydaturę Macieja Fligera gwa-
rantujemy zmiany nie rewolucyjne, 
a ewolucyjne – powiedział Grzegorz 
Pawlak, przewodniczący Klubu Rad-
nych „Wspólna Sprawa” w Radzie 
Gminy Duszniki. 

– Po 25 latach kierowania gminą 
Duszniki odchodzę, ale nie rozstaję 
się, bo kandyduję na radnego powiatu 
szamotulskiego – powiedział „Na-
szemu Głosowi Poznańskiemu” wójt 
Adam Woropaj. – Pan Maciej Fliger 
ma koncepcję na rozwój gminy. 

– Dotychczasowy gospodarz gmi-
ny i grono radnych działających od 
wielu lat pod szyldem „Wspólnej 
Sprawy” przeprowadzili na terenie 
naszej gminy wiele inwestycji. Dzięki 
tym działaniom mamy infrastrukturę, 
której zazdroszczą nam mieszkańcy 
wielu innych gmin. Kandyduję, bo 
chcę, byśmy jako gmina utrzymali ten 
dobry kierunek – mówił Maciej Fliger, 

na co dzień rzecznik Starostwa Powia-
towego w Szamotułach. – Jako radny 
starałem się działać aktywnie nie tylko 
poprzez wystąpienia na sesjach. Poza 
salą sesyjną – gdyż efektywność jest 
dla mnie ważniejsza od efektowności 
– zabiegałem między innymi o reduk-
cję podwyżki czynszów, o utworzenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji i nowej 
sali wiejskiej w Brzozie, o zwiększenie 
środków dla stowarzyszeń. Jestem 
gotów do dalszych działań i samo-
dzielnego wdrażania swoich pomy-
słów po ich zaakceptowaniu przez 
Radę Gminy. 

M. Fliger mówił, że chce utrzy-
mać racjonalny poziom wydatków 

bieżących gminy i proponować ko-
lejne ambitne budżety, uwzględnia-
jące potrzebne inwestycje w oświatę 
(po oddaniu do użytku przedszkola 
w Dusznikach trzeba zainwestować 
m.in. w przedszkole w Grzebienisku) 
i drogi – te najdłużej nieremontowa-
ne, a także te, które podwyższą atrak-
cyjność terenów inwestycyjnych. Bę-
dzie wspierał dalsze remontowanie 
dróg powiatowych i wojewódzkich na 
naszym terenie.

– Wierzę, że gmina może jeszcze 
rozwinąć komunikację publiczną 
poprzez lepszą analizę potrzeb i logi-
stykę – dodał Maciej Fliger. – Trzeba 
wspierać mieszkańców w lepszym 

wykorzystaniu sal wiejskich. Chcę 
zwiększać pulę środków na zadania 
powierzane stowarzyszeniom. Gmi-
na powinna też wspierać administra-
cję lasów w tworzeniu na ich terenie 
miejsc przyjaznych mieszkańcom, 
sprzyjających aktywnemu wypo-
czynkowi. Mając na uwadze szereg 
inwestycji, które nie będą kwestią 
wyboru, tylko konieczności (np. 
związane z odnową mienia komunal-
nego), nie mogę obiecywać cudów, 
ale mogę obiecać determinację w po-
zyskiwaniu środków zewnętrznych 
i oszczędnym utrzymywaniu mie-
nia dla zwiększania budżetu gminy 
Duszniki. Lech

Wójt wybrał… swego następcę
Adam Woropaj, od 25 lat zarządzający gminą Duszniki, nie będzie ponownie ubiegał się o stanowisko wójta
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Tegoroczne Święto Plonów 
w Dopiewie rozpoczęło się mszą św. 
dziękczynną w kościele pw. NNMP, 
gdzie kosze sołeckie i  wieńce zo-
stały poświęcone.  Korowód sprzed 
kościoła po raz pierwszy w tym 
roku poprowadziła Orkiestra Dęta 
Gminy Dopiewo. Za nią, w brycz-
ce, jechali – kierunku miejsca dal-
szych uroczystości – starostowie 
dożynek: Teresa Kośmicka i Henryk 
Stelmaszyk z zarządu Agrofi rmy ze 
Skórzewa), Wojciech Jankowiak, 
wicemarszałek województwa wiel-
kopolskiego, któremu przypadło 
miejsce między dwoma paniami: 
wójt gminy Dopiewo –  Zofi ą Do-
browolską i przewodniczącą Rady 
Gminy Dopiewo Magdą Gąsio-
rowską.   Za bryczką podążali roz-
śpiewani tancerze Zespołu Pieśni 
i Tańca „Poligrodzianie”, przedsta-
wiciele władz, poczty sztandarowe 
(kółek rolniczych, ochotniczych 
straży pożarnych, koła wędkarskie-
go, szkół, harcerzy) przedstawiciele 
sołectw z koszami oraz mieszkańcy. 

