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Otylia na Tarnowskich TermachOtylia na Tarnowskich Termach STR. 12
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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PLWSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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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!

Andrzejki Andrzejki 
w rytmie disco w rytmie disco 

Mamy bilety na koncert gwiazd Mamy bilety na koncert gwiazd STR. 14STR. 14
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Praca wszystko zwycięża

Kalendarium

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. 

4 listopada
WTOREK
• Awaria też jest jakąś okazją, 
godz. 19 „Miś” / reż. Stanisław 
Bareja, 1980, Sala Kinowa CK 
Zamek w Poznaniu. Bilety: 10 zł. 

5 listopada
ŚRODA
• Wykłady w kinie: emocjonalne 
i neutralne: nowe i najnowsze 
kino niemieckie, godz. 11.30 
• „Terroryzm w nowym fi lmie 
niemieckim” – wykład Marka 
Bochniarza, Sala Kinowa CK 
Zamek / bezpłatne wejściówki .
• Wernisaż, g. 18 Patrick Ko-
vačovský / Marcin Berdyszak, 
wystawa czynna do 30.11. Gale-
ria Sztuki Współczesnej Profi l / 
wstęp wolny.

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. 
Więcej na str. 14.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Legenda głosi, że Newton sie-
dział pod jabłonią, gdy spadające 
na jego głowę jabłko uświadomiło 
mu, że upadek ciał na Ziemię 
i ruch ciał niebieskich są powo-
dowane tą samą siłą – grawitacją. 
Historię tę przypomniał w minioną 
sobotę biznesmen, najbogatszy 
Polak, Jan Kulczyk podczas 
uroczystości wręczenia Złotych 
Hipolitów. Dodał, że najlepiej jest, 
gdy jabłko spada najbliżej jabłoni, 
a najlepiej byłoby, gdyby nią była 
Wielkopolska. Biznesmen dodał, 

że Polska to dziś już nie tylko zie-
mia między Wisłą, Wartą i Odrą, 
ale cały świat. Polska może być 
liderem i ma prawo być szczęśliwa. 
Zaznaczył jednak, że sukces, to nie 
to co było, ale ciągła praca wbrew 
przeciwnościom.

No właśnie praca była naj-
częściej wymawianym w sobotę 
słowem. Nie mogło być inaczej, 
skoro uroczystość zorganizowało 
Towarzystwo im. Hipolita Cegiel-
skiego. Laureaci Złotych Hipolitów, 
osoby wybitne, nawiązując do pracy 

organicznej zaznaczały, że jej idee 
są wciąż aktualne, a kto wie, czy 
dzisiaj jeszcze bardziej niż w XIX 
wieku. 

Jestem pełen szacunku, że są 
ludzie na czele z Prezydentem To-
warzystwa im. Hipolita Cegielskie-
go dr. Marianem Królem, którzy 
kultywują idee Hipolita Cegielskie-
go. To ważne, że ta spuścizna trafi a 
do nowych pokoleń zachęcając 
współczesnych do odniesienia 
sukcesu, bo jak mawiał Cegielski 
„Praca wszystko zwycięża”.

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

Spuścizna idei 
Cegielskiego trafi a 
do nowych pokoleń

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. 

FO
T.

 A
G

N
IE

SZ
K

A
 R

Z
E

Ź
N

IK
FO

T.
 A

G
N

IE
SZ

K
A

 R
Z

E
Ź

N
IK

POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA
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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

10 XI
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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Już niedługo dobiegnie końca 
kolejna kadencja Zarządu Po-
wiatu w Poznaniu. Do wyborów 
pozostał niecały miesiąc. Pytanie, 
jak ocenia Pan ten czas, chyba nie 
jest więc dla Pana zaskoczeniem?

— Ocena działalności samorządu 
jest niezbędnym elementem systemu 
demokratycznego. To naturalne, 
że w takim okresie dokonuje się 
podsumowań. Ja także zastanawiam 
się, co w minionych czterech latach 
udało się osiągnąć, co zmienić, a co 
jeszcze jest do zrobienia. Zada-
nia publiczne powiatu są bardzo 
rozległe. Staramy się prowadzić 
politykę zrównoważonego rozwoju, 
patrzeć na potrzeby regionu i jego 
mieszkańców z szerszej perspekty-
wy. Cieszy mnie, że powiatowi wciąż 
przybywa mieszkańców, bezrobocie 
– w porównaniu z resztą kraju – jest 
dość niskie i utrzymuje się na stałym 
poziomie, jesteśmy też wciąż bardzo 
atrakcyjni dla inwestorów. Zdoby-
wamy także nagrody. Powiat został 
laureatem I edycji Konkursu Jakości 
Funkcjonowania Samorządów 
Terytorialnych w kategorii „Najle-
piej zarządzany powiat w Polsce”, 
a Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
znalazło się w gronie najlepszych 
starostw w kraju nominowanych do 
tytułu Lidera Rozwoju Regional-
nego 2014.  Mamy więc powody do 
zadowolenia.

Kilkanaście dni temu Staro-
stwu Powiatowemu w Poznaniu 
przyznano tytuł EuroSymbolu 
między innymi za „inwestycje 
w infrastrukturę techniczną 
i społeczną” oraz wsparcie dla 
osób niepełnosprawnych, a także 
upowszechnianie sportu i kultury. 
Czy może Pan powiedzieć na ten 
temat coś więcej?

— W minionych latach sporo 
inwestowaliśmy, żeby zapewnić 

mieszkańcom powiatu, zwłaszcza 
najmłodszym, warunki, w któ-
rych mogliby zadbać o kondycję 
fi zyczną. W 2011 roku dobiegł 
końca projekt „Promocja zdrowia 
poprzez sport”, w ramach którego 
w powiecie poznańskim powstało 
kilkanaście boisk wielofunkcyjnych 
i placów zabaw. Utworzono też 
boiska w ramach „Orlika 2012”. 
W zeszłym roku przy LO im. Mi-
kołaja Kopernika otwarto profesjo-
nalne boisko lekkoatletyczne, za 
które również zdobyliśmy szereg 
nagród, podobnie jak za utworzenie 
unikatowego na skalę europejską 
Parku Orientacji Przestrzennej 
w Owińskach. Park, powstały przy 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych, był jedną 
z najważniejszych inwestycji ostat-
niego czasu. Środki na jego budowę 
– niemal 6 mln zł – pozyskaliśmy 
częściowo z dotacji unijnych.

Większość obiektów sportowych 
powstało przy szkołach i pla-
cówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych. Część z nich również 
wymagała remontu.

— To prawda. W tej kadencji prace 
remontowo-budowlane objęły po-
wiatowe specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze, Ośrodek Wspoma-
gania Rodziny w Kobylnicy, Dom 
Dziecka w Kórniku-Bninie, Dom 
Pomocy Społecznej w Lisówkach 
oraz szkoły: w Bolechowie, Kór-
niku, Puszczykowie, Swarzędzu, 
Rokietnicy, Murowanej Goślinie 
oraz Mosinie. Cały czas dokłada-
my starań, by nasze placówki były 
coraz bardziej nowoczesne i coraz 
lepiej wyposażone. Dbamy też o po-
ziom nauczania, wspierając naj-
zdolniejszych uczniów. Stypendia 
Rady Powiatu w Poznaniu wyniosły 
w latach 2010–2013 prawie 258 
tysięcy złotych, Nagrody Starosty 
Poznańskiego niemal 35 tysięcy 

złotych. Dofi nansowujemy zajęcia 
dodatkowe i fakultatywne, a także 
kursy dokształcające oraz świad-
czenia zdrowotne dla nauczycieli 
i pedagogów.

Skoro wspomniał Pan o zdro-
wiu, chciałbym zapytać o szpital 
w Puszczykowie. W ostatnich la-
tach Starostwo Powiatowe sporo 
w niego inwestowało. 

— Rzeczywiście. Na inwestycje 
w szpitalu przeznaczyliśmy prze-
szło 40 mln zł. Prace w Puszczyko-
wie były najpoważniejszym przed-
sięwzięciem roku 2012. Lecznica 
stale się rozwija. Szpital doposa-
żany jest w najnowocześniejszy 
sprzęt, remontowane są oddziały 
istniejące oraz otwierane nowe, 
m.in. Oddział Hospicyjno-Paliatyw-
ny, Oddział Ginekologii Jednego 
Dnia, Pracownia Rezonansu 
Magnetycznego, a wcześniej SOR 
oraz lądowisko dla helikopterów. 
Dobiegł też końca pierwszy etap 
termomodernizacji. Planowana 
jest również budowa dwukon-
dygnacyjnego budynku 
z blokiem operacyjnym 
z sześcioma salami oraz 
generalną steryliza-
tornią.

Powróćmy jeszcze 
do ostatniej nagrody. 
Jak można przeczytać 
w liście gratulacyj-
nym, EuroSymbol 
został powiatowi 
przyznany również za 
„spektakularne inwe-
stycje drogowe”.

— W ostatnich czterech 
latach wyremontowali-
śmy i przebudowaliśmy 
prawie 80 km dróg o łącznej 
wartości ponad 130 mln 
złotych. Budowa wiaduktu 

i przebudowa wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą – ulicy Rabowickiej 
w Jasinie była największą inwe-
stycją w historii powiatu poznań-
skiego. Przeznaczono na nią kwotę 
około 30 mln złotych z budżetu 
centralnego, środków unijnych 
oraz własnych – gminy Swarzędz 
i Powiatu Poznańskiego. 
W niedawnym cza-
sie zmodernizo-
wana została 
też droga od 
Radojewa do 
drogi wo-
jewódzkiej 
numer 
196, 
Komor-
niki-Łę-
czyca oraz 
Poznań-
Bolechowo. 
Budujemy 
drogi do-
jazdo-
we 

do ekspresówek, dbamy także 
o komunikację pomiędzy gminami. 
Tak rozległe inwestycje nie byłyby 
możliwe gdyby nie współpraca 
poszczególnych samorządów oraz 
dofi nansowanie zewnętrzne – unij-
ne i krajowe. Jesteśmy na pierw-
szym miejscu wśród samorządów 

powiatowych, pod względem 
wysokości kwot pozyska-

nych z rządowego Na-
rodowego Programu 

Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Tylko 
z tego źródła otrzy-
maliśmy w minio-
nym okresie ponad 
10 milionów 
złotych.

Potrzeby są jednak 
wciąż ogromne, 
dlatego dołożymy 
wszelkich starań, by 
utrzymać wysokie 
tempo inwestycji 

drogowych i nie tylko.

