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!

— Stawiam na dialog z mieszkańcami — mówi Waldemar
Krzyżanowski, wiceburmistrz gminy Mosina STR. 3

Dialog i działanie
Gniewko Niedbała: Czas na zmiany. Pozytywne zmiany
w mieście Puszczykowo STR. 5

FOT. ARCHIWUM WALDEMARA KRZYŻANOWSKIEGO

POZNAŃ, BUK, CZERWONAK, DOPIEWO, DUSZNIKI, KLESZCZEWO, KOMORNIKI, KOSTRZYN, KÓRNIK, LUBOŃ, MOSINA, MUROWANA
GOŚLINA, OPALENICA, PUSZCZYKOWO, POBIEDZISKA, ROKIETNICA, STĘSZEW, SUCHY LAS, SWARZĘDZ, TARNOWO PODGÓRNE

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Hanna Banaszak w Przeźmierowie STR. 16

FOT. MATERIAŁY PRASOWE ORGANIZATORA
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Z DRUGIEJ STRONY

„Proszę Państwa, 4 czerwca
1989 roku skończył się w Polsce
komunizm.” Te pamiętne słowa 28
października 1989 r. wygłosiła Joanna Szczepkowska. Trudno uznać,
że jednego dnia w Polsce skończył
się komunizm, jednak data 4 czerwca na długo zapisze się w polskiej
historii. Także w mojej! Bo to
były pierwsze wybory, w których
miałem prawo głosować. Pamiętam, jak w nocy z grupą znajomych
czekaliśmy, aż na drzwiach punktów komisji wyborczych wywieszą

wyniki. Pamiętam tą radość ze
zwycięstwa…
W tym roku minęło 25 lat od
tamtych chwil, a 12 lat temu weszła
w życie ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta. 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? Niestety, ponad

Najlepiej, kiedy
każdy zdecyduje
sam
Sławomir Lechna
redaktor naczelny NGP
s.lechna@naszglospoznanski.pl

połowa dorosłych nie uczestniczy w wyborach samorządowych
odbierając sobie szansę na wybór
włodarza i radnych swojej gminy, radnych powiatu i sejmiku
wojewódzkiego. Rzecz dla mnie
niezrozumiała. Przecież wybierani
są ludzie, którzy będą decydowali
o rozwoju naszej okolicy i regionu!
Apeluję więc o udział w wyborach. To nie tylko obowiązek, ale
wielki przywilej! Ten kto nie chodzi
na wybory – oddaje swój głos
innym.
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TARNOWO
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LUBOŃ
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KOMORNIKI

KLESZCZEWO

PUSZCZYKOWO
STĘSZEW

KÓRNIK
MOSINA

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

Zamów reklamę
w Tarnowie Podgórnym

FOT. AGNIESZKA RZEŹNIK

24 XI 20 tys.

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.

ukaże się kolejny
numer Naszego
Głosu Poznańskiego

egzemplarzy wynosi
nakład Naszego
Głosu Poznańskiego

Z nami możesz
negocjować
ceny reklam!

Wszystkich
zainteresowanych
umieszczeniem
reklamy prosimy
o kontakt!
Tel. 691 895 296

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

relacje i galerie zdjęć z wydarzeń
w Poznaniu i 19 okolicznych gminach

Kalendarium
11 listopada
WTOREK

• GOK „Sezam” w Tarnowie
Podgórnym zaprasza na artystyczne obchody narodowego
święta. Rozpoczną się one
o godz. 17 w hali OSiR. Wystąpią Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Gminy Tarnowo Podgórne
oraz Zespół Pieśni i Tańca
„Lusowiacy” oraz soliści Teatru
Wielkiego w Poznaniu Natalia
Puczniewska oraz Jaromir
Trafankowski, a poezję czytać
będzie Aleksander Machalica.
Wstęp wolny!

14 listopada
PIĄTEK

• Hanna Banaszak, znakomita
wokalistka jazzowa i estradowa
wystąpi w Przeźmierowie. Więcej na str. 16.