„Poligrodzianie” wykonali ob-
rzęd dożynkowy, którego fi nałem 
była wiązanka tańców tradycyjnych. 
Wójt Zofi a Dobrowolska podzięko-
wała wszystkim rolnikom i  miesz-

kańcom gminy Dopiewo związanym 
z rolnictwem. 

Po przemówieniach okolicz-
nościowych i odczytaniu listów 
z życzeniami, jakie nadeszły zewsząd, 
uczestnicy uroczystości zostali po-
częstowani chlebem i  wędlinami. 
Leon Guderski, najstarszy rolnik 
z Dopiewa, otrzymał Złoty Krzyż Za-
sługi z rąk Ryszarda Napierały, pre-
zesa Wojewódzkiego Związku Rolni-
ków Kółek  i Organizacji  Rolniczych 
w Poznaniu i Henryka Walenciaka, 
prezesa Gminnego Związku Rolni-
ków Kółek i Organizacji Rolniczych 

w Dopiewie.  Przez cały dzień można 
było zobaczyć wystawę sprzętu rol-
niczego, którą przygotowała fi rma 
Lehmann Agrotechnika z Niepru-
szewa oraz stare maszyny rolnicze, 
gospodarzy z gminy Dopiewo. Wo-
kół placu odbywał się jarmark, gdzie 
można było kupić wyroby rzemieśl-
nicze, podziwiać dorobek i wystawy 
miejscowych stowarzyszeń i odna-

leźć namiot z miodem, gdzie można 
było zobaczyć podglądnąć pszczół 
i poznać tajniki bartnictwa. 

Podczas występów zaprezentowali 
się miejscowi artyści: Grupa Teatral-
na „Baj”, Chór Gminy Dopiewo 
„Bel Canto”, Grupa Taneczna pro-
wadzona przez Fundację „Integro”, 
Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo. 
Podsumowaniem części artystycznej 
był pokaz mody „Shark” i koncert 
„Kapeli Zza Winkla”. Do północy 
trwała zabawa taneczna z zespołem 
„Akord”, której sprzymierzeńcami 
były: pogoda i rodzinna atmosfera 
podczas festynu. AM

Dożynki w Dopiewie
Wójt Zofi a Dobrowolska podziękowała wszystkim rolnikom i mieszkańcom gminy związanym z rolnictwem

Korowód poprowa-
dziła Orkiestra Dęta 
Gminy Dopiewo
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Kontynuowane są wykłady 17. 
Otwartego Uniwersytetu Powiatu 
Poznańskiego. Przypomnijmy to 
cykl wykładów o charakterze aka-
demickim dotyczący życia społecz-
nego, gospodarczego oraz różnych 
dziedzin nauki, jak np.: historia czy 
socjologia. Ponadto obejmujących 
relacje pomiędzy historią i współ-
czesnością powiatu poznańskiego 
i jego mieszkańców. Poszczególni 
wykładowcy odwiedzają gminy i wy-
głaszają wykłady. Podsumowaniem 
uniwersytetu będzie absolutorium 
podczas, którego każdy z wykładow-

ców wygłosi skrót swojego wykładu 
dla słuchaczy, którzy nie słyszeli go 
w swojej gminie. 

Partnerem przedsięwzięcia jest 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 
a patronat objął m.in. „Nasz Głos 
Poznański”. Korekta merytorycz-
na i historyczna projektu: Instytut 
Edukacji Europejskiej. 

Najbliższe wykłady: 23.09., g. 17 
– Tarnowo Podgórne, UG, prof. 
Karol Olejnik: Etos pracy organicz-
nej w powiecie poznańskim oraz 
30.09., g. 10 – Mosina, ZS im. Wo-
dziczki, prof. Andrzej Sakson: Po-
wiat poznański jako punkt na linii 
Berlin – Moskwa. FŚ

W ramach jubileuszu 13-lecia Au-
chan Komorniki przez trzy minione 
weekendy organizowano tu wyda-
rzenia urodzinowe. Patronat nad 
nimi sprawował tradycyjnie „Nasz 
Głos Poznański”.

Pierwszy weekend (6–7 września) 
upłynął pod hasłem „Kuchnie świa-
ta”. Chętni mogli m.in. nabyć oraz 
skosztować serów żółtych, białych 
i twarogów, konfi tur, miodów natu-
ralnych, pieczywa. Ponadto szlachet-
ne pasztety, szynki i wędliny długo 
dojrzewające. Wydarzeniu towarzy-
szyły pokazy, degustacje i wystąpienia 
zaproszonych specjalistów. Na scenie 
odbywały się atrakcyjne pokazy takie 
jak: lekcje zdrowego żywienia prze-
prowadzane przez dietetyka, anima-
cje dla dzieci. Była też „Strefa goto-
wania na żywo” i „Strefa dziecka”.