Rozmawiał 
Sławomir Lechna

WYWIAD NUMERU

Powiat wciąż 
utrzymuje tempo

Rozmowa z Janem Grabkowskim, starostą poznańskim
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Boisko w Puszczykowie. Droga w Bolechowie. Szpital w Puszczykowie.
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Po raz drugi zwyciężył Pan 
w plebiscycie „Naszego Głosu 
Poznańskiego” SuperRadny 
Poznania i 19 okolicznych gmin. 
Gratulujemy! To, że mieszkańcy 
Kórnika ponownie docenili Pana 
zaangażowanie, na pewno jest 
powodem do dużej satysfakcji…

— Z pewnością, to potężny impuls 
do działania w przededniu wyborów 
i ogromny mandat zaufania na 
koniec kadencji. Pozwolę sobie 
przytoczyć tutaj komentarz jednej 
z mieszkanek Kórnika, która na 
wieść o moim zwycięstwie stwier-
dziła: „gratulacje, tytuł wypraco-
wany”. Dziękuję więc wszystkim, 
którzy głosowali na mnie. Mam 
nadzieję, że jest to jak najbardziej 
zasłużony tytuł. Kolejne zwycięstwo 
jest jednocześnie przypieczętowa-
niem idei, którą kierowałem się 
przez minione 4 lata – to mieszkań-
cy są najważniejsi, bo to oni tworzą 
gminę Kórnik.

To Pana pierwsza kadencja rad-
nego. Proszę opowiedzieć o naj-
ważniejszych sprawach, którymi 
się Pan zajmował?

— Wszystkie sprawy którymi się 
zajmowałem były bardzo ważne 
– indywidualne dla pojedynczych 
mieszkańców, globalne dla całej 
społeczności. Jedną z ważniejszych 
było na pewno przeprowadzenie 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla rejonu 
między ul. Staszica, Krasickiego, 
Stodolną a drogą S11. Projekt 
wielokrotnie konsultowany 
z mieszkańcami, godzący interesy 
wszystkich, a przy tym konserwu-
jący dotychczasowy charakter tej 
przestrzeni, z większą liczbą miejsc 
parkingowych i udogodnień dla 
mieszkańców. Podobnie było ze 
zmianą planu stałej organizacji 
ruchu dla tego terenu, o który 
zabiegałem od 3 lat. Stworzo-
ny z myślą o bezpieczeństwie 
mieszkańców (strefa ograniczenia 

prędkości do 30 km/godz. i liczne 
progi spowalniające), plan który 
doczeka się realizacji w kwietniu 
2015 roku. Zmiana Statutu Gminy 
Kórnik, dopasowująca funkcjono-
wanie samorządu do wymogów 
współczesnego społeczeństwa oby-
watelskiego. Oraz, ze względu na 
pełnioną funkcję przewodniczącego 
komisji Infrastruktury i Rozwoju, 
wszelkimi niezliczonymi sprawami 
związanymi z tym tematem.

Zawodowo związany jest Pan 
z handlem bezpośrednim i to 
w centrum Kórnika, na co dzień 
spotyka Pan się z mieszkańca-
mi. Jakie problemy najczęściej 
poruszają?

— Ze względu na różny charakter 
tych problemów, często wyma-
gający dyskrecji, pozwolę sobie 
odpowiedzieć trochę ogólnikowo, 
nie wnikając zbytnio w szczegóły 
poszczególnych spraw. Bywają 
prośby o interwencję w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego lub 
drogowego (dziury, oznakowanie 
ulic), prośby o pomoc w kontakcie 
z urzędami (np. przy formułowaniu 
pism), rozwiązywanie problemów 
społecznych czy też wsparcie przy 
inicjowaniu pewnych programów 
obywatelskich (chociażby tego-
roczny piknik charytatywny na 

rzecz niepełnosprawnego chłopca 
z gminy Kórnik). Zdarzały się 
również sytuacje wymagające 
pomocy prawnej, gdzie w poważ-
niejszych sprawach posiłkowałem 
się zaprzyjaźnionymi adwokatami 
działającymi nieodpłatnie. Często 
bywają również indywidualne pro-
blemy mieszkańców, w rozwiązaniu 
których pomóc powinna gmina, ale 
o których wolałbym nie opowiadać 
publicznie.

Jaki jest Marek Broniewski 
prywatnie? 

— Zabiegany… dosłownie i w prze-
nośni. Wolny czas poświęcam 
bieganiu długodystansowemu, do 
którego wróciłem w tym roku po 
poważnej kontuzji trzy lata temu. 
Stopniowa odbudowa formy i przy-
gotowania do kolejnych zawodów – 
w tym sezonie na 10 km i półma-
ratony, a w przyszłym planuję już 
pełne maratony – pochłaniają 
dużą część wolnego czasu. 
Działam również w kil-
ku stowarzyszeniach 
i mniej formalnych 
organizacjach spo-
łecznych działających 
„pro publico bono”. 
Na szczęście, mam 
najlepszą żonę pod 
słońcem, która mnie 
wspiera i toleruje częste 
nieobecności oraz późne 
powroty do domu.

16 listopada kolejne wybory. Jakie 
priorytety Pan sobie stawia na kolej-
ne cztery lata, jeśli zostanie radnym?

— Doświadczenie tej kadencji 
nauczyło mnie jednego – nawet 
najlepsze pomysły wypracowane 
z mieszkańcami są niczym, jeżeli 
natrafi ają na potężny mur sprzeciwu 
osób zapatrzonych w jedną osobę 
zamiast w potrzeby mieszkańców. 
Doszedłem do wniosku, że aby być 
skutecznym w wielu działaniach 
w Radzie Miejskiej konieczne jest 
wsparcie członków rady. Z tego 
powodu w nadchodzących wyborach 
startuję z KWW Macieja Brylew-
skiego, który skupia 19 kandydatów 
na radnych z różnych środowisk, 
w których znani jesteśmy z pracy 
społecznej, specjalistów w swo-
ich dziedzinach, osób o różnych 
poglądach, ale skupionych wokół 
jednej idei – gmina Kórnik to przede 
wszystkim mieszkańcy. Wystawiamy 

również kandydata na burmistrza 
– Macieja Brylewskiego, 

człowieka całym sercem 
zaangażowanego w po-
trzeby mieszkańców, 

najlepszą osobę na to 
stanowisko. Podstawą 
naszego wspólnego 
programu były liczne 

rozmowy przeprowa-
dzone bezpośrednio 

z mieszkańcami w ciągu 
ostatnich kilku lat. 

W najwięk-

szym skrócie plany wyglądają 
następująco:
1. Infrastruktura: realny program 
budowy kanalizacji i sieci wodocią-
gowej; plan rozwoju sieci drogo-
wych, drogi budowane w oparciu 
o jasne kryterium; bezpieczne 
pobocza, chodniki, ciągi rowerowe.
2. Oświata: reorganizacja systemu 
oświaty gminnej; zwiększenie ilości 
miejsc w przedszkolach i żłobkach; 
nowoczesna szkoła, zwiększenie 
poziomu nauczania; szkoła przyja-
zna uczniom i rodzicom. 
3. Społeczeństwo: urząd przyjazny 
mieszkańcom (e-urząd, popołu-
dniowe godziny funkcjonowania); 
pełne wsparcie dla organizacji po-
zarządowych; aktywizacja seniorów 
(Uniwersytet Trzeciego Wieku); 
rozbudowa gminnego programu 
Karty Dużej Rodziny; sportowa 
gmina, wsparcie aktywnego wypo-
czynku;
4. Gospodarka i fi nanse: reforma 
podatków i opłat lokalnych z ko-
rzyścią dla mieszkańców, małych 
i średnich fi rm – STOP z maksy-
malnymi stawkami podatków; jasne 
i przejrzyste zasady wydatkowania 
środków budżetowych; budżet 
partycypacyjny, konsultowany 
z mieszkańcami.
Rozwinięcie tych punktów można 
znaleźć na stronie www.maciejbry-
lewski.pl
Jest to rzeczywisty plan stworzony 
w oparciu o najważniejsze doku-
menty dla gminy Kórnik: Strategia 
Rozwoju Gminy, Wieloletnia 
Prognoza Finansowa Gminy, Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy oraz Wielkopolski Regio-
nalny Program Operacyjny na lata 
2014–2020.
Rozmawiał Sławomir Lechna

Mieszkańcy są najważniejsi
Marek Broniewski z Rady Miejskiej Kórnika został SuperRadnym’2014

FOT. ARCHIWUM MARKA BRONIEWSKIEGO 

SuperRadny2014SSuperuperRRadnyadny20142014

• SuperRadnym’2014 w na-
szym plebiscycie został Marek 
Broniewski (Rada Miejska 
Kórnika), który otrzymał 1059 
głosów. Kolejne miejsca zajęli: 
Wiesława Fedder (Rada Gminy 
Czerwonak) – 530 głosów, 
Ryszard Dyzma (Rada Miejska 
w Swarzędzu) – 262, Małgorzata 
Kaptur (Rada Miejska w Mosi-
nie) – 136 oraz Marian Szkudla-
rek (Rada Miejska w Swarzędzu) 
– 125.

SuperRadny’2014

SuperRadny’2014 
Marek Broniewski

Partnerzy plebiscytu
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Gmina Tarnowo Podgórne otrzy-
mała wyróżnienie oraz Złotą Sta-
tuetkę w konkursie „Gmina Fair 
Play” 2014. To dowód na wdrożenie 
i utrzymywanie wysokich standar-
dów obsługi polskich i zagranicz-
nych inwestorów na każdym etapie 
procesu inwestycyjnego. 

Konkurs promuje samorządy, 
które szczególną uwagę przypisu-
ją współpracy z lokalnymi przed-
siębiorcami, tworząc rzetelne, 
partnerskie relacje. Jak deklarują 
organizatorzy konkursu: „właści-
wie ułożona współpraca gminy 
z  lokalnymi przedsiębiorcami oraz 
nowymi inwestorami przynosi 
obu stronom wymierne korzyści, 
do których z całą pewnością można 
zaliczyć tworzenie tak potrzebnych 
na polskim rynku nowych miejsc 
pracy, wzrost wpływów podatko-
wych, powstawanie nowych i  po-
trzebnych gminie obiektów, takich 
jak oczyszczalnie ścieków, sale gim-
nastyczne, szkoły, zaplecza hotelar-
sko-turystyczne itp. Przedsiębiorcy 
natomiast od gmin mogą oczekiwać 
stworzenia im lepszych warunków 
inwestowania, stosowania prefe-
rencyjnych stawek podatkowych, 
uwzględniania fi rm w  inicjatywach 
promocyjnych gmin, tworzenia ze-
społów konsultacyjnych z udziałem 
przedsiębiorców działających na te-
renie gminy i współpracy z nimi np. 
podczas tworzenia budżetu gminy. 
Firmy aktywnie współpracujące 

z gminą mogą także liczyć na prestiż 
i uznanie społeczne.” 

Natomiast wójt gminy Tarnowo 
Podgórne Tadeusz Czajka otrzy-
mał tytuł „Samorządowy Menedżer 
Roku” 2014. Ta nagroda za wielo-
letni osobisty wkład w rozwój inwe-
stycji, biznesu i  przedsiębiorczości 
w Gminie oraz skuteczność w przy-
ciąganiu inwestorów. Doceniono 

także działania wójta w kierunku 
kreowania przedsiębiorczości mło-
dzieży szkół ponadpodstawowych 
na terenie gminy m.in. poprzez 
edukację w  wieloletnim programie 
„Mój Pomysł na Biznes” współre-
alizowanym przez  Tarnowskie Sto-
warzyszenie Przedsiębiorców. 

