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Sojka w Przeźmierowie Sojka w Przeźmierowie STR. 14

Gniewko Niedbała: Puszczykowo 
zasługuje na więcej STR. 5

Familijne Skrzaty 
w Czapurach STR. 15
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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!

Wyjątkowa Wyjątkowa 
premierapremiera

Bilety na październikowe Bilety na październikowe 
pokazy musicalu pokazy musicalu 
„Jekyll&Hyde” w Teatrze „Jekyll&Hyde” w Teatrze 
Muzycznym rozeszły się Muzycznym rozeszły się 
jak ciepłe bułki.jak ciepłe bułki. STR. 13STR. 13
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2 Z DRUGIEJ STRONY

Możemy decydować! Czy z tego korzystamy? 

Kalendarium

15 października 
ŚRODA
• O godz. 19.30 w hali LOSiR, 
przy ul. Hugona Kołłątaja w Lu-
boniu, wystąpi kabaret Limo. 
Szczegóły na str. 14.

24 października
PIĄTEK
• Na inaugurację nowego 
sezonu Jazzowej Sceny Sezamu 
zagra w Tarnowie Podgórnym 
Wojciech Karolak Quartet – le-
genda polskiego jazzu. Koncert 
odbędzie się w Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym. Szcze-
góły na str. 13 i www.naszglo-
spoznanski.pl . 

28 października
WTOREK
• Fundacja Scena Pobiedzi-
ska w ramach projektu „Teatr 
w Gminie” Scena Pobiedziska 
realizuje spektakl „Bal u Sa-
lomona”. Można go zobaczyć 
m.in. w Ośrodku Kultury 
w Pobiedziskach. Wstęp 15 zł. 
Początek o godz. 19. 

8/9 listopada
SOBOTA / NIEDZIELA
• Soyka, operetka i kulturalny 
koktajl – wszystko to z okazji 
wielkiego otwarcia Centrum 
Kultury w Przeźmierowie. Wię-
cej na str. 14.

29 listopada
SOBOTA
• Z okazji Andrzejek w poznań-
skiej Arenie wystąpią mega 
gwiazdy disco lat 80-tych: Bad 
Boys Blue, BoneyM, Franscesco 
Napoli i Alphaville. Podczas 
koncertu artyści zaśpiewają 
wszystkie największe przeboje. 
Bilety są już do nabycia w skle-
pach EMPiK, Media Markt 
i Saturn na terenie całego kraju, 
w kasie Areny oraz w serwisie: 
www.ticketpro.pl .

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — W tym roku minęło 25 lat od 
pierwszych wolnych wyborów 
w Polsce, a 12 lat temu weszła w życie 
ustawa o bezpośrednim wyborze 
wójta, burmistrza i prezydenta. Od 
tamtej chwili mamy realny wpływ na 
rozwój wydarzeń w miejscu naszego 
zamieszkania. U progu zbliżających 
się wyborów samorządowych, 
należy jednak postawić pytanie – czy 
uczestniczymy w życiu społecznym 
i politycznym, korzystając z tego 
prawa i przywileju? 

Choć w teorii idea społeczeństwa 

obywatelskiego funkcjonuje w Polsce 
od lat 90-tych, to dopiero na począt-
ku XXI wieku powstały regulacje 
prawne, które umożliwiają sprawne 
uczestniczenie w społeczno-politycz-
nych inicjatywach. Ustawa o dostępie 
do informacji publicznej, ustawa 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz wprowadzenie 
wyborów bezpośrednich włodarza 
umożliwiły nam aktywne angażo-
wanie się w sprawy obywatelskie. 
A jednak ponad połowa dorosłych nie 
uczestniczy w wyborach samorzą-

dowych, a jeszcze większa grupa nie 
włącza się w działania grup społecz-
nych. 

W komentarzach naszej sondy, 
o której piszmy na str. 3, dotyczą-
cych motywacji do odwiedzenia 
lokalu wyborczego w zbliżających 
się wyborach samorządowych jeden 
z Czytelników napisał, że weźmie 
udział w głosowaniu ponieważ… 
kandyduje...

Apeluję o udział w wyborach. Ten 
kto nie chodzi na wybory – oddaje 
swój głos innym.

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

Najlepiej, jeśli każ-
dy zdecyduje sam 
na kogo odda głos

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

27 X
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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TEMAT NUMERU

Wielki fi nał
Nasi Czytelnicy wybrali pięcioro fi nalistów trzeciej edycji plebiscytu SuperRadny’2014 Poznania 
i 19 okolicznych gmin, w którym oceniamy radnych różnych szczebli samorządowych z naszego terenu

Wiesława Fedder (Rada Gminy 
Czerwonak) – chcąc zagłosować 
na tę kandydatkę wyślij sms na 
numer 71051 o treści ngp.18.

Ryszard Dyzma (Rada Miejska 
w Swarzędzu) – chcąc zagłoso-
wać na tego kandydata wyślij sms 
na numer 71051 o treści ngp.236.

Marek Broniewski (Rada Miejska 
w Kórniku) – chcąc zagłosować 
na tego kandydata wyślij sms na 
numer 71051 o treści ngp.113.

Marian Szkudlarek (Rada Miejska 
w Swarzędzu) – chcąc zagłosować 
na tego kandydata wyślij sms na 
numer 71051 o treści ngp.246.

Małgorzata Kaptur (Rada Miej-
ska w Mosinie) – chcąc zagłoso-
wać na tę kandydatkę wyślij sms 
na numer 71051 o treści ngp.151. 

Czytelnicy w pierwszej turze plebi-
scytu głosowali od 22 września do 
8 października, do godz. 21.59. Fi-
nałowe głosowanie rozpoczęliśmy 
natomiast 9 października o godz. 12 
i potrwa ono do 19 października, do 
godz. 21.59.

W pierwszej turze wyłonionych 
zostało pięciu fi nalistów z najwięk-
szą liczbą głosów. Są to: Wiesława 
Fedder (Rada Gminy Czerwonak), 
która zdobyła 510 głosów, Ryszard 

Dyzma (Rada Miejska w Swarzędzu) 
– 252, Marek Broniewski (Rada 
Miejska w Kórniku) – 214, Marian 
Szkudlarek (Rada Miejska w Swa-
rzędzu) – 122 i Małgorzata Kaptur 
(Rada Miejska w Mosinie) – 90.

Każdy z fi nalistów w najbliższych 
dniach będzie miał osobistą prezen-
tację w Radio Zet Gold. To właśnie 
z fi nałowej piątki ostatecznie wyło-
niony zostanie SuperRadny’2014. 
W nagrodę otrzyma dyplom i kam-

panię promocyjną na naszych ła-
mach oraz w Radio Zet Gold. Roz-
mowę z laureatem zaprezentujemy 
w „Naszym Głosie Poznańskim” 
i na www.naszglospoznanski.pl, 
a Radio Zet Gold wyemituje wywiad 
z Superradnym’2014. 

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 
Portugalii z Ronaldo na czele!!! Za-
głosuj więc i wygraj pobyt w Hotelu 
Remes Sport & SPA**** .

Aby zagłosować w fi nałowej turze 
plebiscytu należy 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). Głosowanie fi nałowe 
trwa do 19 października, do godz. 
21.59.

Aktualny ranking general-
ny II tury zobaczyć można na 
www.naszglospoznanski.pl .

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl

Zbliżają się wybory. W kolejnej są-
dzie Naszego Głosu Poznańskiego 
i IBRS TriC zapytaliśmy Czytelni-
ków NGP o motywację do udziału 
w wyborach. Od dwunastu lat obo-
wiązuje ustawa o bezpośrednim wy-
borze wójta, burmistrza i prezyden-
ta miasta. Od tamtej chwili każdy 
z nas ma realny mamy realny wpływ 
na rozwój wydarzeń w swojej okoli-
cy. Czy faktycznie korzystamy z da-
nego nam przywileju? Czy oddamy 
głos w nadchodzących wyborach?

Tym razem zadaliśmy Czytelni-
kom tylko jedno pytanie zamknięte 
– o udziale w wyborach. Tradycyjnie 
już też pozwoliliśmy podzielić się 
opiniami na tzw. „wolnym ringu”. 
W Państwa wypowiedziach można 
zauważyć dwa dominujące trendy 
– nazwijmy je „głosuję, choć już 
nie wiem po co” oraz „głosuję, gdyż 
mam wpływ na otaczającą mnie rze-
czywistość”. Pociesza jednak fakt, 
że nasi Czytelnicy decydują się na 
skorzystanie z czynnego prawa wy-
borczego. 

Poznajmy szczegóły: na pytanie 
„Czy zamierzasz oddać swój głos 
w nadchodzących wyborach samo-
rządowych 16 listopada br.?” ponad 
84% respondentów odpowiedziało 
„TAK”, zaś 10% z nich było zdania 

odmiennego. Około 5% responden-
tów wciąż odwleka decyzję o skorzy-
staniu z czynnego prawa wyborcze-
go – osoby te udzieliły odpowiedzi 
„nie wiem”.

Przyjrzyjmy się też bliżej wypo-
wiedziom naszych Czytelników. Ze 
względu na obszerność zebranego 
materiału zmuszeni byliśmy zapre-
zentować tylko część Państwa wy-
powiedzi. Zachowana za to została 
oryginalna pisownia.

W grupie wypowiedzi „głosuję, 
gdyż mam wpływ na otaczającą 
mnie rzeczywistość” pojawiają się 
głosy o zbliżonym wydźwięku. „Pa-
wełek z Przeźmierowa” twierdzi, że 
udział w wyborach „to (…) obowią-
zek”, a głosuje właśnie dlatego, że 
w ten sposób wpływa na otaczającą 

go rzeczywistość. Podobnie myśli 
anonimowy autor słów: ”Udział 
w wyborach jest jedną z niewielu 
możliwości wpływania na politykę, 
od której zależy zbyt wiele by móc 
umywać od tego ręce”. Czytelnicz-
ka „XENA” odda swój głos, ponie-
waż „chce zmian w swojej gminie” 
i uważa, „(…) że w idąc na głoso-
wanie ma jakiekolwiek szanse, żeby 
zmienić lokalną władzę”. 

Racjonalnie i zdroworozsądko-
wo sprawę ujmuje zaś Czytelniczka 
„ZEA”: „W końcu po to są wybo-
ry, żeby móc oddać SWÓJ głos. 
A wiadomo, ziarnko do ziarnka... 
Przynajmniej po wyborach, nawet 
jeśli wyniki będą dla mnie inne niż 
myślałam, będę miała świadomość, 
że próbowałam przeforsować swoje. 
Ludzie często czepiają się kandy-
datów – należy jednak uświadomić 
sobie, jak trudno jest reprezentować 
społeczność. Nigdy nie zadowoli się 
wszystkich! Pamiętajmy o tym!”. 
Wypowiedź tę można uznać nawet 
za apel do społeczeństwa! Anali-
tycznie do tematu podchodzi Czy-
telnik „Lucy Fair”: „U nas nie ma 
klasy politycznej. Historia zrobiła 
swoje – Katyń, II wojna, 45 lat PRL
-u przetrzebiły inteligencję. Dziś po-
lityk jest karierowiczem.” Obydwie 

cytowane wypowiedzi pokazują, że 
mamy jednak silną tendencję do 
tłumaczenia sobie zjawisk. Sami się 
lepiej czujemy w świecie, który jest 
dla nas zrozumiały.

Grupę opinii typu „głosuję, choć 
już nie wiem po co” reprezentują 
wypowiedzi anonimowych autorów: 
„jakoś głosuje choć od lat nie mam 
na kogo” oraz „Pójdę bez wiary 
w zmianę. Pójdę, gdyż jest to mój 
obywatelski obowiązek. Przynaj-
mniej ja chcę być profesjonalistą 
w swojej obywatelskości.” 

Nie podpisał się również autor 
opinii „Kandydaci nie są kompe-
tentni do tego, aby reprezentować 
sprawy społeczeństwa.” W prze-
konaniu „gatekeepera” do udziału 
w wyborach samorządowych „znie-
chęca – polityczny beton”, zachęca 
zaś możliwość wyboru „mniejszego 
zła”. Z tych wypowiedzi da się chyba 
jednak wyczytać smutek… Co cie-
kawe – w tej grupie opinii dominują 
wypowiedzi bezimienne! Wstydzi-
my się oddania głosu bez wiary w do-
bre intencje kandydatów? A może je-
steśmy już tak zrezygnowani, że nie 
chce nam się zamieścić podpisu? Na 
te pytania nie znamy odpowiedzi.