Drugi weekend upłynął pod zna-
kiem „Rodzinnego spotkania”. 
Dzieci bawiły się w Strefi e Przed-
szkolaka, mamy mogły korzystać 

z bezpłatnych zabiegów kosmetycz-
nych i fryzjerskich, konsultacji z die-
tetykiem, trenerem i psychologiem. 
Była też Strefa Nasze Zwierzaki. 

W miniony weekend zorganizo-
wano West Side Show. W programie 
m.in: były zawody dB Street Battle, 
wystawa aut po tuningu, przejazdy 

samochodami terenowymi, szkoła 
bezpiecznej jazdy z symulatorem 
dachowania, wyścigi samochodami 
zdalnie sterowanymi i wiele innych 
atrakcji. Red

1 października w Gimnazjum w Ko-
mornikach odbędzie się  debata spo-
łeczna poświęcona bezpieczeństwu. 

Organizuje ją Komendant Miej-
ski Policji w Poznaniu, przy współ-
udziale wójta gminy komorniki Jana 
Brody, a udział w niej wezmą także 

wojewoda wielkopolski, starosta 
poznański oraz Komendant Wo-
jewódzki Policji w Poznaniu oraz 
przedstawiciele władz samorządo-
wych.

Do udziału w debacie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych spra-

wami naszego codziennego bezpie-
czeństwa.

Godziny debaty: 12.00–14.00.
Miejsce: Gimnazjum w Komor-

nikach, ul. Pocztowa 30, Aula II 
piętro.

Wstęp wolny. Red

Wykłady 17. OUPP Urodziny Auchan Komorniki

Debata w Komornikach

 NASZ PATRONAT NASZ PATRONAT

 Galeria zdjęć z pikniku na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Podczas urodzinowych weekendów było wiele atrakcji dla dzieci.
REKLAMA

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. Dz.U.2014.518 ze zm.) niniejszym podaję do 
publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego Gminy w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 wywieszo-
no wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy, przezna-
czonych do wydzierżawienia.

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

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod 
numerem tel. 61 8 197 149, pokój nr 15.
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Znana opowieść o dr. Jekyllu, który 
po wypiciu tajemniczego eliksiru 
przemienia się w szalonego Pana 
Hyde’a, stając się jednocześnie  wi-
nowajcą wielu zbrodni. Czy dobro 
wygra ze złem? Czy miłość będzie 
miała w tym wszystkim coś do po-
wiedzenia? Rozmach scenogra-
fi czny, nowoczesne układy chore-
ografi czne, oryginalne kostiumy, 
a nade wszystko niezwykle silna 
i dynamiczna warstwa muzyczna! 
Do realizacji musicalu zostali za-
proszeni najwybitniejsi polscy reali-
zatorzy musicalowi: reżyser Seba-
stian Gonciarz i choreograf Paulina 
Andrzejewska („Upiór w Operze”, 
„Nędznicy”), scenograf Mariusz 
Napierała (znany także z insceniza-
cji w Teatrze Muzycznym: „Skrzy-
pek na dachu”, „Phantom”), 
projektantka kostiumów Agata 
Uchman („Upiór w Operze”). Kie-
rownikiem muzycznym całości jest 
Piotr Deptuch („West Side Story”). 

Wykonawcy głównych ról zostali 
wybrani podczas castingu Musi-
calowego Talent-Show FACE TO 
FACE. W ich gronie znalazły się 
gwiazdy, m.in. Janusz Kruciński, 
Damian Aleksander, Edyta Krze-
mień, Marta Wiejak, Wojciech 

Paszkowski czy Grzegorz Pierczyń-
ski, które wystąpią razem z solista-
mi, chórem i orkiestrą Teatru Mu-
zycznego. 

– Ten musical opowiada histo-
rię osadzoną w realiach konkretnej 
epoki historycznej sprzed 200 lat. 
Chcemy jednak przesunąć główne-
go bohatera w XXI wiek, żeby widz 
próbował w nim odnaleźć siebie 
i zastanowić się, wychodząc z przed-
stawienia, czy utożsamia się bar-
dziej z Jekyllem, systematycznym 
naukowcem, czy bardziej Hydem 
– bestią nie do okiełznania – mówi 
Sebastian Gonciarz, reżyser.

Musical po raz pierwszy został 
wystawiony na Broadwayu w 1997 
roku i doczekał się rekordowej 
liczby ponad 1500 przedstawień 
(najsłynniejsze z Davidem Hassel-
hoffem w roli głównej). Poznańska 
realizacja będzie drugą w Polsce 
oraz pierwszą taką produkcją musi-
calową w Poznaniu. TM 

Hit z Broadwayu
Musical Jekyll&Hyde na deskach Teatru Muzycznego w Poznaniu! 