Organizatorem konkursu jest 
Instytut Badań nad Demokracją 
i Przedsiębiorstwem Prywatnym. 
Wyniki ogłoszono 17 października 
podczas gali w warszawskim hotelu 
„Bristol”. Gościem honorowym był 
wicepremier i minister gospodarki 
Janusz Piechociński. ARz

Tarnowo Podgórne 
gminą Fair Play!
Wójt Tadeusz Czajka został Samorządowym Menadżerem Roku
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Wójta doceniono 
za kreowanie 
przedsiębiorczości

Wójt Tadeusz Czajka 
nagrodę odebrał z rąk 
wicepremiera i ministra 
gospodarki Janusza 
Piechocińskiego. 

Burmistrz gminy Stęszew Włodzi-
mierz Pinczak w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Wielkopol-
skiego w Poznaniu podpisał kolejne 
pięć umów o dofi nansowanie pro-
jektów ze środków UE w ramach osi 
IV LEADER działanie: „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” obję-
te Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013. Gmi-
na Stęszew złożyła wnioski o przy-
znanie pomocy na ww. przedsię-
wzięcia w maju bieżącego roku. 

Pieniądze na dofi nansowanie 
projektów pochodzą z Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW). Podpisane umowy 
o przyznanie pomocy dotyczą ope-
racji pn: Remont świetlic wiejskich 
w miejscowościach Dębno, Wron-
czyn; remont świetlicy wiejskiej 
w Drożdżycach; rozwój infrastruk-

tury rekreacyjno-sportowej w urzą-
dzenia siłowni plenerowej w gmi-
nie Stęszew; doposażenie terenów 
rekreacji w siłownie plenerowe 
w miejscowościach Drożdżyce i Wi-
tobel; zagospodarowanie rekreacyj-
ne w miejscowości Łódź i Trzebaw.

Gmina Stęszew uzyskała ze środ-
ków UE w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–
2013 dofi nansowanie na realizację 29 
projektów. W trakcie weryfi kacji jest 
jeszcze jeden złożony projekt. Pierwsza 
umowa w ramach PROW 2007–2013 
została podpisana 25 września 2009 r. 
Celem tych projektów jest zaspokoje-
nie potrzeb społecznych mieszkańców 
oraz poprawa jakości życia.

– Pod względem liczby pozy-
skanych dotacji jesteśmy liderem 
w Wielkopolsce – powiedział bur-
mistrz Stęszewa Włodzimierz Pin-
czak. Lech

Stęszew liderem

Burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak (z lewej) podpisał 
kolejne umowy na dofi nansowanie realizacji projektów. 
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SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego 
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Nie czekaj, zadzwoń: 691 896 296
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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

9 października w siedzibie Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego w War-
szawie odbyła się Gala Konkursu 
„Budowniczy Polskiego Sportu”, 
organizowanego przez „Klub Spor-
towa Polska” w ramach programu 
„Sportowa Polska”. Podczas gali 
wręczono wyróżnienia w katego-
riach: „Inwestor na medal”, „Spor-
towy obiekt roku”, Sportowa archi-
tektura regionu”, „Firma na medal” 
oraz statuetki „Budowniczy Pol-
skiego Sportu”. 

Celem konkursu „Budowniczy 
Polskiego Sportu” jest promocja 
nowoczesnej infrastruktury spor-
towej i rekreacyjnej w Polsce, po-
pularyzowanie dobrych praktyk 
w relacjach między inwestorem, 
projektantem, wykonawcą i ad-
ministratorem obiektu sportowe-
go oraz promocja nowoczesnych, 
trwałych i sprawdzonych rozwiązań 
materiałowych, technologicznych 
i konstrukcyjnych do budowy i mo-
dernizacji obiektów infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej. 

W kategorii „Budowniczy Pol-
skiego Sportu” wójtów, burmistrzów 
i prezydentów do statuetek nominu-
ją marszałkowie województw. Bur-
mistrza Kórnika Lechnerowskiego 
do brązowej statuetki „Budowniczy 
Polskiego Sportu” nominował mar-
szałek województwa wielkopolskiego 
w uznaniu za całokształt działań i wy-

jątkowe zaangażowanie w rozwój in-
frastruktury sportowej, rekreacyjnej 
i turystycznej, odpowiedzialność za 
prawidłowy proces realizacji inwesty-
cji, za efektywne działania na rzecz 
rozwoju sportu i rekreacji wśród dzie-
ci, młodzieży i społeczności lokalnej. 

Statuetkę i gratulacje burmistrz 
Jerzy Lechnerowski odebrał z rąk 
Marka Zdziebłowskiego, prezesa 
zarządu i Rafała Pierzyńskiego wi-
ceprezesa zarządu „Klubu Spor-
towa Polska” oraz olimpijczyków: 
Jacka Wszoły, Mariana Woronina 
i Andrzeja Suprona. 

– Jest to podwójnie cenne wy-
różnienie, bo przyznane zarówno 
dla gminy Kórnik, jak i dla mnie – 
powiedział „Naszemu Głosowi Po-

znańskiemu” burmistrz Jerzy Lech-
nerowski. – Gmina Kórnik bardzo 
dużo inwestuje w sport, a nagroda 
przyznana została głownie za budo-
wę Kórnickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu, które rocznie odwiedza 
250–300 tysięcy osób. Inwestuje-
my także w boiska w sołectwach. 
Mówiąc o kórnickim sporcie trze-
ba wspomnieć o Ośrodku Sportu 
i Rekreacji ze stadionem, a także 
o kolarstwie, w którym staliśmy się 
potęgą. 

Docenieni za sport
Statuetka „Budowniczy Polskiego Sportu 2014” dla 
burmistrza Kórnika Jerzego Lechnerowskiego
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Mieszkańcy gminy Stęszew po raz 
kolejny mieli szansę zaproponować 
na co przeznaczyć 50.000 zł z gmin-
nego budżetu. Podstawowym wa-
runkiem było to, aby przedstawiony 
pomysł służył całej gminnej społecz-
ności. Do urzędu wpłynęło 14 nastę-
pujących propozycji:

1) plac street workout,
2) budowa siłowni zewnętrznej 

na terenie ośrodka wypoczynko-
wego nad Jeziorem Strykowskim 
w Strykowie,

3) zagospodarowanie terenu przy 
plaży nad jeziorem Lipno (siłownia 
zewnętrzna, ustawienie stanowisk 
dla rowerów z możliwością ich przy-
pięcia, wymiana ławek i koszy na 
śmieci),

4) produkcja fi lmu promocyjnego 
o gminie Stęszew,

5) zwiększenie liczby koszy na 
śmieci oraz ustawienie specjalnych 
stojaków z woreczkami na psie od-
chody,

6) zamontowanie szafek dla 
uczniów w Szkole Podstawowej 
w Stęszewie oraz innych gminnych 
szkołach, a także uzupełnienie za-
plecza meblowego sal lekcyjnych 
klas I-III,

7) 25 ławek z okazji „25 lat 
Wolnej Polski” – zaprojektowanie 
i wykonanie 25 ławek oraz usta-
wienia ich w różnych miejscach dla 

lokalnych społeczności na terenie 
gminy,

8) budowa stacji meteorologicz-
nej przeznaczonej do pomiaru wa-
runków atmosferycznych z dostę-
pem internetowym,

9) zlikwidowanie żywopłotu przy 
ul. Poznańskiej (od ul. 25 stycznia 
do ul. Andrzejewskiego). Wykona-
nie na tym terenie dywanów kwiato-
wych, fontanny oraz ustawienie ła-
wek. Ustawienie kwietników przed 
pawilonami na ul. Poznańskiej,

10) utwardzenie drogi leśnej łą-
czącej gminę Stęszew z Dopiewem,

11) wybudowanie pobocza drogi 
Stęszew – Dębno – Drogosławiec,

12) wybudowanie pobocza drogi 
Stęszew – Rybojedzko,

13) klub malucha,
14) remont wnętrza oraz fasady 

zewnętrznej budynku „Przychodni 
Zespołu Lekarza Rodzinnego „Me-
dicus” przy ul. Piotra Skargi 22 
w Stęszewie.

Wszystkie propozycje zostały 
przeanalizowane przez specjalnie 
powołaną w tym celu komisję. Pięć 
z przedstawionych powyżej pomy-
słów nie spełnia warunków. Pomysł 
na „Utwardzenie drogi leśnej łączą-
cej Gminę Stęszew z Dopiewem” 
oraz „Wybudowanie pobocza drogi 
Stęszew – Dębno – Drogosławiec” 
– to drogi powiatowe, a co za tym 

idzie, nie są to zadania gminy. Na-
tomiast „Wybudowanie pobocza 
drogi Stęszew – Rybojedzko” – to 
zadanie województwa. „Powsta-
nie Klubu Malucha” to inicjatywa 
słuszna, jednak na ten cel dofi nan-
sowanie można uzyskać zgodnie 
z ustawą z 4 lutego 2011 r., o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz. 
U. Nr 45, pozycja 235. „Remont 
wnętrza oraz fasady zewnętrznej 
budynku „Przychodni Zespołu Le-

karza Rodzinnego „Medicus” przy 
ul. Piotra Skargi 22 w Stęszewie” 
został odrzucony ponieważ obiekt 
ten jest dzierżawiony i to dzierżaw-
ca wykonuje wszelkie remonty.

 Na pozostałe 9 pomysłów (1–9) 
można głosować do 14 listopada 
na stronie www.steszew.pl. Każdy 
mieszkaniec może zagłosować na 
jedną inwestycję. Propozycja, która 
otrzyma najwięcej głosów zostanie 
zrealizowana. WS

Budżet obywatelski Stęszewa

Na dziewięć 
pomysłów można 
zagłosować do 
14 listopada na 
www.steszew.pl

Burmistrz Jerzy Lechnerowski w towarzystwie 
Andrzeja Suprona, Mariana Woronina i Jacka Wszoły.

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl
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– Gmina Stęszew jest nie tylko lide-
rem jeśli chodzi o liczbę podpisa-
nych umów na dofi nansowanie in-
westycji proekologicznych, ale jest 
dobrze zarządzana – stwierdził wi-
cemarszałek Wojciech Jankowiak, 
na zebraniu mieszkańców gminy 
Stęszew, które odbyło się 22 paź-
dziernika w Tomiczkach. – Wiem 
co mówię, bo patrzę z boku i mam 
porównanie z innymi gminami. 

Burmistrz Stęszewa Włodzi-
mierz Pinczak wymienił inwe-
stycje podejmowane w latach 
2011–14, które stoją pod znakiem 
kanalizacji, ale jest ona tylko jed-
nym z wielu priorytetów i realizo-
wanych przedsięwzięć. Z innych 
inwestycji warto wspomnieć m.in. 
budowę boisk z nawierzchnią syn-
tetyczną w Modrzu, Wronczynie, 
Jeziorkach, Strykowie i Stęszewie 
oraz remont świetlic wiejskich 
w Mirosławkach, Tomiczkach, 
Wronczynie, Dębnie, Sapowicach 
i Drożdżycach. Powstały także 
ścieżki pieszo-rowerowe oraz kul-
turalno-przyrodniczo-edukacyjno-
sportowe. Dokończono budowę 

8-oddziałowego przedszkola wraz 
z rozbudową istniejącego budynku 
oświatowego w Stęszewie. Powsta-
ły też 3-stanowiskowe garaże dla 
wozów strażackich w Strykowie. 
Burmistrz Pinczak wspomniał tak-

że o budowanych i remontowanych 
drogach, chodnikach i parkingach. 