Wybory to również nadzieja na 
progres i zmiany w dobrym kie-

runku. I właśnie do szeroko poję-
tej zmiany odwołują się Czytelnicy 
„aśka” i „fi lip”. Ona chce zmiany 
obecnego burmistrza, on pragnie, 
„(…) aby w końcu nastała w naszym 
pięknym kraju wolność. Nie demo-
kratyczna „wolność”. Tylko praw-
dziwa wolność.” 

Na zakończenie ulubiona nasza 
wypowiedź. W komentarzach doty-
czących motywacji do odwiedzenia 
lokalu wyborczego jeden z Czytelni-
ków zawarł słowa „ponieważ kandy-
duję”. I osobie tej – anonimowemu 
kandydatowi w nadchodzących wy-
borach – za szczerość i specyfi czne 
poczucie humoru przyznajemy TriC 
Tygodnia! I życzymy sukcesu. A wy-
borcom – trafnych wyborów.

W zabawie Naszego Głosu Po-
znańskiego i IBRS TriC swoimi opi-
niami podzieliło się 77 osób. Przed-
stawiliśmy jedynie wybrane opinie 
i wyniki analiz.

Szczegółowe dane z sondy można 
uzyskać wysyłając e-mail pod adres 
tric@tric.pl .

A w następnej turze badań za-
prosimy Państwa do podzielenia 
się opiniami na temat poznańskich 
i podpoznańskich lodowisk! Szcze-
góły na www.naszglospoznanski.pl .
Red

10,4%
Nie

84,4%
Tak

Czy zamierzasz oddać swój głos 
w nadchodzących wyborach 
samorządowych 16 listopada br.?

5,2%
Nie wiem

Czy oddamy głos 16 listopada?
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4 WYDARZENIA

REKLAMA

Zakończyło się postępowanie ad-
ministracyjne w sprawie decyzji 
środowiskowej dla fi rmy Alkom. 
Czuje pan ulgę?

— Tak, ponieważ bardzo mi zależy 
na zakończeniu tej sprawy. Jak 
wszyscy wiedzą, to postępowanie 
wywołało ogromne emocje wśród 
części mieszkańców. Niestety, na 
etapie postępowania jako organ 
wydający decyzję, nie mogłem 
przedwcześnie wypowiadać się 
w tej sprawie, ponieważ zobowiąza-
ny jestem do kierowania się zasadą 
poszanowania dla wszystkich stron, 
także wnioskodawcy.

Były osoby, które miały panu za 
złe, że nie oddalił pan wniosku 
złożonego przez fi rmę Alkom. 
Czy było to możliwe?

— Burmistrz nie może oddalić wnio-
sku, który mu się nie podoba. Każdy 
złożony wniosek musi być rozpatry-
wany. Tak stanowi prawo. Nie ja to 
prawo ustanawiam, tylko posłowie. 
Burmistrz ma obowiązek je prze-
strzegać. Nie przestrzeganie prawa, 
również w aspekcie Kodeksu Postę-
powania Administracyjnego, mogło-
by zostać zgłoszone do prokuratury 
przez wnioskodawcę. Natomiast 
wadliwe decyzje mogą zakończyć się 
procesem sądowym i odszkodowa-
niami, a tego by mi mieszkańcy nie 
wybaczyli. Na szczęście, postępowa-
nie zostało zakończone i decyzja jest 
podjęta – nie ma zgody na budowę 
zakładu zagospodarowania odpadów 
w Polskiej Wsi. 

„Sanepid” jednak wydał pozy-
tywną opinię dla tego pomysłu. 
Podobnie Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska po prze-
analizowaniu raportu uzgodnił 
przedsięwzięcie pozytywnie.

— Nie chcę oceniać pracy obu insty-
tucji, ponieważ nie są to moje kompe-

tencje. Tym zajmują się inne organy 
kontrolne. Mam inny pogląd na ten 
temat. Uzasadnienie do odmowy dla 
tej decyzji oparte jest na merytorycz-
nych przesłankach. Najważniejsze 
jest to, że w 2012 roku zaopinio-
wałem pozytywnie projekt „Planu 
Gospodarki Odpadami dla Woje-
wództwa Wielkopolskiego na lata 
2012–2017”, który nie uwzględnia 
budowy przedmiotowego zakładu. 
Podjęliśmy decyzję o wywożeniu od-
padów z naszej gminy do budowanej 
spalarni w Karolinie, której otwarcie 
nastąpi pod koniec 2016 roku. Poza 
tym mieszkańcy również nie chcą 

takich zakładów, więc to dla mnie jest 
ważnym argumentem. Dodam, że 
jako mieszkaniec również nie akcep-
tuję takich pomysłów. Na 11 parków 
krajobrazowych w Wielkopolsce aż 
trzy mamy w Pobiedziskich, do tego 
25 jezior i dużo lasów. Mamy więc co 
chronić. 

Obawia się pan takich inwestycji?

— Zagospodarowanie odpadów 
jest poważnym problemem. Składo-
wiska, gdzie są wywożone odpady 
mogą niekorzystnie oddziaływać 
na środowisko. Lata całe byliśmy 
stawiani jako wzór w tej dziedzinie, 
otrzymaliśmy wiele prestiżowych 
nagród za ochronę środowiska i za-
mierzamy ten kierunek myślenia 
i działania kontynuować. 

Co to oznacza w praktyce?

— Wszystko się zmienia. Człowiek 
coraz bardziej eksploatuje środo-

wisko dlatego trzeba je chronić 
prawem i racjonalnymi decyzjami. 
Z pomocą przychodzi również 
nauka. Zatem najkorzystniejszym 
rozwiązaniem jest budowa aglo-
meracyjnej instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunal-
nych w Karolinie. Dlatego jesteśmy 
w GOAP-ie, ponieważ to gwaran-
tuje nam tańsze opłaty za spalanie 
odpadów. Technologia propono-
wana w poznańskiej spalarni jest 
bardzo nowoczesna i jest najmniej 
uciążliwym dla zdrowia i środowi-
ska sposobem zagospodarowania 
odpadów, więc nie przewiduje się 
innych rozwiązań. 

To skąd tyle protestów w sprawie 
złożonego wniosku o budowę 
takiego zakładu?

— Powodów jest kilka, ale nie chcę 
o tym mówić, ponieważ musiałbym 
poruszać sprawy polityki lokalnej, 
czego w kampanii wyborczej, w me-
diach nie wypada mi robić. 

W takim razie czy mieszkańcy 
mogą być spokojni o ochronę 
środowiska w naszej gminie?

— Z pełną odpowiedzialnością za 
słowa wyjaśniam, że mieszkańcy 
mogą być spokojni o moją dzia-
łalność na rzecz ochrony przyrody 
i zdrowia ludzi. Filozofi a naszego 
działania jest czytelna od 
lat i przyjęta w wielu 
dokumentach, 
takich jak 
Strategia Gminy 
czy miejscowe 
plany zago-
spodarowania 
przestrzenne-
go. Powtórzę 
jeszcze raz: 
podobnie jak 
wiele gmin 
powiatu 
poznańskiego 

wstąpiliśmy do Związku GOAP, 
aby wszystkie odpady komunal-
ne trafi ały do budowanej przez 
miasto Poznań Instalacji Termicz-
nego Przekształcania Odpadów 
Komunalnych. Zakład w Karolinie 
gwarantuje bezwzględnie najbez-
pieczniejszy sposób zagospodaro-
wania odpadów. Takie stanowisko 
przekazaliśmy fi rmie Alkom 
w piśmie z 7 maja 2012 roku. Po-
nadto tereny, na których inwestor 
planował budowę zakładu zostały 
objęte planem zagospodarowania 
przestrzennego, który uniemożliwi 
rozwój takiej działalności. Chciał-
bym również dodać, że w naszej 
strategii działania przewiduje-
my w ramach projektu Puszcza 
Zielonka likwidację oczyszczalni 
ścieków w Pobiedziskach. Ścieki 
będą odprowadzane do centralnej 
oczyszczalni ścieków w Kozie-
głowach, która spełnia wszystkie 

unijne normy. Myślę, że braku 
determinacji w walce o zdrowie 
mieszkańców i czyste środowisko 
nikt nam nie odmówi. Ponad 7 lat 
zabiegaliśmy o 149 mln zł dla 
naszej gminy z Unii Europejskiej 
na budowę 130 km kanalizacji 
w ramach projektów ,,Puszcza 
Zielonka”. To najlepszy dowód na 
to, jak ważna jest dla nas ochrona 
środowiska. Ponadto przygotowa-
liśmy strefę gospodarczą po to, by 
oddalić działalność gospodarczą 
od terenów mieszkaniowych. 
Przekonaliśmy starostę do wypro-
wadzenia ciężkiego transportu sa-
mochodowego z centrum miasta. 
Wszystko po to, by mieszkańcy 
mogli czuć się bezpiecznie i żyć 
w przyjaznym środowisku.

A co z fermą drobiu w Kołacie?

— Sprawa fermy drobiu w Kołacie 
wchodzi w ostatni etap rozstrzy-
gnięć. Przypomnę, że mamy 
pozytywną opinię ,,SANEPID-u”, 
natomiast 24 września otrzymali-
śmy postanowienie regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska 
w Poznaniu odmawiające uzgod-
nienia warunków realizacji przed-
sięwzięcia polegającego na budowie 
fermy brojlerów kurzych w miej-
scowości Kołatka. Z naszej strony 
przewidujemy zakończenie sprawy 
– wydanie decyzji administracyjnej 

pod koniec października. Do-
datkowo informuję, że na 

wniosek mieszkańców 
Rada Miejska wywołała 
uchwałę o opracowaniu 
planu miejscowego, 
który musi być zgodny 
z obowiązującym 
Studium uwarunko-
wań przestrzennych. 
Dokument ten 
przewiduje na tych 
działkach tereny 
upraw rolnych i ciągi 
ekologiczne. Red

Mamy co w gminie chronić
Rozmowa z burmistrzem Pobiedzisk, Michałem Podsadą o ochronie środowiska w gminie oraz trudnych 
decyzjach środowiskowych, które należało podjąć

Mieszkańcy mogą 
być spokojni o moją 
działalność na rzecz 
ochrony przyrody

FOT. ARCHIWUM

Burmistrz gminy 
Pobiedziska Michał Podsada. 
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WYDARZENIA

Decydujmy wspólnie
Debaty społeczne dotyczące bezpieczeństwa odbyły się m.in. w Komornikach i Tarnowie Podgórnym
1 października w komornickim gim-
nazjum pod hasłem „Decydujemy 
wspólnie” Komenda Miejska Policji 
w Poznaniu zorganizowała spotka-
nie, którego tematem było bezpie-
czeństwo, poznanie potrzeb i ocze-
kiwań społeczności lokalnej z gmin 
Komorniki, Stęszew i Luboń, a także 
wymiana informacji o aktualnych 
zagrożeniach i wypracowanie wspól-
nych metod działania w zakresie po-
prawy bezpieczeństwa.

Na debacie w Komornikach 
wszystkich zgromadzonych powitał 
zastępca Wielkopolskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Policji insp. 
Michał Domagalski, a także gospo-
darz spotkania Komendant Miejski 
Policji mł. insp. Roman Kuster. Do 
komornickiej debaty dołączył także 
Wielkopolski Komendant insp. Ra-

fał Batkowski, który chętnie odpo-
wiadał na zadawane przez mieszkań-
ców pytania, podobnie jak m.in. wójt 
gminy Komorniki Jan Broda. Nie 
zabrakło także burmistrza Stęszewa 
Włodzimierza Pinczaka. 

Podobne spotkania odbyły się tak-
że m.in. w Tarnowie Podgórnym, Po-
znaniu i Swarzędzu.

Każdy z uczestników debaty mógł 
zadać pytanie, zgłosić problem czy 
też wyrazić opinię. Dotyczyły one 
m.in. niewłaściwego oznakowania 
dróg, zażywania narkotyków wśród 
młodzieży, kierowców poruszają-
cych się w stanie nietrzeźwości lub 
środków odurzających, zakłócania 
ciszy nocnej i porządku publiczne-
go, a także zmian strukturalnych 
w jednostkach policji oraz wzmoże-
nia liczby patroli na terenach gmin. 