• Bilety: 35–120 zł 
kasa Teatru Muzycznego 
w Poznaniu, tel. 61 852 29 27, 
511 433 616, ul. Niezłomnych 1e
www.teatr-muzyczny.poznan.pl 
oraz www.bilety24.pl .

Bilety

• Na podstawie noweli R. L. 
Stevensona „Doktor Jekyll i Pan 
Hyde”
• Adaptacja sceniczna: Steve 
Cuden, Frank Wildhorn
• Muzyka: Frank Wildhorn
• Libretto, teksty piosenek: L. 
Bricusse, S. Cuden, F. Wildhorn 
• Tekst polski: Michał Ronikier 
• Tłumaczenia piosenek: Michał 
Rusinek

Musical Jekyll&Hyde

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M

Miłośnicy muzyki chóralnej wciąż 
wspominają ostatnią sobotę sierp-
nia, gdy zaśpiewały w Lusowie chóry 
z Niemiec i Łotwy: Chór Gütersloh 
i Katedralny Chór Chłopięcy z Rygi. 
GOK „SEZAM” przygotował dla 
melomanów kolejną niespodzian-
kę. I to jaką! 14 sezon „Lusowskich 
Spotkań Muzycznych” zakończy 
występ słynnych „Poznańskich Sło-
wików”.

Zespół założony został w 1939 roku 
przez Stefana Stuligrosza, który po-
święcił chórowi całe zawodowe życie 
i prowadził go aż do śmierci w 2012 
roku. Schedę po słynnym dyrygencie 
przejął jego były asystent, a od 2009 
roku II dyrygent, Maciej Wieloch.

Chór Chłopięcy i Męski Filhar-
monii Poznańskiej „Poznańskie 
Słowiki” rocznie daje około 50 
koncertów na terenie Polski i poza 
jej granicami. Śpiewał niemal we 
wszystkich krajach europejskich, 
a także w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Korei Południowej i Ja-
ponii. W jego wszechstronnym re-

pertuarze znajduje się ponad 1000 
utworów. Chór współpracował z tak 
wybitnymi artystami, jak m.in. Bar-
bara Hendricks, Margaret Marshall, 
Adele Stolte, Renata Scotto, Krysty-
na Szostek-Radkowa, Teresą Żylis-
Gara, czy Ryszard Karczykowski. 
„Poznańskimi Słowikami” dyry-
gowali gościnnie m.in.: Stanisław 
Wisłocki, David Shalom i Leonard 
Bernstein. Zespół stale współpracu-
je z Orkiestrą Filharmonii Poznań-
skiej, wielokrotnie występował też 
z „Sinfonią Varsovią”. 

Występ zaplanowany na 5 paź-
dziernika będzie drugą wizytą 
słynnego zespołu w Lusowie. Stali 
bywalcy koncertów w lusowskim 
kościele mieli okazję posłuchać ich 
także w 2007 roku. Początek kon-
certu o godz. 13. Wstęp wolny.

Podczas 13 koncertów odbywają-
cych się od czerwca do września na 
terenie kórnickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji wystąpiło wielkopol-
skich 29 zespołów

Na scenie przeglądów i festiwa-
lu Rok w Rock pojawiło się około 
150 muzyków w bardzo szerokim 
przedziale wiekowym, a najmłod-
szy z nich liczył 10 lat. Kórnickiej 
publiczności zaprezentowały się 
zarówno zespoły doświadczone, 
grające od kilkunastu lat, jak rów-
nież składy dopiero rozpoczynające 
swoją przygodę, dla których występ 
w Kórniku był jednym z pierwszych. 

13 weekendów przeglądów Rok 
w Rock potwierdziło tezę, że Po-
znań i Wielkopolska mogą się po-
chwalić szeregiem utalentowanych, 
młodych zespołów, prezentujących 
bardzo różnorodną muzykę na naj-
wyższym poziomie. 

Na przełomie września i paź-
dziernika uruchomione zostanie 
głosowanie internetowe, w którym 
widzowie będą mogli wskazać dwa 

zespoły (po jednym biorącym udział 
w przeglądzie powiatowym i woje-
wódzkim), które za rok wystąpią na 
dużej scenie festiwalu.

Organizatorzy pragną podzięko-
wać wszystkim osobom oraz insty-
tucjom, a także patronom medial-
nym zaangażowanym w organizację 
przeglądów i festiwalu Rok w Rock, 
bez których pomocy organizacja 
koncertów w takiej formie byłaby 
mocno utrudniona.