– Właśnie podpisana została de-
cyzja środowiskowa i droga Buk 
– Stęszew, która będzie remonto-
wana w 2015 roku – powiedział bur-

mistrz, który mówił także o planach 
na kolejne lata (m.in. pozyskiwanie 
inwestorów i dotacji zewnętrznych, 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 
modernizacja sieci wodociągowej, 
kontynuacja polityki niskich cen 

opłat i podatków, budowa nowych 
dróg, kontynuacja podjętych dzia-
łań dotyczących budowy hali spor-
towej) oraz przedstawił kandydatów 
do Rady Miejskiej Gminy i powiatu 
z komitetu wyborczego PSL. Lech

Będzie remont drogi 306
O inwestycjach 2011–2014 w gminie Stęszew w miejscowości Tomiczki

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak (drugi z lewej) w superlatywach wypowiadał się o gminie Stęszew.
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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

REKLAMA

Pierwsza część uroczystości poświę-
cona została ludziom oświaty. Wójt 
Jan Broda podziękował pedagogom 
oraz pracownikom szkół i przed-
szkoli za codzienną pracę poświę-
coną kształceniu i wychowaniu mło-
dego pokolenia. Zapewnił, że mimo 
niełatwej sytuacji spowodowanej 
trwającą reformą oświaty, gmina 
Komorniki stara się stwarzać coraz 
to lepsze warunki nauki dla uczniów 
oraz pracy dla nauczycieli. Wójt nie 
krył zadowolenia, że do użytku zo-
stały już oddane boiska sportowe 
przy każdej ze szkół. Wspomniał 
także o trwających i planowanych 
inwestycjach oświatowych w Ko-
mornikach i Plewiskach, prowadzo-
nych z myślą o zapewnieniu do-
brych warunków dla uczniów szkół 
podstawowych. 

Jak co roku, obchody święta Edu-
kacji Narodowej były okazją do na-
grodzenia dyrektorów i nauczycieli. 

Wójt Jan Broda oraz przewodniczą-
cy Rady Gminy Marian Adamski 
złożyli także życzenia emerytowa-

nym pracownikom oświaty, którzy 
chętnie biorą udział w corocznych 
spotkaniach. Przy wspólnym toa-

ście za pedagogów, pracowników 
szkół i przedszkoli oraz wszystkie 
osoby związane ze szkolnictwem 
gminy przewodniczący zapewnił, że 
oświata w gminie Komorniki zmie-
rza w dobrym kierunku. 

Po części ofi cjalnej goście wy-
słuchali wzruszającego koncertu 
przygotowanego przez uczniów 
i nauczycieli Gimnazjum z okazji 
15-lecia szkoły. Historia i charak-
ter szkoły oddane zostały w nastro-
jowych utworach wykonywanych 
przez szkolny zespół „Last Minute, 
pedagogów oraz rodziców”. 

15 lat Gimnazjum w Komornikach
Tegoroczne Święto Edukacji Narodowej w gminie Komorniki obchodzone było 10 października podczas 
jubileuszu 15-lecia Gimnazjum im. E. hr. Raczyńskiego w Komornikach

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

Wójt Jan Broda podziękował pracownikom oświaty za ponoszony trud.
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Z początkiem października do użyt-
ku zostały oddane cztery boiska 
szkolne. Nowymi obiektami mogą 
cieszyć się już wszystkie gminne 
podstawówki oraz Gimnazjum. 
W Wirach, Chomęcicach i Plewi-
skach nowe boiska wielofunkcyjne 
zastąpiły dotychczasowe prowizo-
ryczne boiska urządzane na trawie 
bądź z nawierzchnią asfaltową. Dla 
Gimnazjum to pierwszy taki obiekt. 

Do tej pory jego uczniowie korzysta-
li z oddalonego od szkoły stadionu 
w Komornikach. Szkoła w Komor-
nikach, gdzie uczy się najwięcej 
uczniów jest już od ubiegłego roku 
wyposażona w dwa boiska. Nowe 
obiekty mają sztuczną nawierzchnię 
i warunki do uprawiania różnych 
dyscyplin. Ich budowa trwała od 
lipca. Łączny koszt budowy boisk 
wyniósł 1.270.672,11 zł. OK

Cztery nowe boiska 

SP Wiry.

SP Chomęcice.Gimnazjum Komorniki.

SP Plewiska.
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Grupa dziennikarzy z Wielkopolski, w tym 
poniżej podpisana przedstawicielka „Nasze-
go Głosu Poznańskiego”, uczestniczyła od 
11 do 14 października w wizycie studyjnej 
w Brukseli na zaproszenie eurodeputowanej 
prof. Krystyny Łybackiej z Grupy Postępo-
wego Sojuszu Socjalistów & Demokratów. 
Zwiedzanie Parlamentu Europejskiego oraz 
spotkanie z eurdeputowaną było najważniej-
szym punktem na mapie belgijskich atrakcji. 

Krystyna Łybacka poinformowała, że jako 
jedyna z ramienia Parlamentu Europejskiego 
została członkiem Rady Dyrektorów prestiżo-
wej uczelni wyższej École nationale d’admini-
stration (ENA) kształcącej elity polityczne dla 
Europy. Posłanka zapowiedziała również, że: 
– Po raz pierwszy w Polsce ukaże się przewod-
nik dotyczący korzystania z funduszy „Hory-

zont 2020”. To są ogromne pieniądze, po które 
mogą sięgać zarówno naukowcy, jak również 
mali i średni przedsiębiorcy… Ten przewod-
nik poprowadzi niemalże za rękę na poziomie 
kliknij, zobacz, podając cały zestaw warunków 
brzegowych, jak ten projekt należy napisać. 

Publikację przygotowało Biuro Krystyny 
Łybackiej w Brukseli. W Parlamencie Euro-
pejskim dziennikarze uczestniczyli również 
w prelekcji na temat współpracy Parlamentu 
Europejskiego i Komisji Europejskiej z me-
diami.

Dziennikarze w Brukseli

WYDARZENIA
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Przekonali się o tym uczestni-
cy kolejnego spotkania członków 
Tarnowskiego Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców, które odbyło 
się w kręgielni Vector w Tarnowie 
Podgórnym. Tym razem gościem 
była Magdalena Prask – poznańska 
himalaistka, która odbyła wiele nie-
zwykłych i niebezpiecznych eskapad 
w najtrudniej osiągalne miejsca na 
Ziemi. Opowiedziała ona o plano-
waniu, przygotowaniach, a przede 
wszystkim o kulisach samych wy-
praw – w tym na Mont Everest.

– Każda wyprawa to projekt 
w zdefi niowanym celu – mówiła 
Magdalena Prask. – Celem jest zdo-
bycie szczytu i bezpieczny powrót 
do domu. Wszystko trzeba bardzo 
dobrze zaplanować, w najdrobniej-
szym szczególe. Za błąd można po-
nieść najwyższą cenę.

– Przedsiębiorcy z pewnością po-
twierdzą, że tylko ci, którzy szcze-
gółowo zaplanowali swoje działania 
oraz prawidłowo i rzetelnie ocenili 
ryzyko mogą liczyć na sukces. Oczy-
wiście zagrożenia w himalaizmie są 
inne – utrata życia i zdrowia w kon-
tekście utraty pieniędzy to zupełnie 
inna kategoria, ale sposób myśle-

nia o zadaniu jest bardzo podobny. 
W obu przypadkach potrzebna jest 
zimna precyzyjna kalkulacja. Emo-
cje oczywiście też są ważne, często 
one są motorem napędowym całe-
go przedsięwzięcia, ale przychodzi 

moment kiedy trzeba te kategorie 
oddzielić, inaczej nasze działanie 
może stać się irracjonalne – mówił 
Szymon Horowski, prezes TSP. 

Potem przedsiębiorcy rywalizo-
wali w Kręglarskim Turnieju TSP. 
W rywalizacji grupowej wyłoniono 
czterech fi nalistów, którzy stoczyli 
bezpośredni pojedynek. Ostatecz-

nie zwyciężył, podobnie jak przed 
rokiem, Szymon Górecki (WE-
BOO), który wyprzedził Marka 
Różewskiego (MARKHEN, Hotel 
LEDA SPA), Szymona Horow-
skiego (STYROPOZ, HORCOM) 
i Sławomira Lechnę („Nasz Głos 
Poznański).

– Jak na turniej amatorski, to stał 

on na wysokim poziomie – ocenił 
zawody Piotr Nowak, właściciel krę-
gielni Vector. 

Podczas spotkania przedsię-
biorcy złożyli urodzinowe życzenia 
swojej koleżance Katarzynie Wojt-
kowiak (Restauracja Dobry Adres), 
która zrewanżowała się… przepysz-
nym tortem. Red

Szczyty, biznes i kręgle 
Czy himalaizm może mieć coś wspólnego z prowadzeniem biznesu? Okazuje się, że tak i to bardzo wiele

Magdalena Prask, poznańska 
himalaistka, interesująco opowie-
działa o himalaizmie nawiązując 
do biznesu.

W wielkim fi nale turnieju kręglarskiego znaleźli się: Szymon Górecki, Sławomir Lechna, Marek Różewski 
i Szymon Horowski

 Galeria zdjęć na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

 Magdalena 
Szerszeń 
m.szerszen@naszglospoznanski.pl

Wielkopolscy dziennikarze na moment 
wcielili się w role eurodeputowanych

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego Głosu Poznańskiego, 

a w kolejnym numerze drugie otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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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 
1153 osób fi zycznych oraz 116 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
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To coroczne wyróżnienie przyzna-
wane od 2001 przez Towarzystwo 
im. Hipolita Cegielskiego otrzymu-
ją osoby, które trwale zapisały się 
w świadomości społecznej poprzez 
propagowanie postaw patriotycz-
nych, szacunku do wartości pozy-
tywistycznych i pracy organicznej, 
jako źródła pomyślności narodu. 
Kapitułę Złotego Hipolita stanowią 
intelektualiści reprezentujący róż-
ne nurty społeczne, naukę, religię, 
kulturę i media, w tym wydawca 
i redaktor naczelny „Naszego Głosu 
Poznańskiego” Sławomir Lechna.

Pierwszego Złotego Hipolita 
otrzymał Jan Paweł II – 1 sierpnia 

2001 roku w Watykanie. Do tej pory 
uhonorowano ok. 100 osób. W gro-
nie wyróżnionych znaleźli się prezy-
denci RP: Lech Wałęsa, Aleksander 
Kwaśniewski i Bronisław Komorow-
ski, a także pierwszy premier III RP 
Tadeusz Mazowiecki. Wśród laure-
atów jest też Krzysztof Penderecki, 
Stefan Stuligrosz, Józef Glemp, 
Stanisław Dziwisz, Andrzej Wajda 
i wiele innych wybitnych osób. 