Mieszkańcy proponowali, by dla se-
niorów organizować spotkania, na 
których będzie omawiana tematyka 
dotycząca przestępstw popełnianych 
na starszych osobach. Policjanci za-
prezentowali poradnik dedykowany 
osobom starszym, prezentujący pra-
widłowe zachowania w potencjalnie 
niebezpiecznych sytuacjach dnia 
codziennego.

Zgodnie z obietnicą organizato-
rów spotkania żadna uwaga dotyczą-
ca poprawy bezpieczeństwa, będącą 
w zakresie obowiązków obecnych na 
debacie przedstawicieli służb i insty-
tucji, nie pozostanie bez odpowiedzi 
i podjęcia stosownych działań.

Kolejną debatę zaplanowano na 
28 października w Kórniku. Począ-
tek o godz. 12 w siedzibie Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Lech 
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Jedna z debat odbyła się 1 października w komornickim gimnazjum. 

Kilka miesięcy temu świętowaliśmy 
10. rocznicę przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej. To w wyniku tej 
akcesji, wytworzyły się nowe możli-
wości rozwoju naszego kraju. W ak-
tualnej perspektywie fi nansowej Pol-
ska ma jeszcze więcej środków do 
dyspozycji niż w minionych latach, 
jest to, aż 82,5 mld euro! W ramach 
tej kwoty zostanie uruchomianych 
sześć nowych Programów Operacyj-
nych: Infrastruktura i Środowisko, 
Inteligentny Rozwój, Polska Cyfro-
wa, Wiedza Edukacja Rozwój, Pol-
ska Wschodnia, Pomoc Techniczna. 
Pozytywny wpływ funduszy unijnych 
na rozwój Polski jest widoczny „go-
łym okiem”. Zrealizowano wiele 
kluczowych inwestycji służących 
rozwojowi na poziomie kraju, woje-
wództwa, powiatu i gminy. 

Praktycznie wszystkie samorzą-
dy w Polsce korzystają ze środków 
unijnych do realizacji własnych 
celów i zaspokajania potrzeb lokal-
nych społeczności – środki dzięki 
którym istnieje możliwość fi nan-
sowania wielu zadań, bez potrzeby 
nadwyrężania własnego budżetu. 
Obserwując sytuację wielkopol-
skich gmin, można stwierdzić że 
w wielu przypadkach, ich włodarze 
w sposób właściwy pozyskują i wy-
korzystują środki unijne. 

A jak to wygląda w Puszczyko-
wie? Nietrudno odnaleźć te infor-
macje. Wystarczy wejść na stronę 
internetową miasta pod adresem 
www.puszczykowo.pl i z lewego 
menu kliknąć zakładkę Projekty-
>Realizowane projekty. Niestety, 
od końca 2010 roku właściwie nie 
pozyskuje się funduszy unijnych! 
Realizowane są jedynie dwa ni-
skobudżetowe projekty. Na jeden 
z nich pozyskano środki w ubiegłej 
kadencji samorządu. Sytuacja ta 
jest o tyle przykra, bowiem można 
było w ciągu ostatnich czterech lat 
pozyskać minimum 10 mln zł dota-

cji unijnych. Zamiast tego widzimy 
obecnie chęć łatwego, niewymaga-
jącego nakładu pracy sięgania po 
środki z budżetu miasta. Niestety, 
odbywa się to naszym kosztem, 
kosztem wszystkich mieszkańców 
Puszczykowa! Jak widać, obecnie 
łatwiej jest podnieść podatek od nie-
ruchomości, obciąć godziny zajęć 
dodatkowych w puszczykowskich 
szkołach, czy zmniejszyć wydatki na 
utrzymanie czystości w mieście, niż 
napisać dobry wniosek o dofi nanso-
wanie konkretnego projektu. Z cze-
go to wynika? Czy nasze władze nie 
chcą, nie widzą potrzeby, a może nie 
potrafi ą tego zrobić? 

W  celu złożenia wniosku o dofi -
nansowanie projektu, w pierwszej 
kolejności należy posiąść informacje 
o naborze na konkretny cel. W ko-
lejnym kroku uzasadnia się mery-
torycznie potrzebę dofi nansowania 
i ustala się budżet projektu. Należy 
pamiętać, że do wielu z nich będzie 
wymagany wkład własny. Może on 
pochodzić z różnych źródeł np. z ob-
ligacji dochodowych. Jednak nie za-
wsze wkład własny jest konieczny. 
Pamiętam, gdy pod koniec lutego 
2013 roku pojawiła się możliwość 
aplikowania o środki z Działania 
8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – eInclusion” Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka, przeznaczonych na zakup 
komputerów z dostępem do in-
ternetu dla mieszkańców i szkół. 
Był to ostatni konkurs z minio-
nego okresu programowania 
i postanowiono znieść 15% 
wkład własny. Oznaczało to, 
że wystarczyło złożyć wnio-
sek i oczekiwać na 100% 
dofi nansowanie. Jakież 
było moje zdziwienie, 
gdy przekazałem in-
formację o konkursie 
włodarzom Puszczy-
kowa i uzyskałem od-

powiedź, że władze, nie widzą takiej 
potrzeby! Dodam, że sąsiednia gmi-
na pozyskała z tego konkursu środki 
w wysokości blisko 2 mln zł! 

Jak łatwo zauważyć pozyskiwanie 
wszelkich środków zewnętrznych, 
w tym unijnych, umożliwia realiza-
cję wielu zadań i inwestycji. Dzięki 
temu nie ma potrzeby wydatkowa-
nia własnych środków z miejskiej 
kasy. Ponadto warto zauważyć, że 
w przypadku konieczności realizacji 
konkretnej inwestycji i pozyskania 
na nią środków zewnętrznych, prze-
znaczone na tę inwestycję własne 
środki budżetowe można przezna-
czyć na zupełnie inny cel. 

W ostatnich tygodniach miesz-
kańcy Puszczykowa żywo dyskutują 
o najnowszym pomyśle wybudowa-
nia hali widowiskowo-sportowej. 
Hali, która ma kosztować pra-
wie 10 mln zł. Zapewne 
każdy z nas chciałby mieć 
na miejscu taki obiekt, 
jednak nasuwa się za-
sadnicze pytanie czy 
miasto stać na budowę 
i utrzymanie takiego 
kolosa? Zakładając 
zwrot podatku VAT 
z inwestycji i po otrzy-
maniu dofi nansowa-
nia ze środków wo-
jewództwa 

i tak pozostaje do wyłożenia z miej-
skiej kasy, ponad 6 mln zł! Roczne 
utrzymanie takiego obiektu to koszt 
rzędu 600 tys. zł. Oczywiście należy 
brać pod uwagę stopień wykorzysta-
nia sali w ciągu roku. W tygodniu, 
do godzin wczesno-popołudniowych 
z hali będą korzystać uczniowie 
szkół. W godzinach popołudniowo-
wieczornych oraz w weekendy hala 
będzie udostępniana mieszkańcom 
odpłatnie. Od czasu do czasu odbę-
dzie się uroczystość, przedstawienie 
czy też koncert. Jak pokazuje prak-
tyka wszystkie gminy w powiecie, 
oprócz Puszczykowa, posiadają taki 
obiekt. I jak się okazuje, pomimo 
znacznie większych niż Puszczyko-
wo budżetów, mają spore kłopoty 
z fi nansowaniem ich utrzymania. 
Aktualnie budżet Puszczykowa jest 

na poziomie 31 mln zł po stro-
nie dochodów oraz ponad 

35 mln zł po stronie wy-
datków. Widać zatem 
dokładnie, że tego-
roczny defi cyt budże-
towy to ponad 4 mln 
zł! Do tego należy do-
dać zadłużenie miasta 
w wysokości ponad 12 

mln zł. Łączne zadłuże-
nie miasta, wynosi więc 

ponad 16 mln zł! Nie 
trudno obliczyć, że długi 

miasta, łącznie wynoszą 
blisko 50% rocznych przy-

chodów. Należy pamiętać, 
że w bieżącym roku 

weszła w życie 
nowelizacja usta-
wy o fi nansach 
p u b l i c z n y c h , 
w której zmniej-
szono progi 
ostrożnościowe 
(43%, 48%, 
55% i 60%) tak-
że dotyczące 
zadłużenia sa-

morządów. Po przekroczeniu ostat-
niego progu miastu grozi zarząd 
komisaryczny, ustanawiany przez 
Prezesa Rady Ministrów. Rodzi się 
zatem pytanie, czy aby obiecywana 
hala widowiskowo-sportowa, nie jest 
typowym populizmem wyborczym, 
podobnie jak w przeszłości wielo-
krotnie obiecywany basen, który 
nigdy nie powstał? Konkludując – 
każdy z nas chciałby mieć taki obiekt 
w Puszczykowie, jednak budżet nie 
jest z gumy i kiedy powstanie hala, 
zabraknie pieniędzy na utwardzanie 
dróg, wyposażenie klas lekcyjnych, 
utrzymanie czystości w mieście, zi-
mowe odśnieżanie ulic, pielęgnację 
zieleni i wiele innych rzeczy istot-
nych dla Mieszkańców. Uważam, 
że taka inwestycja ma rację bytu za 
kilka, kilkanaście lat, gdy sytuacja 
budżetowa ulegnie zdecydowanej 
poprawie. Szanowni Mieszkańcy, 
mierzmy siły na zamiary !!!

Od dwóch lat jestem członkiem 
Rady Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju w Warszawie – Instytucji 
Pośredniczącej w kilku programach 
unijnych, jestem także niezależnym 
ekspertem w programach europej-
skich i krajowych, dlatego wiem jak 
ważna jest umiejętność pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych, które 
odciążą budżet miasta i umożliwią 
wydatkowanie miejskich środków 
na inne ważne cele w Naszym Mie-
ście. Wiem gdzie szukać nowych 
źródeł fi nansowania, oraz wiem 
w jaki sposób o nie skutecznie apli-
kować. Najwyższy czas na wpro-
wadzenie nowoczesnego sposobu 
zarządzania fi nansami publiczny-
mi w Puszczykowie. Tak, by rozwój 
miasta mógł odbywać się harmonij-
nie z zachowaniem dotychczasowe-
go, unikatowego charakteru Pusz-
czykowa. Naszego Puszczykowa!
Z wyrazami szacunku,
Gniewko Niedbała, kandydat 
na burmistrza miasta Puszczykowa

Puszczykowo zasługuje na więcej…
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

FOT. ARCHIWUM
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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

Nikogo nie trzeba przekonywać, 
że gmina Kórnik jest wyjątkowa 
w pozytywnym tego słowa znacze-
niu. Jednym z atutów świadczących 
o jej wyjątkowości jest fakt (o czym 
nie wszyscy wiedzą), że na terenie 
tak małej gminy swoją siedzibę 
ma aż pięć placówek naukowych 
Polskiej Akademii Nauk i jak nie-
którzy żartobliwie mówią, w dni 
powszednie Kórnik jest w czołów-
ce rankingu liczby profesorów na 
metr kwadratowy. Wykorzystując 
ten fakt, 18 grudnia 2012 przedsta-
wiciele jednostek naukowych PAN 
z Kórnika oraz Fundacji Zakłady 
Kórnickie i Gminy Kórnik podpisali 
list intencyjny, którego celem było 
zorganizowanie Kórnickich Dni Na-
uki (KDN). W zeszłym roku KDN 
odbył się jako impreza towarzyszą-
ca Kórnickim Spotkaniom z Białą 
Damą. W roku bieżącym decyzją 
Rady Programowej Kórnickie Dni 
Nauki odbyły się 18–20 września, 
jako impreza samodzielna. Wyda-

rzenie zostało podzielone na dwa 
główne cykle: I. Zajęcia dla uczniów 
kórnickich szkół w szkołach oraz 
na terenie jednostek naukowych, 
II. Zajęcia otwarte dla wszystkich 
chętnych. 