15 listopada
SOBOTA

• O godz. 16, w Centrum Kultury Przeźmierowo pięć chórów
zaśpiewa podczas tradycyjnego Jesiennego Święta Pieśni.
Oprócz gospodarzy z działającego w GOK „Sezam” Koła Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego
wystąpią: Chór „Millenium”
z Ujścia, Towarzystwo śpiewu
św. Cecylii z Połajewa, chór
„Halka” z Dusznik i Towarzystwo Śpiewu im. J. I. Paderewskiego z Szamocina.

KONKURS

Koncert
Bartosiewicz
FOT. ARCHIWUM

Wybory samorządowe – korzystajmy z przywileju

28 listopada w poznańskim CK
Zamek odbędzie się koncert
Edyty Bartosiewicz „Love &
more…“. Jako support wystąpi
grupa Leski. Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne
zaproszenie. Jak je zdobyć – szukajcie na www.naszglospoznanski.pl . Red

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
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WYWIAD NUMERU

Stawiam na dialog z mieszkańcami
Z Waldemarem Krzyżanowskim, wiceburmistrzem gminy Mosina rozmawia Sławomir Lechna
Dlaczego zdecydował się Pan
kandydować na stanowisko burmistrza gminy Mosina?

— Współpraca jest dla mnie
najważniejsza, bardzo zależy mi na
jej budowaniu. Oczywiście celem
nadrzędnym jest dbałość o rozwój
naszej gminy. Dialog i Działanie,
ponieważ zdanie, a także sugestie
naszych mieszkańców są źródłem
planowania kolejnych działań
i inwestycji. Uważam, że oczekiwaniom mieszkańców można sprostać
wsłuchując się w ich głosy. Dialog
i Działanie ma sprzyjać także
współpracy z przedsiębiorcami,
tak, aby nowi inwestorzy pojawili
się na terenach aktywizacji gospodarczej. Mam zamiar zachęcić ich,
aby wybierali właśnie naszą gminę
na siedziby swoich ﬁrm i tworzyli
nowe miejsca pracy poprzez system
ulg podatkowych.

— Kandyduję na burmistrza gminy
Mosina, bo zależy mi na tym, aby
nasza gmina kontynuowała swój
rozwój, aby skutecznie korzystała
ze środków zewnętrznych, rozwijał
się lokalny biznes, powstawały
nowe ﬁrmy i miejsca pracy, aby
mieszkańcy czuli się bezpiecznie
i mieli zapewnione wsparcie ze
strony samorządu. Dialog i współpraca to dla mnie wyznacznik sukcesu. Jestem przekonany, że razem
możemy wiele osiągnąć.
Na czym chce Pan skupić swoje
działania?
— Jest kilka obszarów, które są
według mnie szczególnie istotne dla
rozwoju naszej gminy. Na pierw-

szym miejscu wymienię inwestycje
komunalne. Z rozwojem infrastruktury drogowej związany jest rozwój
komunikacji, zarówno tej na poziomie lokalnym jak i regionalnym.
Nie należy zapominać, że przed
nami jeszcze m.in.: rozbudowa
i modernizacja obiektów oświatowych wraz ze sprawnym systemem monitorującym te placówki.
Przykładem dynamicznego rozwoju
są np. Czapury, gdzie planujemy
rozbudowywać szkołę. Zamierzam
kontynuować budowę placów
zabaw i siłowni zewnętrznych,
rozwijać bazę sportową. Oczywiście
realizacja tych i innych inicjatyw
będzie możliwa wyłącznie przy
znaczącym wsparciu środków zewnętrznych. Rozpoczęła się kolejna
perspektywa unijnych dotacji na
lata 2014–2020. Oczekujemy ich ze
zniecierpliwieniem. To oczywiście
zaledwie sygnały wybranych zagad-

Co sądzi Pan o wizerunku wizerunku gminy Mosina.

FOT. ARCHIWUM WALDEMARA KRZYŻANOWSKIEGO

Pana hasłem wyborczym jest „Dialog i działanie”. Proszę powiedzieć,
co Pan przez to rozumie?

nień. Szczegółowy opis poszczególnych obszarów umieściłem na
mojej stronie internetowej
www.waldemarkrzyzanowski.pl .