W tym roku statuetkę otrzyma-
li: dziennikarka – podróżniczka 
Elżbieta Dzikowska, przedsiębior-

ca Jan Kulczyk, artysta – malarz 
Wojciech Siudmak, prawnik, były 
prezes Trybunału Konstytucyjnego 
prof. Andrzej Zoll, przeor Zakonu 
Paulinów ojciec Eustachy Rakoczy, 
były wojewoda poznański Włodzi-
mierz Łęcki, reżyser Krzysztof Za-
nussi i chemik szef Parku Nauko-
wo-Technologicznego UAM prof. 
Bogdan Marciniec.

Złote Hipolity 
dla wybitnych
Osiem osób otrzymało w sobotę 25 października, w Sali Białej 
Urzędu Miasta Poznania statuetkę Złotego Hipolita wraz 
z tytułem Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl

 Galeria zdjęć na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 



11
NR 65 / 27 PAŹDZIERNIKA 2014 

WOKÓŁ NAS

W Mosinie nadal 
pamiętają o wojnie
75. rocznica wydarzeń z 20 października 1939 roku Rozmowa z Adamem Woropajem, 

wójtem gminy Duszniki
Po 25 latach zarządzania gminą 
Duszniki, postanowił Pan, że to 
będzie Pana ostatnia kadencja. 
Dlaczego?

— Po 25 latach zarządzania 
i służby dla mieszkańców gminy 
Duszniki doszedłem do wniosku, że 
cele i zadania, które zaplanowałem 
przed laty zostały zrealizowane, 
dlatego postanowiłem zakończyć 
swoją służbę w Dusznikach. W tym 
miejscu dziękuje wszystkim miesz-
kańcom za współpracę i życzliwość, 
za to że wspólnie mogliśmy tak 
dużo inwestycji zrealizować i zde-
cydowanie poprawić warunki życia 
w naszych wioskach.

Zapewne nie będzie łatwo wy-
mienić, bo zrealizowanych zadań 
było dużo, ale proszę wymienić 
najważniejsze przedsięwzięcia – 
inwestycje, które zrealizowano 
w minionych 25 latach.

— Rozpoczynając swoją służ-
bę przed 25 laty w Dusznikach 
zrobiłem bilans otwarcia, z którego 
wynikało, że w zakresie infrastruk-
tury technicznej na terenie gminy 
tylko 40% mieszkańców było pod-
łączonych do wodociągu zbiorowe-
go, dlatego w pierwszym okresie 
zrealizowaliśmy budowę 2 stacji 
wodociągowych i ponad 150 km 
sieci. Kolejnym krokiem była bu-
dowa 3 oczyszczalni ścieków wraz 
z kanalizacją sanitarną w ilości 101 
km sieci głównej i1259 przyłączy. 
Uzupełnieniem sieci kanalizacyjnej 
są 182 przydomowe oczyszczal-
nie ścieków. Mając na terenie 
gminy 2 kopalnie gazu ziemnego 
wybudowaliśmy 96 km głównej 
sieci gazowej i podłączyliśmy 75% 
mieszkańców do sieci. W zakresie 
gospodarki odpadami jako pierwsi 
w ówczesnym województwie po-
znańskim wybudowaliśmy składo-
wisko odpadów komunalnych oraz 
stworzyliśmy komunalny zakład 
budżetowy do obsługi infrastruk-
tury komunalnej. W dziedzinie 
oświaty dokończyliśmy budowę 
szkoły podstawowej w Grzebieni-
sku oraz stołówki szkolnej wraz 
z salami lekcyjnymi w Dusznikach. 
Wybudowaliśmy nowy budynek 
gimnazjum w Dusznikach i wyre-
montowaliśmy budynek dla potrzeb 
gimnazjum w Grzebienisku. W celu 
poprawy bazy sportowej oddaliśmy 
do użytku salę sportową w Grze-
bienisku i w Dusznikach w raz 
z boiskiem Orlik 2012. W dziedzi-
nie kultury dokończyliśmy budowę 
domu kultury w Dusznikach, 
wybudowaliśmy nowe Biblioteki 
w Grzebienisku i Dusznikach, 
zmodernizowaliśmy wszystkie 
świetlice wiejskie, odtworzyliśmy 

dawne parki. Na terenach wiejskich 
powstały nowe boiska do gry w pił-
kę nożną. Bardzo ważną inwestycją 
w roku 1996 była telefonizacja 
gminy. Zrobiliśmy dokumenta-
cję techniczną dla przyłączenia 
wszystkich chętnych mieszkańców 
i dofi nansowaliśmy budowę ponad 
1000 linii telefonicznych. W celu 
poprawy obiektów służby zdrowia 
dołożyliśmy swoje środki fi nansowe 
do modernizacji ośrodków zdrowia 
w Dusznikach i Grzebienisku. Naj-
ważniejszą inwestycją w zakresie 
rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych była budowa Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Dusznikach. 
W pięciu Pracowniach 25 osób 
niepełnosprawnych zdobywa nowe 
umiejętności przywracające je do 
normalności. Bardzo duży nacisk 
postawiliśmy na modernizację sieci 
dróg gminnych, powiatowych, wo-
jewódzkich i krajowych na naszym 
terenie, dlatego obecnie sieć tych 
dróg jest bardzo dobra.

Czym zamierza się Pan teraz 
zawodowo zajmować?

— Obecnie jestem kandydatem do 
rady powiatu szamotulskiego i jed-
nocześnie poszukuję nowej pracy.

Wskazał Pan swojego następcę? 
Dlaczego warto na niego zagło-
sować?

— Dobry gospodarz odchodząc 
zostawia następcę, dlatego zapro-
ponowałem Pana Macieja Fligera 
na funkcję wójta gminy oraz 14 
kandydatów do rady gminy. Pan 
Maciej Fliger przez 4 lata pracował 
w Radzie Gminy Duszniki prze-
wodnicząc komisji oświaty, kultury, 
kultury fi zycznej i sportu. Zna 
doskonale zagadnienia związane 
z funkcjonowaniem samorządu 
i potrafi  zarządzać gminą, dlatego 
zwracam się z prośbą do mieszkań-
ców gminy Duszniki o poparcie 
kandydatury Pana Macieja Fligera 
na wójta gminy oraz poparcie 
kandydatów Wspólnej Sprawy do 
Rady Gminy.
Rozmawiał Sławomir Lechna

„Pamiętamy o wydarzeniach z 20 
października 1939 roku” – to prze-
słanie, które przyświeca organizato-
rom obchodów z okazji 75. rocznicy 
wydarzeń z 20 października 1939, 
kiedy to na mosińskim rynku Niem-
cy rozstrzelali 15 obywateli Mosiny 
i okolicznych miejscowości. 

Tradycyjna uroczystość upa-
miętnia najtragiczniejsze momenty 
w historii gminy Mosina. Po zaję-
ciu miasta przez wojska niemieckie 
we wrześniu 1939 roku rozpoczęły 
się represje i aresztowania, których 
rezultatem było rozstrzelanie 15 
najznamienitszych mieszkańców 
Mosiny i okolicznych miejscowości. 
Była to jedna z pierwszych maso-
wych egzekucji w ramach Operacji 
Tannenberg, mającej na celu ekster-
minację polskiej inteligencji i war-
stwy przywódczej, a tym samym 
osłabienie woli walki na polskich 
ziemiach zachodnich. Jednak mimo 
prześladowań i terroru społeczeń-
stwo miasta nadal stawiało opór 
okupantowi.

Na zaproszenie gminy Mosina 
licznie odpowiedziały delegacje re-

prezentujące instytucje publiczne, 
organizacje, stowarzyszenia, zakła-
dy pracy oraz placówki oświatowe, 
mieszkańcy i goście gminy Mosina.

Uroczystość na Placu 20 Paź-
dziernika, która została poprzedzo-
na tradycyjną modlitwą nad mogi-
łami rozstrzelanych oraz uroczystą 

mszą świętą, odbyła się zgodnie 
z zasadami ceremoniału wojskowe-
go z udziałem wojskowej asysty ho-
norowej wystawionej przez 31 Bazę 
Lotnictwa Taktycznego.

Dobry gospodarz 
odchodząc zostawia 
następcę 

Karolina 
Adamczyk 
kontakt@naszglospoznanski.pl

 Galeria zdjęć na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

W uroczystości nie mogło zabraknąć władz 
samorządowych Mosiny.
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Od 5 do 10 października odbył się 
wyjazd młodzieży z Gimnazjum 
nr 2 Zespołu Szkół w Mosinie do 
zaprzyjaźnionej szkoły Humboldt-
Schule w Seelze. W podróż udało 
się 15 uczniów pod opieką dyrektor 
Alicji Trybus, Kingi Wośkowiak – 
nauczycielki języka niemieckiego 
i koordynatorki wymiany oraz Mar-
ty Nowak, nauczycielki języka an-
gielskiego. Oba miasta łączy part-
nerstwo i wieloletnia współpraca, 
również w ramach oświaty. Tradycją 
stało się już, że mosińska młodzież 
wyjeżdża do Niemiec jesienią, a na 
wiosnę to szkoła w Mosinie jest go-
spodarzem dla uczniów i nauczycie-
li zza granicy. Miejsce zakwatero-

wania to zawsze domy gospodarzy 
– każdy uczeń na te kilka dni staje 
się członkiem rodziny, u której 
mieszka.

Młodzież miała okazję uczestni-
czyć w lekcjach swoich niemieckich 
rówieśników, poznać lepiej nie tylko 
swoich gospodarzy, ale też innych 
uczniów, porównać sposób prowa-
dzenia lekcji czy wygląd sal lekcyj-
nych w Niemczech i w Polsce. Całą 
grupę w ratuszu miejskim przyjął 
burmistrz Seelze Detlef Schallhorn. 
W ciekawy sposób opowiedział 
o Seelze, jego plusach, zaletach 
oraz kłopotach. Do młodzieży zwró-
ciły się również panie dyrektor obu 
szkół – Alicja Trybus oraz Regina 

Schlossarek-Aselmeyer, podkreśla-
jąc, że dzisiejsza młodzież ma wiele 
możliwości i szans w zjednoczonej 
Europie.

Poza tym młodzież zwiedzała po-
szczególne części miasta Seelze. 
Niezapomnianym przeżyciem była 
wizyta w największym zakładzie 
Volkswagena w Wolfsburgu – sie-
dzibie fi rmy oraz możliwość zoba-
czenia kolejnych etapów produkcji 
auta. Tu znajduje się też centrum 
interaktywne Phaneo, gdzie moż-
na było zbadać działanie różnych 
sprzętów, wykonać eksperymenty 
dotyczące pracy ludzkich zmysłów. 
Tradycyjnie już odbyło się zwiedza-
nie Hannoveru. Kinga Wośkowiak

Wizyta młodzieży w Seelze

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania w Seelze.
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26 października w Lusowie (gm. 
Tarnowo Podgórne) uroczyście 
otwarto nową remizę Ochotniczej 
Straży Pożarnej wraz z obiektami 
towarzyszącymi.