Kto straszy w Zamku? O czym 
opowiada przekrój drzewa? Jak 
wędrują nasiona? Czym są satelity? 
Jak działa GPS? – to tylko niektóre 
pytania, na które odpowiedzieli re-
ferenci podczas wykładów i zajęć 
w terenie. Dni Nauki były również 
niespotykaną okazją, by zwiedzić 
laboratoria Instytutu Dendrologii, 
odwiedzić kuźnie przy ulicy Par-
kowej w Kórniku, nauczyć się jak 
sadzić rośliny, zwiedzić kórnicki Za-
mek w nocy. Zajęcia prowadzili pra-
cownicy jednostek naukowych i nie 
tylko m.in.: Biblioteki Kórnickiej 
PAN, Instytutu Dendrologii PAN, 
Kórnicko-Bnińskiej Izby Pamiątek 
Regionalnych, Arboretum Kórnic-
kiego, Zakładu Doświadczalnego 
„Szkółki kórnickie” oraz Obser-

watorium Astrogeodynamicznego 
CBK PAN Borówiec. Druga edycja 
Kórnickich Dni Nauki potwierdziła 
fakt, że potencjał Kórnika w zakre-
sie nauki jest ogromny oraz że pra-
cownicy placówek naukowych są 
otwarci na współpracę i gotowi są 
dzielić się swoją wiedzą i naukowym 
zapleczem z zainteresowanymi. 

Dni Nauki
II Kórnickie Dni Nauki potwierdziły 
ogromny potencjał gminy 
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Spółka Tarnowskie Termy zaprasza 
wszystkich do udziału w wyjątko-
wym wydarzeniu jakim są Drzwi 
Otwarte na budowie Tarnowskich 
Term, które odbędą się 26 paź-
dziernika, w godzinach 10–15. Dla 
zwiedzających przewidziano wiele 
atrakcji m.in. zwiedzanie placu bu-
dowy oraz spotkanie z gościem spe-
cjalnym: mistrzynią olimpijską, mi-
strzynią świata i mistrzynią Europy 
– jedną z najbardziej popularnych 

sportowców w Polsce – pływaczką 
Otylią Jędrzejczak!

Stan budowy inwestycji jest już 
bardzo zaawansowany. Powstała 
niemal cała konstrukcja żelbeto-
nowa, zadaszenie obiektu oraz ele-
menty basenów rekreacyjnych, ba-
senu sportowego oraz strefy saun. 

Zobacz jak powstaje wyjątkowe 
miejsce zabawy, rekreacji i zdro-
wia. Spotkajmy się 26 październi-
ka w Tarnowie Podgórnym przy ul. 

Nowej (wjazd od ulicy Zachodniej). 
Szczegóły dotyczące Drzwi Otwar-
tych będą opublikowane na stronie 
www.tarnowskie-termy.pl/aktual-
nosci/ oraz na profi lu Term na por-
talu facebook. 

Uwaga! Będą Państwo gośćmi na 
terenie budowy, dlatego prosimy o za-
chowanie bezpieczeństwa. Wskazów-
ki BHP będą zamieszczone na stronie 
www.tarnowskie-termy.pl. 
Red

Zobacz Termy z Otylią!

Robert 
Jankowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego Głosu Poznańskiego, 

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

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Płytki ceramiczne, ze względu na 
łatwość czyszczenia, wysoką odpor-
ność na czynniki zewnętrzne i dużą 
estetykę, są najlepszą okładziną do 
wykańczania łazienek i kuchni – po-
mieszczeń, w których stale panuje 
podwyższona wilgotność powietrza. 
Jednocześnie płyty gipsowo-karto-
nowe są najprostszym sposobem 
wykonania interesujących aranża-
cji tych wnętrz. Łącznikiem między 
płytką, a podłożem jest klej, który 
powinien charakteryzować się od-
powiednim składem oraz parame-
trami technicznymi, tak aby móc 
go stosować na wiotkim podłożu 
z płyty.

Krok pierwszy: przygotowanie podłoża
Każdą płytę g-k, nawet tą zaim-

pregnowaną, należy dodatkowo 
zagruntować, najlepiej preparatem 
poprawiającym wodoodporność. 

Ważną czynnością po zagruntowa-
niu jest zachowanie odpowiedniego 
czasu wysychania (z reguły od 12 do 
24 godzin). Czas ten jest potrzebny, 
aby grunt związał i wzmocnił pod-
łoże. Do tego celu polecamy grunt 
EXPERT 5.

Krok drugi: izolacja
Płytki ceramiczne, nie zapewnia-

ją całkowitej szczelności przed dzia-
łaniem wody. Przenikająca woda 
może zawilgocić podłoże i prowa-
dzić do jego uszkodzenia. W celu 
zabezpieczenia się przed skutkami 
niszczącego działania wody stosu-
je się odpowiednie izolacje wodo-
chronne. Podstawowym środkiem 
izolacyjnym stosowanym wewnątrz 
pomieszczeń jest płynna folia FOL-
BIT 800. Aby uzyskać właściwe 
zaizolowanie podłoża, wymagane 
jest wykonanie powłoki co najmniej 
dwuwarstwowej, o łącznej grubości 
minimum 1,0 mm. 

Krok trzeci: układanie płytek
Po wyschnięciu zaprawy izola-

cyjnej, można przystąpić do ukła-
dania płytek ceramicznych, sto-
sując elastyczne zaprawy klejące, 
do tego celu polecamy naszą linię 
EXPERT, z zaprawami EXPERT 
2 (klasy C2TE, elastyczna do gre-
su), EXPERT 3 (klasy C2TE S1, 
odkształcalna >2,5mm, do wszyst-
kich rodzajów płytek), EXPERT 4 
(klasy C2TE S2, biała, wysoce od-
kształcalna >5mm). EXPERT 3 i 4 
są odkształcalne, dzięki czemu mają 
zwiększoną zdolność kompensowa-

nia naprężeń od odkształcającego 
się podłoża, a tego nie można wy-
kluczyć przy stosowaniu klejów na 
płyty g-k. EXPERT 4 to idealne roz-
wiązanie do okładzin z kamienia na-
turalnego. Wskazane jest, aby płytki 
przyklejone na płynnej folii FOL-
BIT 800 były w pełni pokryte kle-
jem, dlatego cienką warstwę kleju 
pokrywa się spodnią stronę płytki, 
a następnie przykłada się ją na klej 
naniesiony pacą zębatą na podłoże. 

Ostatnie szlify, czyli spoinowanie
Do spoinowania płytek można 

przystąpić, gdy zaprawa mocująca 
płytki do podłoża jest stwardnia-
ła i wyschnięta (po minimum 2 
dniach). Najpopularniejszą zapra-
wą do spoinowania jest wodoodpor-
na i mrozoodporna FUGA NANO-
TECH 730, która stosowana jest do 
spoin o szerokości od 2 do 20 mm 
i występuje aż w 24 kolorach, co 
bardzo ułatwia dopasowanie do ko-

loru płytek. Ponadto, charakteryzu-
je się ona zwiększoną odpornością 
na ścieranie, zamrażanie i rozmra-
żanie oraz działanie wody. Jest ona 
hydrofobowa. Może być stosowana 
na podłożach z ogrzewaniem podło-
gowym. 

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

Glazura na płytach gipsowo-kartonowych
TEKST SPONSOROWANY
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Złote Gody 
W tym roku Prezydent RP przyznał medale za „Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” 26 parom z gminy Mosina
 W restauracji „Morena 23 września 
odbyła się uroczystość, na którą zo-
stały zaproszone pary małżeńskie 
obchodzące Złote Gody. Aktu de-
koracji dokonała burmistrz Mosiny 
Zofi a Springer w towarzystwie prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Wal-
demara Waligórskiego i zastępcy 
burmistrza Waldemara Krzyżanow-
skiego. Życzenia przekazał również 
proboszcz mosińskiej parafi i ks. 
kanonik Edward Majka. Jubilatom 
wraz z życzeniami długich lat życia 
w dobrym zdrowiu oraz doczeka-
nia kolejnych jubileuszy, wręczone 
zostały kwiaty, okolicznościowe 
dyplomy oraz upominki. Po czę-
ści ofi cjalnej i uroczystym toaście 
wzniesionym przez burmistrz dla 
Jubilatów w repertuarze operetko-
wym wystąpili Agnieszka Wawrzy-
niak i Bartosz Kuczyk.

W uroczystości, która przebie-
gała w bardzo miłej i ciepłej atmos-
ferze uczestniczyli również bliscy 
krewni oraz znajomi Jubilatów. 
Były wspomnienia przy kawie, 
a na koniec oczywiście pamiątkowe 
zdjęcia (można je obejrzeć na www.

naszglospoznanski.pl, na której 
także podajemy nazwiska Jubila-
tów). 

Wszystkim Jubilatom życzymy 
wielu kolejnych wspólnych lat życia 
w zdrowiu i pomyślności. 

AKTUALNOŚCI

Marlena 
Chmielewska
kontakt@naszglospoznanski.pl

Aktu dekoracji dokonała 
burmistrz Mosiny Zofi a 
Springer, w towarzystwie 
m.in. Waldemara 
Krzyżanowskiego. 

Już 23. października w Suchym Lesie 
nastąpi otwarcie nowego sklepu sieci 
Lidl. Z tej okazji przygotowaliśmy 
konkurs, w którym do wygrania są 
trzy kosze produktów spożywczych 
klasy premium o wartości 80-100 zł 
każdy, których fundatorem jest sieć 
sklepów Lidl. 

Zadaniem konkursowym jest do-
kończenie zdania „Lubię sieć Lidl, 
ponieważ…”. Spośród nadesłanych 
zgłoszeń na adres kontakt@na-
szglospoznanski.pl (w tytule wiado-
mości prosimy wpisać Lidl) wybie-
rzemy trzy najciekawsze, a autorów 
nagrodzimy koszami. Termin prze-
syłania odpowiedzi upływa 20  paź-
dziernika o godz. 21. Red

Wygraj kosz Lidla
KONKURS

REKLAMA

Wójt gminy Duszniki 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży 

Zgodnie z art.35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz.U.z 2014 roku poz.518 ze zmianami) 
niniejszym podaję do publicznej wiadomości , iż na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, przy ulicy Sportowej 1 oraz 
miejscowości położenia nieruchomości – wywieszono wykaz 
nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie Gminy Duszniki 
i przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 
www.duszniki.eu . 

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon 61-2956530, pokój nr 4).

Wójt gminy Duszniki 
informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia 

Zgodnie z art.35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz.U.z 2014 roku poz.518 ze zmianami) 
niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, przy ulicy Sportowej 1 
oraz miejscowości położenia nieruchomości – wywieszono 
wykazy nieruchomości położonych na terenie Gminy Duszniki 
i przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykazy umieszczone zostały również na stronie internetowej 
www.duszniki.eu . 

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon 61-2956530, pokój nr 4). 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296
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Ekonbud-Fadom nie zwalnia tempa 
i rozbudowuje osiedle Reduta Nowe 
Podolany w Poznaniu. Obecnie po-
wstaje III i IV etap inwestycji. Jak 
zapowiada deweloper, trzeci budy-
nek zostanie oddany do użytku już 
w I kwartale 2015 r. W skład inwe-
stycji mieszczącej się przy ul. Jasiel-
skiej wchodzą obecnie dwa budynki, 
trzy– i pięciopiętrowy. W sumie po-
wstało 127 lokali o zróżnicowanym 
metrażu od 34 do 87 mkw. 

– Trzeci etap inwestycji to budy-
nek z 67 mieszkaniami, który ma 
być oddany już w pierwszych mie-
siącach 2015 roku – mówi Agata 

Nowaczyk z fi rmy Ekonbud-Fadom. 
Jak dodaje, rozpoczęły się prace nad 
IV etapem.

Metraże mieszkań w powstają-
cym pięciokondygnacyjnym budyn-
ku będą wynosiły od 34 do 89 mkw. 
Przyszli lokatorzy mogą liczyć także 
na windę, podziemną halę garażo-
wą oraz pomieszczenia gospodar-
cze. Deweloper zadbał także o małą 

architekturę, m.in. oświetlenie, dro-
gi wewnętrzne, chodniki czy plac 
zabaw. Jak zaznacza Agata Nowa-
czyk, na szczególną uwagę zasługu-
ją elegancko wykończone elementy 
wspólne. – Dziś, aby się wyróżniać, 
należy budować nie tylko solidnie, 
ale i atrakcyjnie. Klatka schodowa 
to przedsionek mieszkania, a więc 
musi wyglądać reprezentacyjnie – 
dodaje. 

Ceny mieszkań zaczynają się od 
5200 zł brutto za mkw. Co istotne, 
większość z nich obejmuje rządowy 
program Mieszkania dla Młodych.
Mateusz Domagała

Nowe etapy Reduty 
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Urząd Gminy Dopiewo i Szko-
ła Podstawowa im. Astrid 
Lindgren w Dąbrowie zakoń-
czyły rozbudowę placówki 
o nowe skrzydło modułowe, 
w którym od 1 października 
lekcje mają pierwszoklasi-
ści i zlokalizowana jest nowa 
świetlica szkolna.