REKLAMA

— Z roku na rok jest coraz lepszy.
Jednak nie oznacza to, że nie
można go poprawić. Uważam,
że czeka nas jeszcze: wdrożenie
kolejnych etapów rewitalizacji
rynku w Mosinie, przywrócenie
świetności takim obiektom, jak
pałacyk przy rondzie Budzyń wraz
z parkiem czy budynkowi znanemu
jako „Kogucik”. Przy wsparciu
funduszy zewnętrznych możemy
pomyśleć nawet o budowie małego
amﬁteatru. To konkretne zamierzenia, nad którymi musimy się
pochylić i które musimy docelowo
wprowadzić, gdyż wynikają m.in.
ze Strategii Rozwoju Gminy na lata
2014–2020. Ich realizacja będzie
przebiegała etapami i obejmowała
wykorzystanie m.in. zewnętrznych
źródeł ﬁnansowania.

MATERIAŁ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KW NOWOCZESNA RZECZPOSPOLITA MOSIŃSKA

KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
OKRĘG WYBORCZY nr

OKRĘG WYBORCZY nr

WALDEMAR WALIGÓRSKI

BARTOSZ BOIŃSKI

OKRĘG WYBORCZY nr

NORBERT FRYDRYCHOWICZ

Od trzydziestu dwóch lat jestem Waszym
sąsiadem i doskonale wiem, jakie trudności
stawia przed nami codzienność. Przez cztery
lata udowodniłem, że jako sołtys i radny mam
większy wpływ na decyzje Rady Miejskiej.

Mam 29 lat, z wykształcenia jestem elektrykiem. Stawiam na rozwój obszarów wiejskich
i infrastruktury na tych terenach. Działanie
dla dobra mieszkańców gminy jest moim
priorytetem.

Jako radny w pierwszej kolejności zajmę się
infrastrukturą komunalną — w szczególności
drogami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi
i parkingami. Bardzo ważne jest dla mnie
bezpieczeństwo w naszej gminie.

OKRĘG WYBORCZY nr

OKRĘG WYBORCZY nr

OKRĘG WYBORCZY nr

MARIAN OSUCH

BARBARA CZAIŃSKA

KORDIAN KLEIBER

Głównym moim zadaniem założeniem nie są
hasła, tylko praca na rzecz społeczności gminy
Mosina, tj. rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Czapurach oraz kanalizacja miejscowości
Babki, Czapury i Wiórek.

Z zawodu jestem nauczycielem języka polskiego. Swój wolny czas poświęcam pracy na
rzecz środowiska — Pecnej. Staram się pomagać zarówno dzieciom jak i dorosłym.

Mosiniak od urodzenia, właściciel kwiaciarni
„Salon Dekora”. Chciałbym zrobić jeszcze
więcej dla naszej dzielnicy niż dotychczas, to
właśnie dlatego staram się o ponowny wybór
do Rady Miejskiej.

OKRĘG WYBORCZY nr

OKRĘG WYBORCZY nr

OKRĘG WYBORCZY nr

JACEK KACZMAREK

WALDEMAR WIĄZEK

ANDRZEJ RAŹNY

Jestem 38-letnim mieszkańcem Daszewic.
Wśród moich priorytetów będzie praca z ludźmi i dla ludzi, dlatego otrzymując od Was —
Drodzy Wyborcy zaufanie, nie zawiodę Was.

Wspierałem plany miejscowe wsi: Dymaczewo
Nowe, Krajkowo, Pecna, Krosno. Zabiegałem o kanalizację dla Krosinka, Dymaczewa
Starego, Nowego i Ludwikowa, która zostanie
ukończona w 2015 roku.

Od wielu lat działam w lokalnych organizacjach samorządowych na terenie Gminy Mosina. Jeśli mnie wybierzecie będę zabiegał, aby
pieniądze gminne w większej części trafiały na
nasze osiedle.