Druhowie mają teraz do dyspo-
zycji nowy obiekt o powierzchni 
użytkowej 290 m2, w którym jest 
również miejsce na garaż dla dwóch 
samochodów bojowych. Zbudowa-
no także 12-metrową wieżę do ob-
serwacji. 

Obok strażnicy powstała fi lia 
biblioteki publicznej. Można już 
zatem korzystać z bogatego księgo-
zbioru w nowej, jasnej przestrzeni 
czytelniczej. Pomieszczenia do-
tychczas użytkowane przez OSP 
i bibliotekę są przebudowywane. 
Już wkrótce zostaną udostępnione 
mieszkańcom sołectwa. 

– „Lusowiacy” będą mogli ćwi-
czyć w odnowionych pomieszcze-
niach. Cieszę się szczególnie z tego, 

że zostało wygospodarowane miej-
sce na zaplecze dla naszych strojów 
i akcesoriów – mówi Krystyna Sem-
ba, kierownik Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Lusowiacy”.

Koszt budowy remizy i biblioteki 
wyniósł ok. 1,3 mln zł, a przebu-
dowa pomieszczeń – 173 tys. zł. 
Całość została pokryta z budżetu 
gminy. ARz

Ostatnie w tym roku seminarium biz-
nesowe dla przedsiębiorców w Mosi-
nie odbyło się 22 października. Tym 
razem tematyka spotkania, zorgani-
zowanego przez Gminne Centrum 
Informacji, była oparta o zagadnie-
nia dotyczące zmian w podatku VAT 
w 2014 i 2015 r., które zostały zapre-
zentowane przez Annę Buczyńską, 
pracownika I Urzędu Skarbowego 
w Poznaniu, specjalistę ds. podatków 
pośrednich. W trakcie seminarium 
była także możliwość konsultacji 
omawianych zagadnień z pracowni-
kami wspomnianego urzędu. 

O tym jakie nowe rozwiązania 
dla pracodawców wniosła nowe-
lizacja Ustawy i promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy 
w szczegółach opowiedziała Jolanta 
Babiarczuk, kierownik Działu In-
strumentów Rynku Pracy i Szko-
leń w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Poznaniu. Uczestnicy mogli do-
wiedzieć się m.in. na czym polega 
różnica między bonem stażowym 

a bonem zatrudnieniowym, co 
obejmuje grant na telepracę czy na 
jakich zasadach odbywa się refun-
dacja składek ZUS pracodawcom. 

Uzupełnieniem tematów była pre-
zentacja oferty skierowanej do sek-
tora MŚP, którą przedstawił Andrzej 
Nowak, dyrektor Banku PKO BP o. 
w Luboniu oraz omówienie zagadnień 
związanych z poręczeniami w ramach 
Inicjatywy JEREMIE udzielanymi 

przez Poznański Fundusz Poręczeń 
Kredytowych sp. z o.o. przez prezesa 
Krzysztofa Dylikowskiego. 

Kolejne seminarium planowane 
jest na wiosnę 2015 r. 

Nowa remiza 
w Lusowie

Seminarium biznesowe

Gościem seminarium był m.in. zastępca burmistrza Mosiny Waldemar 
Krzyżanowski (drugi z lewej).

Karolina 
Adamczyk 
kontakt@naszglospoznanski.pl

W niedzielę (26 października) 
spółka Tarnowskie Termy zapro-
siła wszystkich na Drzwi Otwarte 
na budowie aquaparku w Tarnowie 
Podgórnym. Dla zwiedzających 
przewidziano wiele atrakcji m.in. 
zwiedzanie placu budowy oraz 
spotkanie z gościem specjalnym: 
mistrzynią olimpijską, mistrzynią 
świata i mistrzynią Europy – jedną 
z najbardziej popularnych sportow-
ców w Polsce – pływaczką Otylią 
Jędrzejczak!

– Obiekt prezentuje się fanta-
stycznie, bardzo dobrze, że docie-
ra tu światło zewnętrzne, tak że 
będzie chciało się w nim pływać 
i zawodniczo, i rekreacyjnie – po-
wiedziała Otylia Jędrzejczak. – Od 
pływania powinno się rozpoczynać 
uprawianie każdego sportu. To 
podstawa. Na pewno i tu pojawią 
się pływackie talenty, tylko będzie 
im trzeba zapewnić perspektywę 
szkolenia na wiele lat. Liczy się jed-
nak nie tylko wynik sportowy, a to, 
by dzieci od najmłodszych lat upra-
wiały sport. Jak się w sporcie ktoś 
nauczy znosić porażki, to w życiu 
nie będzie się poddawać. Ważne, że 
to będzie miejsce, w którym rodzic 
przywożąc dziecko będzie mógł też 
aktywnie spędzić czas, zrobić coś 
dla siebie.

– Zamierzamy otworzyć własną 
szkółkę pływacką, najlepszą w Wiel-
kopolsce, stąd obecność Otyli, bo 
chcemy uczyć się od najlepszych. 
Otylia będzie nas wspierała w pro-
wadzeniu szkółki – powiedziała Ani-

ta Stellmaszyk, prezes spółki Tar-
nowskie Termy. – Naszym atutem 
jest także bardzo dobra lokalizacja. 
Łatwo tutaj dojechać z rożnych oko-
licznych miejscowości. 

Początkowo aquapark miał być 
oddany do użytku właśnie w listopa-
dzie, ale…

– …Pojawiły się problemy z wy-
konawcą i po zerwaniu umowy ze 
spółką Kornas Development, Tar-
nowskie Termy samodzielnie pro-
wadzą inwestycję – wyjaśnił wójt 
Tadeusz Czajka. Najtrudniejsze za-
danie, jakie natychmiast trzeba było 
zrealizować – zadaszenie obiektu 
i budowa fasad zewnętrznych – 
zostało wykonane. Zmiana trybu 
prowadzenia inwestycji wiązała się 
z koniecznością przeprowadzenia 
inwentaryzacji zaawansowania po-
szczególnych prac. Obecnie spółka 
zawiera nowe umowy z wykonaw-
cami i prace w obiekcie są konty-
nuowane. Trwają dostawy urządzeń 
specjalistycznych, w tym wenty-
lacyjnych i klimatyzacyjnych oraz 
pomp ciepła. Kontynuowane są też 
prace wykończeniowe w saunach 
i strefi e basenowej. 

– Prace mają być zakończone 
w styczniu, a w lutym planujemy 
otwarcie Tarnowskich Term – zapo-
wiada wójt Tadeusz Czajka.

Koszt inwestycji to ok. 50 milio-
nów złotych netto. 
Sławomir Lechna

Otylia na Tarnowskich Termach
Najlepsza zawodniczka w historii 
polskiego pływania Otylia Jędrzejczak 
będzie patronować szkółce w Termach 
Tarnowskich
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 Galeria zdjęć z Drzwi Otwartych na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Gościem specjalnym Drzwi Otwartych była Otylia Jędrzejczak, na 
zdjęciu z przewodniczącym Rady Gminy Tarnowo Podgórne Grzego-
rzem Leonhardem, wójtem Tadeuszem Czajką i prezes Tarnowskich 
term Anitą Stellmaszyk. 

Otylia Jędrzejczak udzieliła też 
wywiadu naszej redakcji. 

Tak z zewnątrz prezentują się Tarnowskie Termy.



13
NR 65 / 27 PAŹDZIERNIKA 2014 

WOKÓŁ NAS

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!

Uroczystości w 75 rocznicę pierw-
szych egzekucji dokonanych przez 
hitlerowców podczas II wojny świa-
towej na ludności polskiej w lasach 
palędzko – zakrzewskich odbyły się 
23 października w gminie Dopiewo. 
Przy „Kwaterze siedmiu grobów” 
wygłoszono apel poległych. Odpra-
wiona została tam też msza św. Na 
zaproszenie wójt gminy Dopiewo 
– Zofi i Dobrowolskiej na obchody 
przyjechały delegacje gmin partner-
skich – niemieckiej Dallgow – Do-
beritz i francuskiej Saint Brice en 
Cogles. Oprawę zapewniła policja, 
która pełniła wartę, na uroczystości 
był obecny Komendant Wojewódzki 
Policji. Nie zabrakło harcerzy. 

W programie dnia była też  kon-
ferencja „Pamięć i Przyszłość” 
w gimnazjum w Skórzewie, na 

której oprócz wykładów naukow-
ców, historyków i przedstawicieli 
gmin partnerskich Dopiewa, miała 
miejsce premiera publikacji „Pa-
mięć i Przyszłość - Gmina Dopiewo 
w okresie II wojny światowej”. 

Wydarzenie było częścią całorocz-
nego projektu „Wspólna [Hi]storia 
–  pamięć i  Przyszłość”, realizowa-
nego w  tym roku z  inicjatywy wójt 
gminy Dopiewo. Obejmował on wie-
lokierunkowe działania szkół i gminy 
Dopiewo, w tym konkurs poetycki 
„Z głową na karabinie”, konkurs 

piosenki „Gdzie dziewczęta i chłop-
cy z tamtych lat” i wyjazd młodzieży 
i dzieci do Poczdamu.

Teren lasu w  okolicach Dąbrówki, 
Palędzia i Zakrzewa jest jedną wielką 
mogiłą. Mniej może obecną w świado-
mości Polaków niż Katyń czy Palmiry, 
ale nie mniej ważną, o  której warto 
pamiętać.   Kolejną okazją, by zapa-
lić znicz będzie 1 listopada. Podczas 
II wojny światowej hitlerowcy zabili tu 
do kilkunastu tysięcy Polaków. Pierw-
sze strzały padły 13 października – 75 
lat temu. Obecnie w lesie znajdują się 
miejsca pamięci w  postaci grobów 
z krzyżami, obelisków i pomnika, po 
których – na nowo – wyznaczono 
„Szlak Pamięci”. AM

Pamięć i przyszłość
Zapłonęły znicze w lasach palędzko-zakrzewskich

 Galeria zdjęć na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

 Teren lasu w okoli-
cach Dąbrówki jest 
jedną wielką mogiłą
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Gmina Komorniki na mocy porozu-
mienia podpisanego 21 październi-
ka przekazała miastu Poznań kwotę 
190 tysięcy złotych na poszerzenie 
ul. Trzebińskiej w Poznaniu. Trze-
bińska jest przedłużeniem ul. Fa-
bianowskiej w Plewiskach, którą 
gmina Komorniki wyremontowała 
już w 2009 r. 

– Mieszkańcy gminy dojeżdżają-
cy do Plewisk od strony ul. Sycow-
skiej w Poznaniu od dawna oczeki-
wali poprawy stanu tego odcinka po 
stronie miasta – mówi wójt Komor-
nik Jan Broda. 

Inwestycja ma być zrealizowana 
jeszcze w tym roku. Przekazane przez 
gminę dofi nansowanie stanowi 50% 
łącznych kosztów inwestycji. OK

Poszerzą 
Trzebińską

Wójt Komornik Jan Broda.