Rozbudowa szkoły w Dąbro-
wie o nowe skrzydło modułowe 
to najszybciej zrealizowana in-
westycja oświatowa w gminie 
w ostatnim czasie. 

– Postawienie takiego obiek-
tu w prawie 150 dni z całą pro-
cedurą to jest duży sukces – mówi 
wójt gminy Zofi a Dobrowolska, 
która od początku wspierała działa 
społeczności lokalnej, rady rodzi-
ców i grona pedagogicznego. 

W sumie dzieci z Dąbrowy będą 

mieć do dyspozycji trzy sale lekcyj-
ne, dużą świetlice, trzy toalety, z któ-
rych jedna dostosowana jest dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych oraz 
szeroki korytarz i salę do lekcji indy-
widualnych. Powierzchnia obiektu 

to ponad 250  m  kw. Szkoła 
otrzymała pozytywną opi-
nię od Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu na prowadzenie 
zajęć lekcyjnych w skrzydle 
modułowym, a inwestycja 
została również doceniona 
przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. 

– Bardzo się cieszę, że taka 
sytuacja miała miejsce. Gra-
tuluję pomysłu – mówiła na 
antenie TVN24 minister Jo-
anna Kluzik-Rostkowska.

Inwestycja pochłonęła 
800  tys. zł, ale kwota została 

rozłożona na cztery lata w ratach le-
asingowych. Natomiast za 2–3 lata 
placówka ma być rozbudowywa-
na o halę sportową i sale lekcyjne, 
a cześć modułowa stanie się świetli-
cą wiejską. Red

Uczą się... 
w kontenerach
Nowe skrzydło Szkoły Podstawowej w Dąbrowie już otwarte
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W ramach programu prewencyj-
nego „Poznański Rower – Bez-
pieczny Rower”, w Komisariacie 
Policji w Mosinie 22 października, 
w godz. 15–18, odbędzie się zna-
kowanie rowerów dla mieszkańców 
powiatu poznańskiego. Do pro-
gramu przystąpić może wyłącznie 
osoba pełnoletnia, posiadająca do-
wód osobisty. Dopuszcza się ozna-
kowanie roweru osobie nieletniej 
pod warunkiem uczestnictwa w tej 
czynności jej rodziców lub innej 
osoby pełnoletniej. Rower musi być 
wyposażony w: jedno światło pozy-
cyjne barwy białej lub żółtej selek-

tywnej, co najmniej jedno światło 
odblaskowe barwy czerwonej, 
kształtu innego niż trójkąt oraz co 
najmniej jedno światło barwy czer-
wonej, które może być migające, co 
najmniej jeden działający skutecz-
nie hamulec i dzwonek lub inny 
sygnał ostrzegawczy. Odstępuje 
się od znakowania rowerów, któ-
re mają widoczne ślady usuwania 
bądź przerabiania numeru ramy 
lub innego numeru identyfi kacyj-
nego. Ponadto osoby przystępujące 
do programu powinny posiadać 
przy sobie dokument tożsamości 
oraz dokumentację roweru. Red

Gminne Centrum Informacji w Mo-
sinie zaprasza do udziału w ostatnim 
w tym roku, bezpłatnym seminarium 
biznesowym dla przedsiębiorców, 
które odbędzie się 22 października 
w godzinach 13.30–17.30 w Mosinie. 
Wśród tematów będą m.in. zmiany 
w podatku VAT w 2015 roku, nowa 
oferta dla przedsiębiorców Powiato-
wego Urzędu Pracy w Poznaniu, han-

del internetowy i działania marketin-
gowe w sprzedaży. Ponadto podczas 
seminarium dyżur w punkcie kon-
sultacyjnym będą pełnili pracownicy 
I Urzędu Skarbowego w Poznaniu.

Szczegółowe informacje o spo-
tkaniu znajdują się na stronie www.
mosina.pl. Potwierdzenia obecności 
prosimy zgłaszać pod nr tel. 61 8192-
746 lub gci@mosina.pl. KA

Znakowanie rowerów 

Bezpłatne seminarium

Należy budować nie 
tylko solidnie, 
ale i atrakcyjnie
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BURMISTRZ STĘSZEWA 

informuje, że 6 listopada 2014 r. o godz. 10 w siedzibie Urzę-
du Miejskiego Gminy Stęszew w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 
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 90.000 zł
Wadium w kwocie 9.000 zł – należy wpłacić na konto Urzędu 

do 3 listopada 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. 061 8197 149.

11 października w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Gminy odbyła 
się czwarta już inauguracja Stę-
szewskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku (SUTW). Przypomnijmy, 
jego pomysłodawczyniami są Da-
nuta Niedzwiecka, Halina Kowalska 
i Bożena Krawczyk. Dzięki ich sta-
raniom i wsparciu burmistrza gmi-
ny Włodzimierza Pinczaka, 3 marca 
2012 zainaugurowano rok zerowy. 
Teraz była okazja, by studenci 50+ 
zaczęli trzeci rok akademicki. Jest 
ich w sumie 114.

– Nie starzeje się ten, kto nie ma 
na to czasu – powiedziała „Nasze-
mu Głosowi Poznańskiemu” pre-
zes SUTW Danuta Niedzwiecka 
zachęcając studentów do udziału 
w licznych zajęciach, wycieczkach. 
– Wkrótce czeka nas wykład Kry-
styny Czubaszek, wyjazd na Termy 
Maltańskie, do kina i teatru. Po-
wstaje też hymn naszego uniwersy-
tetu i chcemy stworzyć Radę Senio-
rów – dodała prezes Niedzwiecka.

– Cieszę się, że działalność SUTW 
jest kontynuowana, bo to znako-

mity pomysł na aktywizację ludzi 
starszych – powiedział burmistrz 
Włodzimierz Pinczak. – Podoba mi 
się ta inicjatywa, która dowodzi, że 
współcześni seniorzy są niezwykle 
wartościową grupą. Jeszcze im się 
chce zdobywać wiedzę i to nieko-
niecznie ze swojej specjalności. 
Chcą rozwijać siebie, a tym samym 
wzbogacać gminę. 

Burmistrz zadeklarował dalsze 
wsparcie ze strony gminy. Studen-

tom SUTW pogratulował także 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew Mirosław Potrawiak 
W sobotę nowi stęszewscy studenci 
otrzymali indeksy i wysłuchali wy-
kładu Elżbiety Wieczorkiewicz pt. 
„Gdzie są moje okulary”. Spotkanie 
uświetnił stęszewski chór mieszany. 
Sławomir Lechna

Gaudeamus igitur
Stęszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował 
kolejny rok akademicki

 Galeria zdjęć na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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Setne urodziny

Jadwiga Ciesielska z Sapowic (gm. Stęszew) 28 września świętowała 
setne urodziny. Z gratulacjami i życzeniami do Jubilatki udał się m.in. 
burmistrz Włodzimierz Pinczak. 

Jan Broda, wójt gminy Komorniki, 
został wyróżniony tytułem „Lidera 
Sportowej Polski 2014” podczas 
uroczystej Gali Sportowa Polska od-
bywającej się 9 października w sie-
dzibie Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego w Warszawie. W imieniu 
wójta wyróżnienie odebrał Marcin 
Kaczmarek, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

To szczególne wyróżnienie przy-
znawane jest za inwestycje w rozwój 
nowoczesnej infrastruktury spor-
towo – rekreacyjnej, działania na 
rzecz upowszechnienia sportu dzie-
ci i młodzieży, wspieranie lokalnych 
inicjatyw społecznych oraz osobiste 
zaangażowanie. 

Celem konkursu jest propagowa-
nie na forum ogólnopolskim włoda-
rzy, którzy aktywnie budują spor-
towe oblicze swoich miast i gmin. 
W gminie Komorniki jest już 15 
obiektów sportowych, w tym peł-
nowymiarowa hala widowiskowo-

- sportowa, dwa stadiony piłkarskie, 
dwa boiska wielofunkcyjne „Orlik”, 
siłownie zewnętrzne wraz z placami 
zabaw, korty tenisowe i kompleks 
boisk rekreacyjno-sportowych. Za 
inwestowanie w nowoczesną bazę 
sportową i rekreacyjną oraz sku-
teczne realizowanie programu roz-
woju sportu i rekreacji na terenie 
gminy – Komorniki otrzymały tytuł 
„Sportowa Gmina 2014”. Rozbudo-
wywanie infrastruktury sportowej 
do uprawiania sportu i rekreacji dla 
mieszkańców jest jednym z priory-
tetów. To dzięki istniejącej już ba-
zie na terenie gminy działają liczne 
kluby sportowe z takich sekcji, jak: 
piłka nożna, zapasy, siatkówka, ko-
szykówka, karate. 

Lider Sportowej Polski 
w Komornikach

Magdalena
Szerszeń
kontakt@naszglospoznanski.pl

O tym, jak ważne są inwestycje 
w straż pożarną nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać. Jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej utrzy-
mywane przez gminę Pobiedziska są 
systematycznie doposażone w naj-
nowocześniejszy sprzęt i umundu-
rowanie ochronne. Największym 
kosztem i problemem jest zapewnie-
nie dobrych samochodów, które są 
niezbędne w pracy jednostek. W naj-
bliższym czasie kolejne 3 wozy stra-
żackie trafi ą do Pobiedzisk, Biskupic 
i Kociałkowej Górki. Obecnie pobie-
dziskie OSP dysponują obecnie 9 
samochodami strażackimi:
• OSP w Pobiedziskach: STAR 
GBA rok prod.2001, Star GBM 
– 1987r., HYUNDAI Tarracan – 
2002r.
• OSP w Biskupicach: STAR GBA 
1984r. – karosowany w 2000r., 
Renault GBA-2000r. (zakupiony 
w 2013r.)
• OSP Latalice: IFA z 1987r.,
• OSP w Węglewie: FORD Transit 
rocznik 2012, Żuk – 1976r.
• OSP w Kociałkowej Górce: Żuk 
rocznik 1969.

Najstarszy pojazd z jednostki 
w Kociałkowej Górce pod koniec 
września został zastąpiony nowym 
samochodem ratowniczo-gaśni-
czym z agregatem wysokociśnienio-
wym i zbiornikiem wody typu konte-
ner. Jeszcze w tym roku nowoczesny 
ciężki samochód ratowniczo-gaśni-
czy trafi  do OSP w Pobiedziskach 
a Star 266 z OSP w Biskupicach 
przejdzie remont. Red

Pół miliona 
na wozy 

WYDARZENIA
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  W okolicach Łomnicy (gmina Zbą-
szyń) w styczniu 1919 roku  odbyła 
się bitwa pomiędzy powstańcami 
wielkopolskimi a wojskami niemiec-
kimi nacierającymi od Zbąszynia 
na ich pozycje zlokalizowane koło 
wsi. W walkach zginęło kilkunastu 
powstańców m.in. z Kompanii Kór-
nickiej. Polegli powstańcy spoczy-
wają na cmentarzu w Łomnicy. Od 
kilku lat kórniczanie, samorządow-
cy oraz przedstawiciele kórnickich 
szkół składają hołd w każdą rocz-
nicę bohaterom tamtych wydarzeń. 
W 2004 roku na ścianie łomnickiej 
Szkoły Podstawowej odsłonięto 
tablicę upamiętniającą poległych 
powstańców Kompanii Kórnickiej, 
którzy walczyli na Ziemi Zbąskiej 
w czasie Powstania Wielkopolskie-
go. Wspólne spotkania pod tablicą 
stały się okazją do połączenia dwóch 
gmin – Kórnika i Łomnicy. 

W świetlicy OSP w Czmoniu po 
raz drugi za sprawą m.in. działań 
Bogdana Wesołka, szefa kórnic-
kiego koła Polskiego Komitetu Po-
mocy Społecznej kórniccy seniorzy 
spotkali się ze seniorami z Łom-
nicy oraz członkami zespołu śpie-
waczego zbąszyńskich seniorów. 
W spotkaniu wzięli również udział: 
burmistrz Zbąszynia Tomasz Ku-
rasiński, burmistrz Kórnika Jerzy 

Lechnerowski oraz przedstawiciele 
instytucji gminnych. 

W czasie spotkania nie zabrakło 
skocznej muzyki oraz śpiewów. Za-
bawę integracyjną zwieńczył krąg 
przyjaźni i przekazana iskierka po-
koju.