OKRĘG WYBORCZY nr

OKRĘG WYBORCZY nr

OKRĘG WYBORCZY nr

MARIA KRAUSE

ALICJA PACHOŁEK

DOMINIK MICHALAK

Wykształcenie ekonomiczne. Były ławnik
w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Własna
działalność gospodarcza. Rozwój Rogalinka
i pomoc mieszkańcom w załatwianiu ważnych
dla nich spraw to priorytety mojej działalności.

Moim celem będzie zwracanie szczególnej
uwagi na problemy mieszkańców Krosna
jak i gminy Mosina. Pragnę zająć się kwestią
bezpieczeństwa placu zabaw mieszczącego
się przy ul. Leśnej w Krośnie.

Jestem członkiem zarządu Osiedla nr 6 za
Moreną, gdzie wspólnie z mieszkańcami podejmujemy działania na rzecz naszego osiedla
oraz całej Gminy. Chciałbym zająć się przede
wszystkim obszarem aktywizacji społecznej.

OKRĘG WYBORCZY nr

OKRĘG WYBORCZY nr

OKRĘG WYBORCZY nr

IRENEUSZ LEŚNICZAK

RYSZARD RYBICKI

ANNA KĘDZIORA

Realizując mandat zaufania społecznego,
będę się starał godzić partykularne interesy
jednostek z interesem społeczności, której zostanę z Państwa poruczenia reprezentantem.

Jestem radnym Rady Miejskiej w Mosinie oraz
sołtysem wsi Krosno. Chcę, by w naszej małej
ojczyźnie wszystkim żyło się lepiej, wygodniej
i bezpieczniej, co będzie priorytetem w moich
przyszłych działaniach.

Chciałabym wykorzystać potencjał kobiet
w naszej gminie, poszukać ścieżek pracy
i kariery dla ludzi młodych, by nie musieli emigrować. Za główny cel stawiam sobie dobro
naszych mieszkańców.

OKRĘG WYBORCZY nr

OKRĘG WYBORCZY nr

OKRĘG WYBORCZY nr

MAŁGORZATA KUBIACZYK

ALEKSANDRA
MIEDZIAREK‐ROGAL

JACEK DOMINIAK

W Radzewicach mieszkam od 20 lat. Ukończyłam Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
i prowadzę z mężem firmę. Działam w Kole
Gospodyń Wiejskich w Radzewicach, jestem
członkiem Rady Sołeckiej.

Będę zabiegała o ścieżki rowerowe, lepszą
jakość dróg i pomoc w rozwiązywaniu problemów w kwestii zdrowia.

Doświadczenie we współpracy z ludźmi chciałbym wykorzystać dla dobra moich Wyborców.
Moim mottem wyborczym jest: słuchać —
dyskutować i pomagać.

OKRĘG WYBORCZY nr

OKRĘG WYBORCZY nr

OKRĘG WYBORCZY nr

AGNIESZKA GORZYŃSKA

JOLANTA SZYMCZAK

JACEK ROGALKA

Mieszkam w Żabinku. Jestem członkinią
Rady Sołeckiej oraz Liderem Grupy Odnowy
Wsi. W tym roku wspólnie z mieszkańcami
zakładamy Stowarzyszenie Kultury i Rozwoju
Wsi Żabinko.

Chcę działać w imieniu i dla wszystkich mieszkańców osiedla Czarnokurz, którego także
jestem mieszkanką. Działać dla ich szeroko
pojętego bezpieczeństwa i dobra.

Dla poprawy bezpieczeństwa najważniejszym
problemem jest budowa dróg z pełną infrastrukturą, budowa obwodnicy dla wschodniej
dzielnicy miasta (dojazd do szpitala w Puszczykowie i w kierunku Kórnika).
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WYBORY