Największe podziękowania nale-
żą się jednak publiczności pojawia-
jącej się na koncertach w Kórniku, 
pomimo często niesprzyjającej aury 
oraz zespołom biorącym udział 
w przeglądach i festiwalu. 

„Słowiki” w Lusowie Kórnicki Rok w Rock 

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego Głosu Poznańskiego, 

a w kolejnym numerze drugie otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296

Jakub 
Klawitter
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Kocie piękności
Do stolicy Wielkopolski na wystawę przyjedzie ponad 
100 przedstawicieli różnych ras kotów, tych najczęściej 
spotykanych, ale też tych bardzo rzadkich
Zwierzaki walczyć będą o tytuły 
najpiękniejszych w swoich klasach, 
a także o nagrody Best of Best. 
Najbardziej widowiskową częścią 
wystawy będzie konkurs Cat Agility, 
czyli pokonywanie torów przeszkód 
przez koty!

Wystawa odbędzie się 27–28 
września w CITYZEN przy Drodze 
Dębińskiej. W ośmiu klasach koty 
będą oceniane przez sędziów na 12 
ringach. Wśród arbitrów znaleźli 
się goście z zagranicy, a wśród nich 
Monika Dany z Austrii oraz Pascal 
Remy, Jean Marc Lagarde oraz Fran-
coise Dubois z Francji, znani i cenie-
ni przed hodowców sędziowie. 

Organizatorzy z Klubu Kota 
X-Treme zachęcają do wspólnej 
zabawy, nadając wystawie motyw 
przewodni – dożynki. Wystawcy i ich 
podopieczni zaakcentują go ubiorem 
i wystrojem klatek. Bardzo widowi-
skową atrakcją będzie strefa kociego 
Agility. Jest to konkurs pokonywa-
nia toru przeszkód przez zwierzaki. 
W Polsce bardzo popularne wśród 
właścicieli psów, zdobywa z roku 
na rok coraz większe uznanie także 
wśród miłośników kotów. Natomiast 
w niedzielę chętni staną do konkur-
su Cat Agility. Liczne stoiska i skle-
py z akcesoriami dla zwierzaków 
na pewno zainteresują wszystkich 

wielbicieli futrzaków. Nie zabraknie 
także strefy zabaw dla dzieci. Liczne 
konkursy, malowanie buziek i kocie 
atrakcje pozwolą także najmłodszym 
spędzić ciekawie czas. Wydarze-
nie wzbogacą stoiska poznańskich 
fundacji, które zaprezentują swoich 
podopiecznych w dwóch klasach. 
Dzięki organizatorom w wystawie 
mogą wystartować także koty, któ-
re na co dzień poszukują jeszcze 
swojego szczęśliwego domu. Wię-
cej na www.naszglospoznanski.pl 
i www.klubkota.pl . Red

W Poznaniu 20 września rozpoczął 
się II Międzynarodowy Festiwal 
Sztuki Cyrkowej, który potrwa do 
28 września. 

Wystąpią artyści z całego świata. 
Patronat nad wydarzeniem objął, 
podobnie jak przed rokiem, „Nasz 
Głos Poznański”. W sumie zapla-
nowano dziewięć występów, na 
których zgromadzona publiczność 
będzie mogła wybrać swój ulubio-
ny numer cyrkowy. Głosowanie od-
będzie się na specjalnych kartach, 
które zostaną rozdane widzom 
przed rozpoczęciem przedstawie-
nia, a potem wrzucane do urny. Na 
każdym przedstawieniu najmłodsze 
dziecko otrzyma od organizatorów 

piękną maskotkę. Odbędzie się też 
przedstawienie galowe, na którym 
zostaną wybrani najlepsi artyści, 
którzy zostaną nagrodzeni piękny-
mi pucharami. Dodatkowo na ten 
występ zaproszone zostaną dzieci 
z domu dziecka, a towarzyszyć im 
będą znane osoby. Red

Zrozumiałe emocje towarzyszą „El-
synorowi”, najnowszej propozycji 
Teatru Nowego. Jest to spektakl 
o mocy i granicach naszej wyobraź-
ni, a jego głównym bohaterem jest 
maniak gier komputerowych. Wi-
dzowie ujrzą niezwykle interesu-
jące relacje pomiędzy postaciami 
rzeczywistymi, a postaciami z gier. 
Będą zaś nimi, co w niezwykle 
uatrakcyjnia spektakl – bohatero-
wie szekspirowskich dramatów. Dla 

młodzieży – choć zapewne nie tylko 
dla niej – która nad grami kompute-
rowymi przesiaduje całymi godzina-
mi, będzie to okazja do przejrzenia 
się w lustrze własnych namiętności 
oraz refl eksji nad konsekwencjami 
komputerowego zauroczenia. 