W czasie spotkania dwie panie: 
Kazimiera Górska oraz Aleksandra 

Grzelak otrzymały Złotą Oznakę 
Honorową za wieloletnią pracę na 
rzecz PKPS. 
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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 
1145 osób fi zycznych oraz 115 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

Do dziś pamiętają 
o bohaterach
Dzieje powstańcze połączyły gminy Kórnik i Łomnicę
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Robert 
Jankowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

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

Wapniarnia 3, koło Trzcianki; 

NA SPRZEDAŻ 
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha; 

tel. 697 702 624, tel. 698 656 107

REKLAMA
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EuroSymbol 
dla Powiatu

Kolejnym prestiżowym wyróżnieniem został uhonorowany 
Powiat Poznański. Uroczystość przyznania tytułu „EuroSymbolu 
Polskiej Samorządności 2014” odbędzie się 13 października

KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Znasz kogoś, kto działa na rzecz roz-
woju społeczności lokalnej powiatu 
poznańskiego? Kogoś, kto wspiera, 
aktywizuje i integruje mieszkańców 
swojej okolicy? A może prowadzi 
projekty z zakresu kultury, edukacji, 
sportu czy promocji zdrowia? 

Jeśli tak, zgłoś jego kandydaturę 
do Nagrody Starosty Poznańskiego 
2014!

Celem tego wyróżnienia jest uho-
norowanie mieszkańców i podmio-
tów z powiatu poznańskiego, które 
poprzez działalność gospodarczą 
i obywatelską przyczyniają się do 
rozwoju społeczności lokalnej. Na-
groda przyznawana jest osobom fi -
zycznym, prawnym lub jednostkom 
organizacyjnym nieposiadającym 
osobowości prawnej w trzech kate-
goriach:

1) przedsiębiorczości, 
2) inicjatyw obywatelskich, 
3) organizacji pozarządowych.
Z wnioskiem o przyznanie nagro-

dy może wystąpić m.in.: grupa co 
najmniej 100 mieszkańców powiatu 
poznańskiego, grupa co najmniej 
trzech organizacji społecznych lub 
stowarzyszeń, organy oraz jednost-
ki pomocnicze gmin z powiatu po-
znańskiego. 

Wniosek musi być podpisa-
ny i zawierać dane identyfi kujące 
kandydata, informacje dotyczące 
dotychczasowej działalności oraz 
uzasadnienie wskazujące znaczenie 
osiągnięć kandydata dla powiatu 
poznańskiego. Ponadto wniosek 
powinien zawierać informację o do-
tychczas otrzymanych nagrodach 
i wyróżnieniach, ze szczególnym 
wyróżnieniem tych o charakterze 

lokalnym oraz wskazanie kategorii 
nagrody, do której kandydat jest 
zgłaszany.

Wnioski można składać do 1   li-
stopada 2014 r. poprzez e-mail 
michal.dziedzic@powiat.poznan.
pl lub pocztą na adres: Gabinet Sta-
rosty, Starostwo Powiatowe, ul. Jac-
kowskiego 18, 60-509 Poznań

Pełny regulamin dostępny na 
stronie internetowej www.powiat.
poznan.pl . 

Od 15 września do 15 listopa-
da 2014 r. na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego realizowa-
ny jest projekt pn. „5 zmysłów 
Ekspresja”, z udziałem uczniów 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Janusza 
Korczaka w Mosinie. Jest to naj-
większe w Polsce wydarzenie kul-
turalno-edukacyjne adresowane 
do osób niepełnosprawnych.

W tym roku projekt podporząd-
kowany jest teatrowi. Przez dwa 
miesiące w niemal 30 miejscowo-
ściach województwa wielkopol-
skiego zrealizowanych zostanie 
około 500 wydarzeń edukacyjnych 
i artystycznych prowadzonych 
przez 30 aktorów, tancerzy, reży-
serów i pedagogów z całej Polski. 
Wybitni specjaliści w dziedzinie 
teatru i tańca odwiedzą również 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. J. Korczaka 

w Mosinie, którego organem pro-
wadzącym jest Powiat Poznań-
ski. W ramach tego projektu 
w od 30  września do 3 paździer-
nika 2014 r., na terenie oddziałów 
przy ul. Topolowej odbywać się 
będą zajęcia z udziałem wybranej 
grupy uczniów Ośrodka. Zajęcia 
poprowadzą dwie artystki: Halina 
Chmielarz, na co dzień aktorka 
Teatru Ósmego Dnia oraz Kata-
rzyna Sitarz, artystka z Warsza-

wy. Będą to zajęcia warsztatowe, 
skoncentrowane na indywidualnej 
ekspresji uczestników, aktywności 
ruchowej przy muzyce, uczące wy-
rażania siebie i swoich emocji.

Zajęcia „5 zmysłów Ekspre-
sja” są kontynuacją projektu 
„5  zmysłów eMOTION”, w któ-
rym uczniowie Ośrodka w Mosi-
nie uczestniczyli z powodzeniem 
w roku ubiegłym. 
Ewa Malinowska

Nagroda Starosty 
Poznańskiego 2014 
– zgłoś kandydatów

Powiat Poznański został laure-
atem prowadzonego przez redakcję 
„Rzeczpospolita Monitor Biznesu” 
programu EuroSymbol 2014 i tym 
samym uzyskał tytuł „EuroSymbolu 
Polskiej Samorządności 2014”

To nie koniec dobrych wiadomości, 
ponieważ laureaci tytułu wchodzą 
w posiadanie praw użytkowania lo-
gotypu EuroSymbol 2014 we wszyst-
kich celach i formach, jakie uznają za 
stosowne. A warto pamiętać, że ze 
względu na swoją użyteczność marke-
tingową i znakomite konotacje, tytuł 
EuroSymbol 2014 stanowi ogromną 
wartość promocyjną.

Uroczystość wręczenia nagród 
odbędzie 13 października w Kinote-
atrze Rialto w Katowicach. W związ-
ku z tym, że program EuroSymbol 
2014 jest programem ściśle me-
dialnym, a jego integralną częścią 
jest promowanie biorących w nim 
udział instytucji i profesjonalne 
nagłaśnianie ich sukcesów, już pod 
koniec października w Monitorze 
Rynkowym w „Dzienniku Gazecie 
Prawnej” lub w Monitorze Biznesu 
w „Rzeczpospolitej” pojawi się ob-
szerna publikacja na temat dokonań 
Powiatu Poznańskiego.

Tomasz 
Sikorski 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Michał 
Dziedzic
kontakt@naszglospoznanski.pl

Serdecznie zapraszamy 
na 

I WIELKOPOLSKI KONGRES RODZICÓW DZIECI 
NIEWIDOMYCH „NIEZWYKLI RODZICE 

NIEZWYKŁYCH DZIECI”, 
który odbędzie się:

18 października 2014 r. (sobota)
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 

Niewidomych
Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska

Celem spotkania jest zainicjowanie debaty na temat kształcenia 
i rehabilitacji osób z dysfunkcjami wzroku w szkołach publicz-
nych, integracyjnych oraz ośrodkach specjalnych. Poruszone 
zostaną także kwestie związane z dostępnością pomocy socjalnej 
czy ofertą rynku pracy. Zaproszeni specjaliści z PFRON, opieki 
społecznej i PCPR będą udzielać porad oraz wsparcia. Ta wyjąt-
kowa inicjatywa będzie doskonałą platformą dla spotkań, dysku-
sji czy wymiany doświadczeń dla wszystkich osób związanych 
z opieką nad dziećmi niewidomymi. 

Prospołeczny projekt edukacji 
kulturalnej w SOSW w Mosinie
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Od 1 stycznia 2015 r. odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów we wszystkich 22 sektorach Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglo-
meracji Poznańskiej” przejmą fi rmy wyłonione 
w prawomocnie rozstrzygniętym przetargu i będą 
je prowadzić przez 36 miesięcy. 

Związek podpisał umowy z konsorcjum fi rm FB 
Serwis S.A. i Cespa Espaniola na odbiór i zago-
spodarowanie odpadów w 4 sektorach: 
I Poznań Grunwald, 
III Poznań Piątkowo, 
VI Poznań Rataje, 
VIII Poznań Winogrady. 

Obszarowo stanowią one niespełna 4 proc. po-
wierzchni Związku a mieszka w nich ok. 280 tys. 
osób, czyli ok. 39 proc. wszystkich mieszkańców 
Związku.

Związek podpisał także umowy z konsorcjum 
fi rm Remondis Sanitech Poznań, Alkom, PUK Zys, 
EKO-TOM, Hemar, Ordo, Sita Zachód i VIKOM na 
obsługę 18 sektorów: 
II Poznań Jeżyce, 
IV Poznań Nowe Miasto Północ, 
V Poznań Nowe Miasto Południe, 
VII  Poznań Morasko-Umultowo-Kiekrz-Strzeszyn, 
IX Poznań Stare Miasto, 
X Poznań Wilda-Dębiec, 
XI Poznań Spółdzielnia Grunwald,
XII Buk, 
XIII Oborniki, 
XV Murowana Goślina – Spółdzielnia, 
XVI Murowana Goślina – Gmina,

XVII Czerwonak-Koziegłowy, 
XVIII Czerwonak – Gmina, 
XIX Swarzędz – Spółdzielnia, 
XX Swarzędz – gmina, 
XXI Pobiedziska, 
XXII Kleszczewo, 
XXIII Kostrzyn. 

Obejmują one prawie 96 proc. obszaru Związku 
a zamieszkuje w nich ponad 440 tys. osób. 

– Zaoferowane przez wykonawców w przetargu 
ceny są niższe od obowiązujących w okresie przej-
ściowym i gwarantują utrzymanie stawek opłat dla 
mieszkańców na dotychczasowym poziomie oraz 
podjęcie niezbędnych przedsięwzięć inwestycyj-
nych zapewniających właściwe funkcjonowanie 
systemu gospodarowania odpadami komunalny-
mi na obszarze Związku Międzygminnego – mówi 
Przemysław Gonera, Dyrektor Biura ZM GOAP. 

Pozytywne skutki działań ZM GOAP, które do-
prowadziły do rozstrzygnięcia przetargów i zacho-
wania konkurencji na poznańskim rynku odpadów 
komunalnych przedstawia poniższy wykres:

Zgodnie z podpisanymi umowami obaj wyko-
nawcy zobowiązali się do sprawnego przejęcia 
obsługi w sektorach i dostarczenia mieszkańcom 
w wyznaczonym terminie właściwie oznakowa-
nych pojemników oraz opracowania dogodnych 
harmonogramów ich odbioru. Przygotowania do 
tej wielkiej operacji logistycznej już trwają. Zwią-
zek przedstawił wykonawcom „mapę drogową” 
przygotowań, która jest obecnie systematycznie 
i konsekwentnie realizowana. 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpada-
mi Aglomeracji Poznańskiej” skupiający Poznań 
i 8 sąsiednich gmin, osiągnął w minionym roku 
wszystkie wymagane poziomy odzysku i recy-
klingu odpadów. Blisko 95 proc. mieszkańców 
Związku zadeklarowało selektywne zbieranie 
odpadów i prowadzi je należycie. Podejmowa-
ne będą dalsze działania usprawniające funk-
cjonowanie nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Podjęto przygotowania 
do budowy w gminach Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, a od lipca br. 
działają w nich fi lie PSZOK. Przewidywane jest 
zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów 
wielkogabarytowych. Realizacji tych zamierzeń 
sprzyjać będzie terminowe wnoszenie przez 
mieszkańców opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. W tym roku kolejne terminy 
płatności przypadają 15 października – za wrze-
sień i październik oraz 15 grudnia – za listopad 
i grudzień.
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Wreszcie, po wielu latach wystawa-
nia przez Teatr Muzyczny w Pozna-
niu musicali (przypomnijmy – m.in. 
pierwsze w Polsce wystawienie „My 
Fair Lady”), doczekaliśmy się cze-
goś zupełnie niezwykłego! Piątkową 
premierę musicalu „Jekyll&Hyde” 
można śmiało nazwać wielkim suk-
cesem. I to nie tylko Teatru Muzycz-
nego i Poznania, ale i polskiej sceny 
musicalowej.