RAZEM DO WSPÓLNEGO

DZIAŁANIA

Prosimy Państwa o udział
w wyborach samorządowych i o głosy
poparcia dla naszych kandydatów na
Radnych Rady Powiatu Poznańskiego
w następujących okręgach
wyborczych:
OKRĘG NR 1.
Dopiewo–Buk–Stęszew
1. Elżbieta Dziembowska – Skórzewo
2. Rafał Knop – Luboń
3. Marko Marchwiński – Dąbrówka
4. Piotr Goroński – Buk
5. Paulina Górka – Wielkawieś
6. Romuald Deptuch – Stęszew
7. Katarzyna Jagoda – Otusz
OKRĘG NR 2.
Murowana Goślina–Czerwonak
1. Zbigniew Wojczak – Uchorowo
2. Jarosław Duszyński – Murowana Goślina
3. Alina Hołojuch-Molska – Murowana Goślina
4. Magdalena Binięda – Murowana Goślina
5. Sabina Nowak – Bolechowo
6. Zbigniew Dondaj – Czerwonak
7. Józef Kowalczyk – Rakownia
8. Henryk Chamielec – Murowana Goślina

Chcemy by w naszej lokalnej
społeczności dominowały:
1. szacunek dla obywateli;
2. realizacja żywotnych potrzeb
lokalnych społeczności;
3. partnerska współpraca
wspólnot samorządowych,
organizacji społecznych
i gospodarczych.

OKRĘG NR 3.
Tarnowo Podgórne–Suchy Las–
–Rokietnica
1. Mirosław Stencel – Biedrusko
2. Janina Machura-Rewkowska – Suchy Las
3. Jolanta Rzepka – Rokietnica
4. Zbigniew Poszyler – Przeźmierowo
5. Marian Kubisiak – Lusowo
6. Genowefa Nowakowska – Lusowo
7. Danuta Małecka – Tarnowo Podgórne
8. Grażyna Szczecińska-Stachowiak –
Rokietnica
OKRĘG NR 4.
Swarzędz
1. Sławomir Ratajczak – Swarzędz
2. Aleksander Gołębiowski – Swarzędz
3. Magdalena Katulska – Swarzędz
OKRĘG NR 5.
Luboń–Komorniki–Puszczykowo
1. Irena Skrzypczak – Luboń
2. Adam Gabler – Luboń
3. Izabela Frąckowiak – Komorniki
4. Julia Kończak – Puszczykowo
5. Elżbieta Brzozowska – Luboń
6. Mariusz Rogoża – Komorniki
7. Anna Szajek – Luboń
8. Marek Borowski – Luboń
9. Dawid Serba – Luboń
10. Marek Mondry – Puszczykowo

OKRĘG NR 6.
Mosina–Kórnik
1. Zofia Springer – Mosina
2. Marek Olejnik – Kórnik
3. Krystyna Smektała – Mosina
4. Helena Skubich – Mieczewo
5. Sławomir Mazurczak – Mosina
6. Roman Ratajczak – Kórnik
7. Roman Budziński – Pecna
8. Mariusz Kozłowski – Borówiec
OKRĘG NR 7.
Pobiedziska–Kleszczewo–Kostrzyń
1. Anna Marcinkowska – Pobiedziska
2. Paweł Bzdurski – Pobiedziska
3. Aleksandra Jędrzejczak – Brzeźno
4. Patryk Narożny – Siekierki Wielkie
5. Beata Owsianna – Wagowo
6. Grzegorz Flisiak – Pobiedziska
7. Mateusz Gajęcki – Siekierki Wielkie
8. Leszek Ratajczak – Barcinek
Sygnatariusze Porozumienia

Materiał wyborczy KWW Samorządowa Koalicja Gmin

Komitet Wyborczy Wyborców „Samorządowa Koalicja
Gmin” swój program adresuje do tych mieszkańców gmin powiatu
poznańskiego, którym nieobojętne jest co dzieje się z lokalną społecznością. Uważamy, że powiat poznański potrzebuje szerokiego
współdziałania.
Mamy nadzieję, że bliskość poglądów na zadania samorządów
gminy i powiatu zbliży różne środowiska, a pracujące w samorządach nowe i zdolne osoby – społecznicy wprowadzą pozytywne
zmiany w naszym najbliższym otoczeniu.
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Czas na zmiany. Pozytywne!
Rozmowa z Gniewkiem Niedbałą, kandydatem na burmistrza Puszczykowa