Dla naszych Czytelników mamy 
jedno podwójne zaproszenie na 
spektakl 1 października. Jak je 
zdobyć? Szukajcie na www.na-
szglospoznanski.pl . JL

Po ubiegłorocznym sukcesie spek-
taklu „Fabryka śmiechu”, Cyrk Ko-
rona we współpracy z najlepszymi 
artystami i choreografami z całego 
świata, przedstawia nowe widowi-
sko pt. „Kamera – Akcja”. W trakcie 
tournée cyrk planuje wystawić po-
nad 250 spektakli w 150 miastach 
na terenie całego kraju. 

22 września Cyrk Korona odwie-
dzi Tarnowo Podgórne, gdzie wy-
stąpi o godz.18 w parku 700-lecia. 
Tym razem słynny polski komik, 
Mr. Chap zaprezentuje się widzom 
w roli zwariowanego reżysera, któ-
ry scala wszystkie prezentowane na 
scenie numery! Publiczność zgro-
madzona pod namiotem cyrkowym, 
poczuje się jak na planie fi lmowym, 
wcieli się w statystów, biorących ak-
tywny udział w przedstawieniu. 

Będzie też pokaz koni arabskich 
i cobów w stylistyce typowej dla 
fi lmu „Mamma Mia”. Gwiazda-
mi spektaklu będą Bracia Addis 
z Etiopii, którzy zaprezentują mro-
żące krew w żyłach gry ikaryjskie! 
Młodzi i utalentowani artyści są 
laureatami Festiwalu City of Latina 
2012, którzy wielką popularność 
zyskali dzięki występowi w show 

telewizyjnym „Le Plus Grand Ca-
baret du Monde”, prezentowanego 
we Francji. Na scenie nie zabraknie 
fi nalistów programu „Mam Ta-
lent”, którzy zaprezentują napo-
wietrzny balet na szarfach. Piotr 
„Ssnake” Wąsik wcieli się w rolę 
profesora, który zakłada się z przy-
jacielem, że w przeciągu pół roku 
przypadkowo poznana kwiaciarka 
nauczy się zachowywać jak dama 
– w tej roli Inka Kalachevska. Wię-
cej na www.naszglospoznanski.pl . 
Red

„Elsynor” w Teatrze Nowym

Cyrk Korona wystąpi 
w Tarnowie Podgórnym

• Dla naszych Czytelników 
mamy 20 podwójnych wejśció-
wek. Aby zdobyć jedną z nich 
wystarczy napisać maila na adres 
kontakt@naszglospoznanski.
pl w tytule wpisując: „Wystawa 
kotów” oraz prawidłowo odpo-
wiedzieć na pytanie:
– Czy w wystawach kotów mogą 
uczestniczyć koty domowe?

Zdobądź bilet

• Dla naszych Czytelników 
mamy 3 podwójne zaproszenia 
na występ. Aby zdobyć jedno 
z nich należy wysłać na adres 
kontakt@naszglospoznanski.
pl maila w tytule wpisując „Cyrk 
Korona”. Bilety otrzymają 13, 
21 i 44 osoba (z jednego adresu 
można wysyłać tylko jedną 
wiadomość). 

Mamy bilety

• Dla naszych Czytelników 
mamy podwójne zaproszenia 
na każde z przedstawień. 
Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilet

 NASZ PATRONAT

Festiwal cyrkowy

REKLAMA
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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

Burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerow-
ski spotkał się w urzędzie z kolarzami 
z UKS Jedynka Limaro i ich trenerem 
Robertem Taciakiem. W spotkaniu 
uczestniczył Patryk Rajkowski, któ-
remu burmistrz Lechnerowski po-
gratulował zdobycia złotego medalu 
w mistrzostwach Europy w keirinie, 
w portugalskiej miejscowości Anadi 
i trzech srebrnych medali w ME oraz 
dwóch brązowych medali w mistrzo-
stwach świata w Seulu.

Oprócz Patryka w spotkaniu 
uczestniczyły srebrne medalistki 
ME z Portugalii w wyścigu druży-
nowym na 4 km: Nikol Płosaj i Na-
talia Radzicka, którym burmistrz 
również pogratulował wielkiego 
sukcesu, jakim było zdobycie po raz 
pierwszy w historii srebrnego meda-

lu ME w tej konkurencji. Dziewczę-
ta z UKS Limaro Kórnik dojeżdżając 
na metę z czasem 4 min. 47 sekund 
ustanowiły nowy rekord Polski!. 

Burmistrz podziękował także 
trenerowi Robertowi Taciakowi za 
ogromny wkład w przygotowanie 
młodych kolarzy do zawodów oraz 
poświęcony czas i trud, włożony ich 
motywowanie i rozwój umiejętności 
kolarskich, co przynosi wspaniałe re-
zultaty, gdyż podopieczni R. Taciaka 
zdobywają medale na licznych impre-
zach ogólnopolskich i zagranicznych. 