Przypomnijmy – poznańska reali-
zacja musicalowej adaptacji noweli 
Stevensona „Doktor Jekyll i Pan 
Hyde” jest drugą, po chorzowskiej, 
w kraju. Na Broadwayu doczekała 
się ponad 1500 wystawień. Dyrek-
tor Teatru Muzycznego Przemysław 
Kieliszewski zaprosił do współpracy 
przy tym tytule najlepszych pol-
skich realizatorów musicalowych, 
związanych z Teatrem Roma. Ich 
doświadczenie i ogromne zaanga-
żowanie w przygotowanie spektaklu 
zaowocowało stworzeniem niesa-
mowitej sztuki, która wręcz powala 
emocjami. Odtwórca głównej roli 
– Janusz Kruciński (zamieniany 
w drugiej obsadzie przez Damiana 
Aleksandra) pozbawia złudzeń – 
jego kreację można zaliczyć do tych, 
które pamięta się na długo… Zresz-

tą wszyscy soliści wypadają w nim 
świetnie. Połączenie poznańskich 
artystów z gwiazdami scen musica-
lowych (Edyta Krzemień, Ewa Ło-
baczewska, Marta Wiejak, Monika 
Bestecka) wypadło znakomicie. To 
duża zasługa pracy zespołu, ale tak-
że wkład realizatorów – kierownika 
muzycznego Piotra Deptucha, re-

żysera Sebastiana Gonciarza, cho-
reografa Pauliny Andrzejewskiej, 
scenografa Mariusza Napierały 
i kostiumografa Agaty Uchman. 
Można śmiało powiedzieć – stwo-
rzyli coś wielkiego!

Co w tym spektaklu szczególnie 
zachwyca? Ukazanie dwoistości 
natury ludzkiej – jego dobrej i złej 

strony, i to przez jednego aktora. 
Zróżnicowana, niezwykle wciąga-
jąca muzyka. Dynamiczne układy 
taneczne. Rozbudowana, korzysta-
jąca z nowatorskich rozwiązań tech-
nicznych scenografi a. Barwne ko-
stiumy wykonane specjalną metodą 
nadrukową. Zachwycająco spójna 
gra całego zespołu artystycznego. 
A w tym wszystkim – mnóstwo 
emocji, które wręcz wbijają widzów 
w fotele. To naprawdę warto zoba-
czyć – dawno Poznań nie propono-
wał czegoś tak wyjątkowego! Warto 
zobaczyć pierwszy poznański nowo-
czesny musical! Najbliższa okazja 
do tego jeszcze w październiku (15–
25.10. – ostatnie wolne bilety!), po-
tem w grudniu (4–6.12.), a następ-
nie w lutym (4–14). Bilety dostępne 
są w kasie Teatru Muzycznego oraz 
na portalu Bilety24.pl. BP

Genialne przedstawienie
Musical Jekyll&Hyde na deskach Teatru Muzycznego w Poznaniu! 

• Dla naszych mamy jedno 
podwójne zaproszenie na ten 
musical, na 22 października. 
Jak je wygrać? Szukaj na www.
naszglospoznanski.pl.

Wygraj bilet
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Po wakacyjnej przerwie powraca 
Jazzowa Scena Sezamu. Na inaugu-
rację nowego sezonu zagra w Tarno-
wie Podgórnym Wojciech Karolak 
Quartet – legenda polskiego jazzu.

Karierę muzyczną artysta rozpo-
czynał pod koniec lat 50. jako sakso-
fonista, grając w grupie Jazz Believers 
z Janem Ptaszynem Wróblewskim 
i Krzysztofem Komedą. W roku 1961 
poświęcił się grze na fortepianie w ze-
spole Andrzeja Kurylewicza. Współ-
pracował też ze Swingtetem Jerzego 
Matuszkiewicza. Jako aranżer współ-
pracował z Big Bandem Polskiego 
radia i Telewizją Polską.

Pod własnym nazwiskiem wystę-
pował od 1962 r., gdy założył The 
Karolak Trio. W tej dekadzie wystę-
pował także w Szwecji, dzięki cze-
mu w 1973 r. stał się właścicielem 
organów Hammond-B3, z których 
charakterystycznym brzmieniem do 
dziś jest kojarzony. Do długiej listy 
muzycznych projektów z udziałem 
W. Karolaka dopisać należy także 
formację Time Killers, z którą nagrał 
„najlepszą płytę jazzową lat ‘80” we-
dług krytyków pisma Jazz Forum.

O wszechstronności Wojciecha 

Karolaka świadczy długa lista ar-
tystów, z którymi współpracował. 
Znaleźli się na niej muzycy z róż-
nych bajek: Grzegorz Ciechowski, 
Jarosław Śmietana, Michał Urba-
niak, Piotr Baron i Zbigniew Le-
wandowski, Leszek Cichoński, czy 
jedna z gwiazd niedawnego festiwa-
lu „BLusowo” – Magda Piskorczyk.

Koncert odbędzie się w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym 24 
października. Jarek Krawczyk

 „Póki my żyjemy” to może niezbyt 
wyszukany tytuł koncertu, jednak 
tworzy pewnego rodzaju alternaty-
wę do tego, co nam zaproponował 
warszawski desant telewizyjny pod-
czas jubileuszowego, 50 Festiwa-
lu Piosenki Polskiej w Opolu. Nie 
zaproszono do występu na de-
skach opolskiego amfi teatru wielu 
zasłużonych dla polskiej piosenki 
solistów i zespołów. Było to wiel-
kim nietaktem i dlatego producent 
muzyczny Rafał Wilczyński chcąc 
zrekompensować ich nieobecność 
w Opolu postanowił w jednym miej-
scu i w jednym czasie przypomnieć 
gwiazdy, których nie zaproszono na 
festiwal.

Jako poligon doświadczalny wy-
znaczono pierwszy maraton mu-
zyczny w poznańskiej Arenie. 24 
października pojawią się na estra-
dzie Izabela Trojanowska z zespo-
łem, Jerzy Grunwald, Edward Hu-
lewicz, Wojciech Korda, Piotr 
Szczepanik, Tadeusz Wozniak, ze-
społy Kabaret Elita, No To Co, Skal-

dowie, Trubadurzy. O każdym z tych 
wykonawców można pisać oddziel-
ne story, każdy z nich ma swoje 
miejsce w historii polskiej muzyki 

rozrywkowej. Każda encyklopedia 
muzyczna, kompedium, wikipedia 
poświęca im sporo miejsca. Wystar-
czy kliknąć w google, a o tych wyko-
nawcach dowiemy się wiele, co po-
może nam przyjść przygotowanym 
na koncert „Póki mi żyjemy”.

Legenda w Tarnowie Póki my żyjemy, czyli gwiazdy 
w poznańskiej Arenie

Krzysztof 
Wodniczak
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT
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• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zaprosze-
nia. Jak je zdobyć? Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl .

Mamy bilety
• Dla naszych Czytelników 
mamy jedno podwójne za-
proszenie. Szczegóły na www.
naszglospoznanski.pl.

Zdobądź bilet

Piątkową premierę 
musicalu „Jekyll&
Hyde” można śmia-
ło nazwać wielkim 
sukcesem

KONKURS
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Na tę inwestycję czekało wielu 
mieszkańców Przeźmierowa i całej 
gminy Tarnowo Podgórne. Na po-
czątku listopada zostanie oddane 
do użytku nowe Centrum Kultury 
Przeźmierowo. Na dobry początek 
– występ Stanisława Soyki, atrakcje 
taneczne, muzyczne, teatralne, kuli-
narne, a także spektakl operetkowy. 
8 i 9 listopada zapowiadają się eks-
cytująco!

Soyka i ofi cjalne otwarcie
Ofi cjalne otwarcie Centrum Kul-

tury odbędzie się 8 listopada o godz. 
17. Z tej okazji pojawi się w Prze-
źmierowie pierwsza gwiazda – Sta-
nisław Soyka, który od wielu lat pla-
suje się w czołówce najciekawszych 
polskich muzycznych osobowości. 
Do tego, co podkreślają krytycy, 
koncertowe brzmienie jego zespo-
łów dorównuje nagraniom studyj-
nym. Przekonać się będą mogli 
o tym 8 listopada po ofi cjalnym 
otwarciu wszyscy, którym uda się 
odebrać bezpłatne zaproszenie na 
występ. 

Wejściówki dostępne są w siedzi-
bie GOK „Sezam” (Tarnowo Pod-
górne, ul. Poznańska 96 w godz. 
9–15), Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym (ul. Ogrodowa 14, 

w godz. 15–20) i Starej Kotłowni 
przy Szkole Podstawowej w Prze-
źmierowie (w godz. 9–17 w środy 
i 9–15 w pozostałe dni robocze). 
Liczba miejsc ograniczona!

Kulturalny koktajl dla wszystkich
Wszystkich mieszkańców gmi-

ny Tarnowo Podgórne i nie tylko 
zapraszamy natomiast 9 listopada 
na „Kulturalny Koktajl SEZAM-u – 
Wstrząśnięty i zamieszany”. Impre-
za potrwa od 10 do 16. Najpierw 
zaprezentują się lokalne zespoły. 
Przez cały dzień na zwiedzających 
nowe Centrum Kultury czekać bę-
dzie też koktajl plastyczno-kulinar-
ny, o który zadba przeźmierowskie 
koło plastyczne i koło kulinarne.

Operetka na fi nał
Zwieńczeniem intensywnego 

weekendu będzie atrakcja niedziel-
nego wieczoru – operetka Teatru 
Muzycznego „Arte Creatura”. 
W jego wykonaniu zobaczymy 
„Krainę Uśmiechu” – szczytowe 
osiągnięcie wielkiego twórcy ope-
retki wiedeńskiej, Franza Lehara. 
Pochodzące z niej arie i duety, takie 
jak „Twoim jest serce me”, „Her-
batka sam na sam”, czy „Kto dał 
nam klucze do miłości bram” stały 

się szlagierami. Libretto Vicotra 
Leona, Ludwiga Herzera i Fritza 
Lohnera należy do najpiękniejszych 

i najbardziej wzruszających historii 
miłosnych. Na pierwszą operetkę 
w Centrum Kultury Przeźmierowo 
zapraszamy 9 listopada o godz. 19. 
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w sie-
dzibie GOK „SEZAM”), Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym i Starej 
Kotłowni przy SP w Przeźmierowie.

Soyka, operetka i kulturalny koktajl 

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwie podwójne wej-
ściówki na ofi cjalne otwarcie 
Centrum Kultury i koncert 
Soyki. Jak je zdobyć – szczegóły 
wkrótce na www.naszglospo-
znanski.pl.

Mamy wejściówki

31 grudnia Kabaret Limo kończy 
swoją działalność. Z tej okazji grupa 
wyrusza w swoją ostatnią trasę kon-
certową, by pożegnać się z widza-
mi. Wystąpi m.in. 15 października 
o godz. 19.30 w hali LOSiR, przy ul. 
Hugona Kołłątaja w Luboniu. Dla 
naszych Czytelników mamy dwa 
podwójne zaproszenia. W progra-
mie znajdą się najbardziej popular-
ne skecze i piosenki w historii kaba-
retu oraz tzw. piwniczniaki – takie, 
które ostatni raz widziały człowieka 
ponad dziesięć lat temu.

Jeśli więc chcesz zobaczyć łysie-
jącego Blachę albo Hitlera na żywo, 
bądź po prostu spędzić dwie godzi-
ny z Kabaretem Limo – przyjdź, bo 
to ostatnia taka szansa. Bilety hala 
LOSIR (czynne w godz. 8–16, 17–
–22), tel. 61 899 22 35 lub online: 
www.kupbilecik.pl, www.biletyna.
pl, www.bilety24.pl. Zamówienia 
zbiorowe oraz dodatkowe informa-
cje u organizatora: tel. 61 424 28 24, 
601 791 474, www.agencjabrussa.pl 

Dla naszych Czytelników mamy 
dwa podwójne zaproszenia. 
Szczegóły na www.naszglospo-
znanski.pl. Red

Limo 
w Luboniu

KONKURS

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Interesujące koncerty i spektakl
Impresariat agencjabrussa.pl zaprasza na wydarzenia kulturalne do Teatru Muzycznego w Poznaniu. 
Dla naszych Czytelników będziemy mieli zaproszenia. Szczegóły na www.naszglospoznanski.pl 

 „Jakobi i Leidental” 
16 listopada o godz. 17 będzie 

można zobaczyć spektakl teatralny 
„Jakobi i Leidental” w gwiazdor-
skiej obsadzie. Dwaj przyjaciele 
od lat spędzają wspólnie czas pijąc 
herbatę i grając w domino. Wszyst-
ko zmienia się, gdy jeden z nich po-
stanawia „zacząć żyć pełnią życia”. 
Jakie konsekwencje przyniesie ta 
decyzja? Czy rzeczywiście szczęście 
jest na wyciągnięcie ręki? Autor 
tekstu – Hanoch Levin – to jeden 
z najważniejszych izraelskich dra-
matopisarzy. Jego dramaty cieszą 
się niesłabnącą popularnością na 
polskich scenach.