Ofi cjalne otwarcie „Platformy 4 w 1” 
nastąpiło 24 października w Więcko-
wicach. Projekt zrealizowało sołec-
two przy wsparciu gminy Dopiewo 
w  ramach „Wielkopolskiej Odnowy 
Wsi”. W  festynie wzięli udział m.in. 
przedstawiciele sołectwa Więckowi-
ce, samorządu gminy Dopiewo, wi-
cestarosta Tomasz Łubiński, a także 
delegacje gmin partnerskich gminy 
Dopiewo z Francji i Niemiec.

Warto wspomnieć, że budowę 
bulodromu, wchodzącego w  skład 

„Platformy 4 w 1” - obok boiska do 
streetballa, parkietu tanecznego, 
szachownicy do gry w szachy plene-
rowe -  patronatem objęli Mer Sain 
Brice en Cogles i wójt wminy Dopie-
wo Zofi a Dobrowolska. W  progra-
mie inauguracji znalazły się zawody 
i animacje sportowe przygotowane 
przez GOSiR Dopiewo, występ 
Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo, 
szkolnego zespołu tanecznego ZSP 
w Więckowicach i  Mażoretek gim-
nazjum w Dopiewie. AM,

W sali seminaryjnej Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu odbyło się 
Absolutorium 17. Otwartego Uni-
wersytet Powiatu Poznańskiego. 
W jego trakcie każdy z wykładow-
ców wygłosił skrót swojego wykładu, 
które wcześniej można było usłyszeć 
we wszystkich gminach powiatu.

– 17. Otwarty Uniwersytet Po-
wiatu Poznańskiego, to wyjątkowy 
projekt. Nie znam bowiem drugiego 
takiego przykładu, by jeżdżono po 
gminach z uniwersyteckimi wykła-
dami – mówił na powitanie Marian 
Marek Przybylski, prezes Instytutu 
Edukacji Europejskiej, który był od-
powiedzialny za dobór wykładow-
ców. Patronat nad cyklem wykładów 
objął „Nasz Głos Poznański”.

I tak w trakcie całego 17. Otwarte-
go Uniwersytet Powiatu Poznańskie-
go swoje wykłady wygłosili dr Wło-
dzimierz Łęcki (Specyfi czne cechy 
turystyczno – krajoznawcze powiatu 
poznańskiego), prof. dr hab. An-
drzej Sakson (Powiat poznański jako 
punkt na linii Berlin – Moskwa), red. 
Marek Lubawiński (Kreacyjno – in-
tegracyjna rola sportu w powiecie 
poznańskim) oraz prof. dr hab. Ka-

rol Olejnik (Etos pracy organicznej 
w powiecie poznańskim).

Trzej pierwsi pojawili się w trakcie 
podsumowania i przedstawili nieco 
skrócone wersje swoich tematów. Na 
absolutorium nie zabrakło także Sta-
rosty Poznańskiego Jana Grabkow-
skiego, wicestarosty Tomasza Łubiń-
skiego oraz Zygmunta Jeżewskiego, 
członka zarządu powiatu w Poznaniu.

– Chciałem podziękować nie tylko 
wykładowcom, ale także mieszkań-
com powiatu za to, że tak chętnie 
uczestniczyli w naszym projekcie. 
Uczestniczyłem w kilku wykładach 
i doskonale wiem, że kończyły się 
one ciekawymi dyskusjami. Sam 
musiałem często odpowiadać na cie-
kawe i trudne pytania. Naszym głów-
nym celem było jednak przekazywa-
nie wiedzy o powiecie – powiedział 
Jan Grabkowski.

Na zakończenie Absolutorium 
17. Otwartego Uniwersytet Powia-
tu Poznańskiego wystąpił Wiesław 
Prządka z krótkim recitalem.

Platforma 4 w 1 
w Więckowicach

Absolutorium 17. OUPP

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego Głosu Poznańskiego, 

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

 NASZ PATRONAT

Tomasz 
Sikorski 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Na początku listopada zostanie 
oddane do użytku nowe Centrum 
Kultury Przeźmierowo. Na dobry 
początek – występ Stanisława Soy-
ki, atrakcje taneczne, muzyczne, te-
atralne, kulinarne, a także spektakl 
operetkowy. 8 i 9 listopada zapowia-
dają się ekscytująco!

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 najpiękniej-
szych i najbardziej wzruszających 
historii miłosnych. Na pierwszą 
operetkę w Centrum Kultury Prze-
źmierowo zapraszamy 9 listopada 
o godz. 19. Bilety w cenie 20 zł 
do nabycia w siedzibie GOK „SE-
ZAM”), Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym i Starej Kotłowni przy 
SP w Przeźmierowie.

Soyka i kulturalny koktajl
Na tę inwestycję czekało wielu mieszkańców Przeźmierowa i całej gminy Tarnowo Podgórne

Już 29 listopada z okazji Andrzejek 
w poznańskiej hali Arena wystąpią: 
Bad Boys Blue, Boney M, France-
sco Napoli i Alphaville. Patronat 
nad tym wyjątkowym wydarzeniem 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”.

Podczas koncertu artyści zaśpie-
wają swoje największe przeboje!!! 

Weź znajomych i przyjdź na zabawę 
w rytmie disco przy największych 
przebojach Bad Boys Blue, Boney 
M, Francesco Napoli i Alphaville.

Start 29 listopada o godzinie 18.
Bilety są już do nabycia w skle-

pach EMPiK, Media Markt i Saturn 
na terenie całego kraju oraz w inter-
necie, w portalu Ticketpro”.

Andrzejki z gwiazdami disco!!! 
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• 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

• Dla naszych Czytelników 
będziemy mieli 3 podwójne 
zaproszenia. Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl 

Mamy bilety

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Co dwa tygodnie 
będziemy mieli 
jedno podwójne 
zaproszenie dla 
Czytelników!

REKLAMA

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296

 NASZ PATRONAT
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Zapewne masz jeszcze w głowie 
emocje, które towarzyszyły zawod-
nikom i kibicom podczas tegorocz-
nego Biegu Lwa, któremu patronu-
je „Nasz Głos Poznański”. Twoje 
dzieci ścigały się z innymi lwiątkami 
na bieżni, a później relaksowały się 
w strefi e EXPO, sąsiad i sąsiadka 
rywalizowali w Pogoni za Lwem, 
a Ty przełamywałeś własne słabo-
ści na trasie półmaratonu zmagając 
się z rzeszą amatorów, najlepszymi 
polskimi biegaczami oraz gośćmi 
z kilku krajów Europy i Afryki. Na 
koniec dałeś się porwać dynamicz-
nej muzyce zespołu Raggafaya. 

Bieg Lwa to dziś jeden z najlep-
szych biegów długodystansowych 
w Polsce, między innymi z powodu 
atmosfery, jaką tworzą mieszkańcy 
gminy. Wyróżniana jest organizacja 
i możliwości, jakie dają partnerzy 
biegu. Tworzymy imprezę inną niż 
wszystkie, znaną i chwaloną w ca-
łym kraju właśnie dzięki kibicom, 
naszym partnerom, wolontariu-
szom i wszystkim, którzy w różny 
sposób angażują się w Bieg Lwa! 
Dziękujemy Wam.

Już dziś zarezerwuj sobie całą 
niedzielę 24 maja. Wpisz ten dzień 
do rodzinnego kalendarza, zaproś 
znajomych i sąsiadów. Będzie kilka 
niespodzianek! Wiesz, że młodzież 
szkolna biega z Tobą w półmarato-
nie? Co prawda, w sztafecie, ale jed-
nak to ponad 21 kilometrów. Szta-
fety sprawdzają nam się doskonale 
więc pomyśleliśmy też o starszych 
i młodszych, którzy będą mogli wy-
startować w biegu trzypokolenio-
wym 3x400 metrów. Już dziś szukaj 

kandydatów w rodzinie. Muzycznie 
też będzie się działo. Zobaczysz!

Do Biegu Lwa pozostało siedem 
miesięcy, a my już od dwóch mie-
sięcy pracujemy nad kolejną edycją. 
Naszym celem jest zorganizowanie 
jeszcze lepszego wydarzenia, mamy 
mnóstwo pomysłów, które realizu-
jemy także dzięki pomocy naszych 
partnerów. Zapraszamy do współ-
pracy fi rmy z terenu gminy Tarnowo 
Podgórne. Gwarantujemy, że Wasze 
zaangażowanie będzie optymalnie 
spożytkowane. Pokażcie się jako 
fi rma społecznie odpowiedzialna. 
Pokażcie się, że funkcjonujecie w tej 
gminie, województwie, kraju. Po-
każcie, że jesteście. Dzięki Biegowi 
Lwa będzie o Was głośno. Zobaczą 
Was na żywo tysiące ludzi, a setki 
tysięcy dzięki mediom zaangażowa-
nym w nasze wydarzenie. Bądźcie 
z nami! 
Piotr Modzelewski 

Po raz piąty w hali GOSiR w Dopie-
wie, organizowane były Dopiewskie 
Igrzyska Przedszkolaków „Zeuski”. 
20 i 21 października w zawodach 
wzięło udział ponad 300 dzieci, 
które rywalizowały przez dwa dni. 
Miały do pokonania próby spraw-
nościowe. Osobną konkurencją bra-
ną do klasyfi kacji generalnej była 
rywalizacja opiekunek, które miały 
do pokonania tor przeszkód. Przy 
aplauzie licznie zgromadzonych na 
trybunach rodziców i dziadków za-
wody trwały codziennie ponad trzy 
godziny.

Dopiewskie Igrzyska „Zeuski” 
miały oprawę nawiązującą do praw-
dziwej oprawy olimpijskiej. Była 
defi lada zawodników, wciągnięcie 
fl agi olimpijskiej, sztafeta ognia 
olimpijskiego i odpalenie znicza. 
Dodatkowo mali sportowcy złożyli 
przysięgę. Zaprezentowano im rów-
nież jedną z dyscyplin olimpijskich. 
W tym roku było to żeglarstwo. Pre-
zentacji dokonał trener żeglarstwa 
w UKS Grot Więckowice – Paweł 
Pawlak. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
złote medale i pamiątkowe koszul-

ki. Placówki natomiast – nagrody 
rzeczowe, puchary oraz dyplomy. 
Podziękowania za współpracę nale-
żą się gimnazjalistom ze Skórzewa 
i Dopiewa, którzy wystąpili  w roli 
wolontariuszy, Urzędowi Gminy 
Dopiewo, Radzie Rodziców z przed-
szkola w Zakrzewie, działaczom 
UKS Grot Więckowice, władzom 
sklepu  z materiałami budowlanymi 

Leroy Merlin Komorniki oraz De-
cathlon Komorniki, które wzięły na 
siebie część kosztów związanych 
z produkcją pamiątkowych koszulek. 

SPORT
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• Bramki: Franciszek Siwek 
(60.), Wojciech Onsorge (70.)
• Warta: Filipowiak – Siwek, 
Onsorge, Wypych, Czerniejewicz 
– Ngamayama (68. Maruniak), 
Ciupa – Łukaszyk (86. Górny), 
Goździk (46. Drzewiecki), 
Ciarkowski – Spławski (79. 
Owczarek).
• Jarota: Szady – Ludwiczak, Fi-
lipiak, Skowron (90. Antkowiak), 
Czabański, Chromiński, Stokow-
ski (74. Benuszak), Durowicz 
(74. Wiła), Cierniewski (46. 
Białożyt), Cieślak, Goliński.
• Sędziował: Eliasz Pawlak.