Medaliści u burmistrza
Spotkanie medalistów mistrzostw Europy i świata z UKS Jedynka Limaro Kórnik 
z burmistrzem Kórnika Jerzym Lechnerowskim

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

6–7 listopada na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu 
odbędzie się Druga Ogól-
nopolska Konferencja Me-
todyczna pt. „Marketing 
profesjonalnych imprez 
biegowych”. Patronat Ho-
norowy nad konferencją ob-
jął m.in. Minister Sportu i Tu-
rystyki Marek Biernat, a prasowy 
„Nasz Głos Poznański”. Konferencja 

kierowana jest przede wszystkim do 
obecnych lub przyszłych organiza-

torów imprez biegowych i może 
stać się doskonałym miejscem 

do spotkania, wymiany 
doświadczeń i integracji 
środowiska biegowego 
w Polsce. Szczegółowe 
informacje na temat tego 

wydarzenia znajdują się na 
stronie internetowej www.kon-

ferencjabiegowa.pl oraz na www.
naszglospoznanski.pl . Red

– To pierwszy bieg w historii fi rmy, 
ale też po raz pierwszy pojawia się 
tak pilna pomoc dla naszej koleżan-
ki. To nie będzie zwykły bieg, waż-
ne jest dedykowanie swojego czasu 
i wysiłku innym – mówi Katarzyna 
Łazarowicz, PR i Marketing Mana-
ger Chaty Polskiej. „Nasz Głos Po-
znański” został patronem medial-
nym „Biegu dla Izy”. 

– Iza Wojnar od wielu lat pracuje 
z nami w Chacie Polskiej i wszyscy 
znają ją jako silną i waleczną oso-
bę – mówi K. Łazarowicz. – Wio-
sną 2014 roku los postawił na jej 
drodze poważnego przeciwnika 
– nowotwór szpiku kostnego. Od 
chwili, kiedy wiemy, że życie Izy 
może uratować przeszczep szpiku 
kostnego, postanowiliśmy wesprzeć 
ją w tej trudnej walce. 27 września 
planujemy wspólną energetyczną 
rozgrzewkę, dla zawodników prze-
widujemy atrakcyjne nagrody, a dla 
tych którzy nie będą biegać planu-
jemy zajęcia fi tness prowadzone 
przez profesjonalnych trenerów. 

Współpracując z Drużyną Szpiku 
staramy się, aby baza dawców szpi-
ku poszerzała się. Wiemy, że im 
więcej osób zgłosi się do bazy, tym 
większe Iza będzie miała szanse. 
Czas ma dla Izy ogromne znaczenie. 
Wierzymy, że Iza znajdzie swojego 
genetycznego bliźniaka jak najszyb-
ciej, ale marzy nam się, aby dzięki 

naszej inicjatywie zdrowie odzyska-
ło też wiele innych, potrzebujących 
szpiku, osób. Dołącz do nas, zaproś 
znajomych a jeśli możesz zgłoś się 
do bazy szpiku i „podziel się ży-
ciem”.

Bieg odbędzie się w sobotę, 
27 września 2014 r. Więcej na 
www.biegdlaizy.pl . Red

Marketing imprez 
biegowych

Pobiegnij dla Izy

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT

W charytatywnym 
„Biegu dla Izy” 
zapowiedziało swój 
udział wiele zna-
nych osób
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Przypomnijmy – zadaliśmy Czy-
telnikom dwa pytania zamknięte, 
a także pozwoliliśmy podzielić się 
opiniami na tzw. „wolnym ringu”. 
Już pierwsze głosy, przekazane nam 
w oparciu o „wolny ring” zestawio-
ne z danymi z pytań zamkniętych 
pozwalają stwierdzić, że respon-
denci nie są zadowoleni ze strategii 
przyjętej przez władze klubu. Liczba 
głosów poparcia dla zmiany trene-
ra, mimo iż przeważa nad wypowie-
dziami negatywnymi i neutralnymi, 
wyrazistej dominacji nie zapewnia. 
Szczegóły poniżej.

Na pytanie „Czy angaż Macieja 
Skorży na trenera Lecha Poznań 
jest, według Ciebie, dobrym posu-
nięciem?” 44% respondentów od-
powiedziało „TAK”, zaś 23% z nich 
było zdania odmiennego. Aż 33% re-
spondentów czeka na dalszy rozwój 
wypadków – osoby te udzieliły odpo-
wiedzi „nie wiem/nie mam zdania”.