„Jakobi i Leidental”: przekład: 
Michał Sobelman, reżyseria: Mar-
cin Hycnar; muzyka: Czesław Mo-
zil, Filip Kuncewicz; scenografi a: 
Julia Skrzynecka; obsada: Edyta 
Olszówka, Jacek Braciak, Michał 
Sitarski.

Koncert Teresy Werner 
17 listopada o godz. 19 odbędzie 

się koncert Teresa Werner. Artystka 
pochodzi z Nakła Śląskiego. Swoją 
przygodę ze śpiewem rozpoczęła 
od występów na szkolnych uro-
czystościach i akademiach. Bra-
ła udział w różnych konkursach, 
zdobywając nagrody i wyróżnienia. 
Mając 16 lat zdała egzamin do Ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Ko-

szęcinie. Występowała na scenach 
największych teatrów m.in. Carne-
gie Hall, Broadway. Koncertowała 
w wielu krajach świata: Stany Zjed-
noczone, Chiny, Japonia. W 1991 
roku zajęła 1 miejsce na Festiwalu 
Piosenki Ludowej w Republice Po-
łudniowej Afryki w Johannesbur-
gu. Całe życie zawodowe to praca 
w Zespole „Śląsk”. 

Obecnie rozpoczęła nowy etap 
w swojej muzycznej karierze. Na-
dal kontynuuje swoją pasję z du-
żym powodzeniem. Teresa Werner 
to gwiazda muzyki rozrywkowej, 
szczególnie popularna na Śląsku. 
Jej utwory – „Miłość jest piękna”, 
„Dałabym Ci dała”, „Kocham swo-
je morze” – są regularnie emitowa-
ne na antenach radiowych i tele-
wizyjnych stacji. Obecnie artystka 
realizuje zupełnie nowe nagrania, 
które zaprezentuje podczas kon-
certu.

Zaśpiewa Małgorzata Walewska
1 grudnia w Teatrze Muzycz-

nym zagości Małgorzata Walew-
ska – jedna z najbardziej uznanych 
mezzosopranistek naszych czasów, 
podziwianą na największych sce-
nach operowych świata. Ukończyła 
Akademię Muzyczną im. F. Chopina 
w Warszawie w klasie profesor Ha-
liny Słonickiej. Jest laureatką oraz 
fi nalistką wielu międzynarodowych 
konkursów. Po ukończeniu studiów 
występowała w Bremer Theater, 
a następnie została zaangażowana 
przez wiedeńską Staatsoper, gdzie 
debiutowała jako Polina w Damie 
Pikowej oraz Carmen. W Wiedniu 
po raz pierwszy pracowała z arty-
stami takimi jak Luciano Pavarotti 
czy Placido Domingo. Kolejne lata 
przyniosły angaże w Semperoper 
w Dreźnie (1999), gdzie śpiewała 
między innymi Panią Quickly w Fal-
staffi e i Ulrykę w Balu maskowym 

oraz w Deutsche Oper w Berlinie, 
gdzie zadebiutowała jako Pani Qu-
ickly, a następnie występowała w roli 
Amneris w Aidzie i po raz pierwszy 
wcieliła się w rolę Azuceny w Truba-
durze. W 2006 r. Małgorzata Walew-
ska zadebiutowała w Metropolitan 
Opera w Nowym Jorku jako Dalila 
w Samsonie i Dalili, a partnerował jej 
Jose Cura. Oprócz Dalili Małgorzata 
Walewska zaśpiewała w Metropoli-
tan Opera partie Santuzzy i Amneris. 
Kolejne ważne debiuty na między-
narodowych scenach to rola Azu-
ceny w Królewskiej Operze Covent 
Garden w Londynie (2009), Mamki 
w Kobiecie bez cienia R. Straussa 
w Palacio de Bellas Artes w Meksy-
ku (2012) i Dalili w Grand Theâtre 
de Geneve (2012), gdzie orkiestrę 
prowadził Maestro Michel Plasson. 
Małgorzata Walewska współpraco-
wała z wieloma światowej sławy dy-
rygentami. Wystąpiła na ponad 30 
scenach słynnych teatrów. 

Koncert Jacka Silskiego 
2 grudnia natomiast będzie się 

można wybrać na koncert Jacka 
Silskiego. Wokalista z wieloletnim 
dorobkiem estradowym. Występo-
wał na wielu światowych scenach 
muzycznych oraz na tak prestiżo-
wych imprezach jak bal miesięczni-
ka „Sukces” w hotelu Victoria, dla 
Stevena Seagala, Borisa Beckera, 

ambasad wielu krajów, premierów 
oraz Prezydenta RP. Współpraco-
wał z kilkoma operami i teatrami 
w kraju i za granicą biorąc udział 
w produkcjach operowych oraz 
musicalowych. Występował z ta-
kimi wykonawcami jak Boney M., 
ABBA, Francesco Napoli, Maryla 
Rodowicz, Kombi, Krzysztof Kraw-
czyk, Jiri Korn, Varius Manx, Wilki 
oraz wieloma innymi. Największym 
jego osiągnięciem estradowym jest 
występ na jednej scenie z Julio Igle-
siasem w Musikteatret Veile w Danii 
oraz udział w eliminacjach do musi-
calu „Tarzan & Jane” organizowa-
nych przez Phila Collinsa i niemiec-
ką telewizję ZDF. Red

• 16.11. g.17 – spektakl „Jakobi 
i Leidental” 
• 17.11. g.19 – koncert Teresy 
Werner
• 01.12. g.19 – koncert Małgo-
rzaty Walewskiej
• 02.12. g.19 – koncert Jacka 
Silskiego
Bilety: kasa Teatru Muzycznego, 
tel. 61 852 29 27 lub na www.
kupbilecik.pl, www.biletyna.pl, 
www.ebilet.pl, www.bilety24.pl.
Zamów bilet dzwoniąc: 601-791-
474, 61 424 28 24. 

Co, gdzie, kiedy?

Teresa Werner. Małgorzata Walewska.
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REKREACJA

„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

REKLAMA

Tym razem 21 września stęszewia-
nie udali się do  źródełka w Żarnow-
cu pn. „Barwami  natury”. Mimo, że 
aura nie rozpieszczała, w niedzielne 
przedpołudnie ok. 120 rowerzystów 
wyruszyło ze  Stacji   Turystycznej 
w Stęszewie.

Uczestnicy jechali malowniczymi 
terenami   Wielkopolskiego Parku   
Narodowego,  mimo że  nad ich  gło-
wami wędrowały  deszczowe chmu-
ry. W trakcie rajdu rozpogodziło się, 
a cykliści  dotarli  do celu, kiedy zza 
chmur wyszło słońce. Na miejscu na 
uczestników czekał ciepły posiłek.

Przy słonecznej pogodzie można 
było spróbować swoich sił w  kon-
kursach sprawnościowych oraz qu-
izie o gminie Stęszew. 

Ponadto  na uczestników czekała 
niespodzianka – występ kabaretowy 
Zofi i Dragan.

Przedsięwzięcie współfi nanso-
wane zostało z Europejskiego  Fun-
duszu   Rolnego   na rzecz Rozwoju   
Obszarów Wiejskich. 

– Jeszcze w październiku zorga-
nizujemy kolejny rowerowy wyjazd 
– zapewnia burmistrz Włodzimierz 
Pinczak. WB

Barwami natury
Burmistrz Stęszewa Włodzimierz Pinczak 
kilka razy w roku zaprasza mieszkańców 
gminy na rajd rowerowy
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W podpoznańskich Czapurach (gmi-
na Mosina) od kilku lat powstają 
domy i mieszkania budowane przez 
spółkę Family House. Miejscowość 
ta zyskała nowy blask za sprawą tej 
poznańskiej fi rmy. To tu setki rodzin 
zdecydowały się żyć, tutaj deweloper 
stworzył miasteczko z drogami utwar-
dzonymi kostką brukową, latarniami, 
punktami handlowymi. W poprzed-
nich latach Family House zapewniło 
najmłodszym milusińskim plac za-
baw. Natomiast aktualnie na terenie 
Osiedla Leśnego w Czapurach spółka 
wybudowała żłobek i przedszkole Fa-
milijne Skrzaty. 

– Osiedle od początku było dedy-
kowane rodzinom z dziećmi, dlatego 
podjęliśmy decyzję o budowie żłob-
ka i przedszkola. Nasza inwestycja 
w Czapurach ciągle się rozrasta i już 
od dłuższego czasu obserwowałam, 
że takie rozwiązanie przyda się 
mieszkańcom – mówi prezes spółki 
Family House Izabella Łukomska-

Pyżalska. – Rodzice unikną trudu 
dowożenia maluchów do placówek 
znajdujących się daleko od domu, 
co pozwoli im zaoszczędzić sporo 
czasu. Inspirację do tworzenia tego 
typu projektów czerpiemy z bezpo-
średnich rozmów z klientami dla-
tego jestem pewna, że ten pomysł 
spotka się z ich aprobatą.

Przedszkole Familijne Skrzaty 
usytuowane jest u zbiegu ul. Po-
znańskiej i Żurawinowej. Na po-
nad 553 mkw. znajdują się m. in. 
4 sale dydaktyczne i ogród zimowy. 
Spółka Family House zadbała także 
o duży, doskonale wyposażony, plac 
zabaw oraz boisko sportowe dla 
starszych dzieci. 

W minioną sobotę spółka Family 
House zorganizowała festyn z oka-
zji otwarcia przedszkola. Dla dzieci 
przygotowano mnóstwo atrakcji: 
m.in. liczne konkursy, gry i zabawy 
z animatorami, dmuchańce oraz 
watę cukrową. KRz

Familijne Skrzaty 
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Warta Poznań najbliższe spotkanie rozegra z Lechem II Poznań 
we… Wronkach
Zespół Warty Poznań w 11 kolejce 
spotkań piłkarskiej III ligi grupy 
kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej 
zaledwie zremisował na własnym 
boisku z Unią Swarzędz 1:1 (1:0). 
Warta zdobyła prowadzenie po 
strzale Filipa Brzostowskiego w 45 
minucie. Wyrównującą bramkę dla 
gości uzyskał z rzutu karnego Mate-
usz Molewski (65).

– Jak się nie wykorzystuje dwóch 
stuprocentowych sytuacji przy 1:0, 
to potem to się mści – stwierdził To-
masz Bekas, trener Warty Poznań, 
po sobotnim meczu III ligi zremiso-
wanym z Unią Swarzędz 1:1. Warta, 
gdyby zwyciężyła, mogła objąć fotel 
lidera.

– Oczywiście, że pozostał nie-
dosyt, iż nie wygraliśmy – mówił 
po meczu trener Tomasz Bekas. 
– Szkoda, ale muszę przyznać, że 
wynik jest sprawiedliwy. Unia po-
stawiła nam wysoko poprzeczkę 
i jak na III ligę poziom był wysoki. 
W tej chwili trudno mi powiedzieć, 
czy sędzia niesłusznie podyktował 
rzut karny, choć przyznam, że sytu-

acja była problematyczna. Z daleka 
patrząc trudno ocenić.

Już w najbliższą sobotę dojdzie 
do derby Poznania między Lechem 
II, a Wartą. Mecz rozegrany zosta-

nie w sobotę o godzinie 11… we 
Wronkach.

– Dla mnie to skandal, że derby 
Poznania musimy rozgrywać na wsi 
i o takiej wczesnej godzinie – oce-
nił trener Tomasz Bekas. – Stadion 
przy Bułgarskiej jest miejski i nale-
żało go udostępnić do rozegrania 
tego spotkania. Kibice Warty też 
zasługują przecież na szacunek. Po-
wtórzę, decyzję uważam za skanda-
liczną. Lech

FO
T.

 R
O

G
E

R
 G

O
R

Ą
C

Z
N

IA
K

W najbliższą sobo-
tę dojdzie do derby 
Poznania

O Warcie Poznań piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl
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