Warta – Jarota 2:0
Niska temperatura skutecznie ostu-
dziła ofensywne zapędy piłkarzy 
obu drużyn. Najgroźniejsza sytu-
acja z pierwszej połowy to efekt 
błędu Dawida Czerniejewicza, który 
podał na tyle niefrasobliwie, że Do-
minik Chromiński z Jaroty Jarocin 
stanął oko w oko z Mateuszem Fi-
lipowiakiem. Piłka po strzale byłe-
go piłkarza Warty zmierzała już do 
siatki, ale Czerniejewicz naprawił 
swój błąd i wybił piłkę tuż sprzed 
linii bramkowej.

Po przerwie to Warta była stroną 
dominującą i w 60. minucie zielo-
ni dopięli swego. Łukasz Spławski 
oddał piłkę Franciszkowi Siwkowi, 
a ten mocnym strzałem zza pola 
karnego nie dał szans bramkarzowi. 
Dziesięć minut później Wojciech 
Onsorge ustalił wynik meczu, gdy 
z bliska wepchnął piłkę do siatki po 
dośrodkowaniu Michała Ciarkow-
skiego.

To nie był łatwy i przyjemny mecz 
dla zielonych, lecz kibiców poznań-

skiej drużyny z pewnością może 
cieszyć, że i takie spotkania war-
ciarze potrafi ą przechylać na swo-
ją korzyść. W drużynie Warty na 
duży plus warto wyróżnić zaledwie 

16-letniego Mateusza Wypycha, 
który pewnie radził sobie na od-
powiedzialnej pozycji środkowego 
obrońcy. 

Tym samym Warta Poznań po 13. 

kolejkach ma 26 punktów na koncie 
i do liderującego Startu Warlubie 
traci trzy „oczka”. Z kolei Jarota 
plasuje się obecnie na 12. miejscu 
w tabeli z dorobkiem 17 punktów.

Warta w czołówce tabeli
W meczu 13. kolejki III ligi kujawsko-pomorsko-wielkopolskej Warta Poznań pokonała Jarotę Jarocin 2:0 po 
golach Franciszka Siwka i Wojciecha Onsorge. Zieloni do liderującego Startu Warlubie tracą trzy punkty

O Warcie Poznań piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl

Damian 
Smyk
redakcja@naszglospoznanski.pl 

Tomasz Bekas, trener Warty
• Cieszy wygrana, chociaż 
w pierwszej połowie zagraliśmy 
najsłabsze 45 minut w tym 
sezonie. Druga część meczu była 
już zdecydowanie lepsza, czego 
najlepszym dowodem były dwie 
zdobyte bramki. Mamy satysfak-
cję, że zagraliśmy konsekwentnie 
na zero z tyłu. Wyrazy uznania 
dla całej drużyny ze szczegól-
nym  naciskiem na dobrą postawę 
16-letniego Mateusza Wypycha 
oraz Franciszka Siwka, który swój 
udany występ na boisku udoku-
mentował strzeloną bramką.

Powiedzieli po meczu
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Czwarty Bieg Lwa Igrzyska w Dopiewie

Bieg Lwa z bardzo dobrym cza-
sem ukończył m.in. wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka.

Marcin 
Napierała 
kontakt@naszglospoznanski.pl

R E L A C J E  Z  A R E N R E L A C J E  Z  A R E N 
S P O R T O W Y C HS P O R T O W Y C H

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Było z czego wybierać – oferta lo-
dowisk w Poznaniu i okolicach 
jest dość szeroka, aczkolwiek, jak 
zauważa „inga” względem Śląska 
wypadamy blado – szczególnie 
w obszarze obiektów większych, na 
których można rozegrać partie ho-
kejowe.

Tym razem zadaliśmy Czytelni-
kom dwa pytanie zamknięte i trady-
cyjnie już pozwoliliśmy podzielić się 
opiniami na tzw. „wolnym ringu”. 

Przybliżmy szczegóły: na pytanie 
„Czy potrafi sz jeździć na łyżwach?” 
prawie 60% respondentów odpowie-

działo „TAK”, zaś 12% z nich było 
zdania odmiennego. Około 22% re-
spondentów uznało, że utrzyma się 
na lodzie, zaś 6% nie poznało jeszcze 
swoich możliwości i pierwszy ślizg 
ma wciąż przed sobą. Duch sporto-
wy w narodzie nie ginie! 

Na pytania – „Które z lodowisk 
są Ci znane?” oraz „Które z nich 
jest ulubione?” bezapelacyjnie wy-
grało, uzyskując prawie połowę 
głosów (48,1%), Centrum Rekreacji 
i Rozrywki „Bogdanka”. To wciąż 
najbardziej znane i ulubione zara-
zem poznańskie lodowisko. Można 

nawet rzecz kultowe – choć lata 
świetności zdaje się mieć powoli już 
za sobą. Może czas przywołać z pa-
mięci lata świetności?

W Waszych opiniach pojawia się 
dość wyraźna zależność pomiędzy 
miejscem zamieszkania a prefero-
wanym lodowiskiem. Argumentacja 
„bliskości” zdaje się być podstawo-
wym czynnikiem wpływającym na 
wybór lodowiska. Nie bez znaczenia 
jest też łatwość dotarcia komunika-
cja miejską – najlepiej połączeniem 
bezpośrednim. W takim tonie wy-
powiedzieli się m.in. „Aoi Akuma”, 

„Andzia”, a także respondenci ano-
nimowi.

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

Czytelniczka „julita” wyznaje, 
że na lodowisku rozpoczęła się jej 
małżeńska przygoda: „Na Bogdan-
kę chodzę od lat, dziś zabieram tam 
swoje dzieci. mam sentyment do 
tego miejsca – tu poznałam przy-
szłego męża.” Bogdanka to nie tyl-
ko lodowisko – to ikona. Cała Re-
dakcja gratuluje!

Dobre notowania zbiera również 
„Ligawa przy Bułgarskiej” – dla 
„Marcina Kupca” „(…) ulubionym 
lodowiskiem jest bez wątpienia lo-
dowisko – Ligawa przy Bułgarskiej. 
Dogodny dojazd autobusami i tram-
wajami – czyli dogodne położenie 
prawie w centrum Poznania. Do-
datkowo za Ligawą przy Bułgarskiej 
przemawiają dogodne i przystępne 
ceny, wypożyczalnia łyżew oraz wy-
kwalifi kowana kadra instruktorska.”

Dwie anonimowe wypowiedzi 
zwracają uwagę na zarządzanie ru-
chem na lodzie: „Uważam, że lodo-
wiska powinny być lepiej zorganizo-
wane, wiele lodowisk jest za małych 
co jest dużym problemem jeśli ktoś 
dopiero uczy się jeździć lub chce 
udoskonalić swoje umiejętności” 
oraz „zbyt duża liczba osób wpusz-
czana jest na lód; dużo ludzi jeździ 
nieodpowiedzialnie, zajeżdża drogę, 
zbyt blisko podjeżdża; brakuje na 
lodowiskach osób które pilnowałyby 
jakiejkolwiek dyscypliny i porządku”

Respondent o pseudonimie „Ice-
FreeStyleSwarzedz”, zapewne z racji 
łyżwiarskiego profesjonalizmu, zwra-
ca uwagę na niedociągnięcia orga-
nizacyjne i techniczne i w Poznaniu 
i Swarzędzu: „Lodowisko Swarzędz-
kiego Centrum Sportu i Rekreacji 
jest stanowczo za późno otwierane, 
jeśli chodzi o miesiące. Nie to co np.: 
Chwiałka. Oszczędzają również sporo 
na „nieczyszczeniu” lodu. Robią to 
co 2–3 sesje, kiedy lód jest już nie-
bezpieczny dla zdrowia. Z kolei na 
Chwiałce przecieka dach i robią się 
wypustki brudu na lodzie (…)”

Drobne zastrzeżenia pojawia-
ją się w odniesieniu do wymiarów 
lodowiska – np. na Malcie (wypo-
wiedzi anonimowe), pozytywne 
recenzje zbiera w tym obszarze np. 
Chwiałka (świadczą o tym wypowie-
dzi m.in. „Pikusia” oraz „Kamy”). 
Dlatego też zapewne „wszyscy zna-
jomi chodzą na Chwiałkę” – według 
zapewnień Czytelniczki „Doroty”.

Podsumowując – w wypowie-
dziach naszych Czytelników znaj-
dziemy zarówno elementy senty-
mentalne, wypowiedzi krytyczne i te 
o charakterze doradczym. Wskazuje 
to na aktywne zainteresowanie łyż-

wiarstwem w naszym mieście. Re-
dakcja przychyla się też do wniosku 
„ingi” – promujmy hokej, to wspa-
niały i widowiskowy męski sport! 

Na zakończenie nasza ulubiona 
wypowiedź. Tym razem „TriC Ty-
godnia” przypadł w udziale Czytel-
nikowi „Bogdan San” – za poetykę 
i odniesienie się do wartości poza-
sportowych. Według respondenta 
„Bogdanka jest na świeżym powie-
trzu i w cieniu zabytkowego kościo-
ła. Otoczenie jest zatem pełne uro-
ku.”. A więc jakość lodu i dojazd na 
obiekt nie są jedynymi wartościami 
uznawanymi za istotne przy wybo-
rze lodowiska. Dziękujemy! 

Tym razem o zdanie zapytaliśmy 
81 Czytelników Naszego Głosu Po-
znańskiego. Przedstawiliśmy jedy-
nie wybrane opinie i wyniki analiz.

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

A w następnym badaniu zapytamy 
się o to, czy zima zaskoczy poznań-
skich drogowców i kierowców! Szu-
kajcie na www.naszglospoznanski.pl . 
Marcin Cybulski 
Paweł Chmielowski

Bogdanka to ikona
W kolejnej sondzie „Naszego Głosu Poznańskiego” i Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych TriC 
zapytaliśmy Czytelników o okoliczne lodowiska oraz o opinie na ich temat

Które z lodowisk są Ci znane?

34,6%

17,3%

48,1%

39,5%

12,3%

12,3%

Sztuczne Lodowisko POSiR „Malta”

Lodowisko „Ligawa przy Bułgarskiej”

Lodowisko Centrum Rekreacji 
i Rozrywki „Bogdanka”

Lodowisko „Chwiałka” 

Lodowisko Swarzędzkiego 
Centrum Sportu i Rekreacji

Lodowisko „Misiałek”

Lodowisko „IgloPark”

Inne, np. Suchy Las, wylewy

Nie znam nazwy żadnego lodowiska

8,6%

6,2%

3,7%

• Zachęcamy do udziału 
w ankiecie „Bogdanko, dokąd 
zmierzasz?” – szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl . 
Wśród respondentów rozlosuje-
my 10 podwójnych zaproszeń i 2 
karnety – każdy na 10 wejść. 

Mamy bilety 
na Bogdankę