Niemniej zaskakujący jest rozkład 
odpowiedzi w drugim pytaniu (przy-
pomnijmy – „Jak, Twoim zdaniem 

– dla Kolejarza, zakończy się sezon 
2014/2015?”) – 57% osób bada-
nych uznało, że obecny sezon Lech 
Poznań zakończy najwyżej „utrzy-
maniem w T-Mobile Ekstraklasie”. 
To duże zaskoczenie po tym, jak po-
przednie sezony poznańska drużyna 
kończyła w strefi e „pudła”. Niewiele 
ponad 36% respondentów wierzy 
w kwalifi kację do rundy wstępnej 
Ligi Europy, natomiast tylko 5,5% 
z nas wierzy w awans do etapu kwa-
lifi kacyjnego Ligi Mistrzów. Około 
1% malkontentów uznało, że Lech 
zakończy sezon spadkiem do niższej 
ligi rozgrywkowej. 

A jak wyglądają opinie Czytelni-
ków? Ze względu na obszerność ze-
branego materiału zmuszeni byliśmy 
zaprezentować tylko część wypowie-
dzi. Zachowaliśmy za to oryginalną 
pisownię.

W wypowiedziach dominuje 
krytyka i obawy o przyszłość. „Nie 
podoba mi się polityka klubu. Kon-
sekwencji można się spodziewać 
szybko... Chcecie mieć puste trybu-

ny? Dajcie nam tydzień!” grozi wręcz 
„HermanStareMiasto”. Czytelnik 
„Michał” pisze „Chciałbym przyje-
chać na stadion i mieć poczucie, że 
wszyscy się na boją i drżą o wynik na 
Bułgarskiej, a od 2 lat jadę na mecz 
z pustką w głowie, a (…) może im się 
uda”. Czytelnik „Tomasz Barylski” 
radzi, aby „zacząć zarządzać tym 
klubem tak, żeby zaczął odnosić re-
alne sukcesy i wyszedł z cienia war-
szawskiej Legii.”

Według opinii „Marcina Kupca”, 
zdecydowanie pozytywnej, „(…) wy-

bór Macieja Skorży na trenera Lecha 
Poznań to dobry wybór. To trener 
z charyzmą i jednocześnie potrafi ą-
cy – jak trzeba – wstrząsnąć zespo-
łem. Liczę na owocną pracę Macieja 
Skorży w Lechu. W podobnym tonie 
utrzymana jest wypowiedź „Raku-
by”: „Moim zdaniem trener Maciej 
Skorża przywróci pewność siebie 
drużynie. I przywróci odpowiedni 
poziom w europejskich pucharach.” 
Wiara w Lecha jednak nie umiera!

Oto kilka następnych Waszych 
wypowiedzi. W nawiasach podaliśmy 
pseudonimy autorów. Tym razem po-
zostawiamy je bez komentarza.

„Witam, chodzę na każdy mecz 
i jestem kibicem. Uważam, że sprze-
daż Teodorczyka to błąd, bo gwa-
rantował minimum goli do zajęcia 
miejsca w czubie tabeli. Niestety, 
mamona i krótkowzroczność wzięły 
górę. Race na stadionie klubowi na 
pewno też nie pomagają (mimo iż 
efektowne są), ale prawo jest pra-
wem i dotyczy wszystkich. Skorża 
trenerem wybitnym nie jest, ale na 

naszą „ekstraklapę” wystarczy.” 
(xyz)

„Skorża komentuje, że „chce 
dotrzeć do głów piłkarzy”... może 
w końcu komuś uda się poruszyć 
niemalże idealne ciało (bo w końcu 
lechici piłkarzy mają dobrych) i do-
trzeć do głowy – a raczej mózgu, aby 
to on tym ciałem zaczął kierować 
w sposób rozsądny.” (za)

„Jeszcze nigdy w historii nie 
było tak beznadziejnego zarządu, 
a „niby” wzmocnienia – to kpina 
z kibiców!” (Artur N.)

Na zakończenie ulubiona nasza 
wypowiedź: „TYLKO LECH!” – te 
słowa przekazał nam Czytelnik NGP 
o pseudonimie „kamsz”. I osobie tej 
należy TriC Tygodnia.

W zabawie NGP i IBRS TriC swo-
imi opiniami podzieliło się 91 osób. 
Przedstawiliśmy jedynie wybrane 
opinie i wyniki analiz.

Więcej opinii na www.naszglospo-
znanski.pl . Szczegółowe dane z son-
dy można uzyskać wysyłając e-mail 
pod adres tric@tric.pl . Red

Kibice nie są zadowoleni
W drugiej sondzie Naszego Głosu Poznańskiego i IBRS TriC zapytaliśmy Czytelników 
o opinie na temat zmian personalnych w Lechu Poznań 

44%
Tak

23%
Nie

33%
Nie wiem

Czy angaż Macieja Skorży na trenera 
Lecha Poznań jest, według Ciebie, 
dobrym posunięciem?