— Tak i jako członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
wiem jak istotne jest pozyskiwanie
środków zewnętrznych i jak duże
jest zainteresowanie uzyskaniem
takich środków przez miasta
i gminy w całym kraju. Jestem także
niezależnym recenzentem i oceniam
projekty unijne (wnioski o przyznanie dotacji), wiem tym samym,
że dobrze napisany, merytorycznie
stworzony projekt, rozpatrywany
jest pozytywnie. Moim priorytetem
będzie stworzenie przyjaznego dla
wszystkich mieszkańców, miasta.
Miasta w którym każda inwestycja
jest przemyślana, skonsultowana,
miasta w którym respektowany
i aktualizowany jest ranking ulic,
a mieszkańcy, zawsze mogą brać
czynny udział we wszystkich sprawach ich dotyczących. Jeśli chodzi
o same środki zewnętrzne w tym
unijne, uważam, że miasto takie
jak Puszczykowo, nie może sobie
pozwolić, zwłaszcza w obecnej
sytuacji, na zaniechanie pozyskiwania zewnętrznych źródeł doﬁnansowania. Tym bardziej, że inne
gminy mają na tym polu konkretne
osiągnięcia, jak choćby sąsiadująca
z nami gmina Mosina, w której
pozyskano m.in.: ok. 2 mln złotych
w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion” PO IG, przeznaczonych
na zakup komputerów z dostępem
do internetu dla mieszkańców
i szkół. Chciałbym, aby w kolejnych
latach Puszczykowo także było
beneﬁcjentem programów unijnych.
W takim razie o jakie środki z budżetu UE, w nowej perspektywie
będzie mogło, pańskim zdaniem,
ubiegać się miasto Puszczykowo?
— W obecnej perspektywie
ﬁnansowej na lata 2014–2020
dostępne będą środki europejskie
w ramach programów krajowych
ﬁnansowanych z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR), Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) oraz Funduszu
Spójności (FS). W ramach tych
funduszy, Puszczykowo będzie mogło się ubiegać o środki z Programów Operacyjnych: Infrastruktura
i Środowisko (PO IiŚ), Inteligentny
Rozwój (PO IR), Polska Cyfrowa
(PO PC), Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER), Pomoc Techniczna
(PO PT). W ramach tych programów możemy realizować wiele
cennych inicjatyw, przedstawię
kilka wybranych:
• (PO IiŚ) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowym, dostosowanie do zmian klimatu (np.

FOT. ARCHIWUM GNIEWKA NIEDBAŁY

Jest pan ekspertem w dziedzinie pozyskiwania środków
zewnętrznych w tym unijnych,
czy po wyborach będzie to pański
priorytet?

zabezpieczenie obszarów miejskich
przed niekorzystnymi zjawiskami
pogodowymi),
• (PO PC) poszerzanie dostępu do
sieci szerokopasmowych, zwiększenie zastosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych
(TIK) w e-usługach,
• (PO WER) adaptacja przedsiębiorstw i pracowników, aktywne
i zdrowe starzenie się, aktywna integracja, usługi socjalne i zdrowotne, edukacja, uczenie się przez całe
życie i kształcenie zawodowe.
Dodatkowo będziemy mogli skorzystać z dotacji (do 85%) w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego (WRPO).
Dla przykładu warto podać konkrety oparte na 9. wersji dokumentu.
Z Działania 4.5 WRPO będziemy
mogli utworzyć wewnątrzmiejski
system busów obejmujący całe
miasto w tym Stare Puszczykowo.
Dodatkowo można będzie wymienić
w mieście system oświetlenia na
energooszczędne systemy LED.
Z Działania 4.3 będziemy mogli
przeprowadzić termomodernizację
sektora mieszkaniowego i publicznego. Działania 2.2 i 2.3 zwiększą
rolę TIK w handlu i usługach, także
dla społeczeństwa: e-administracja,
e-uczenie się, e-włączenia społecznego, e-kultura i e-zdrowie.
Z Działania 9.1 będziemy mogli
sﬁnansować inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
(place zabaw, siłownie na wolnym powietrzu, małpi gaj, street
workout park itp.). To tylko kilka
przykładów, jednak możliwości jest
o wiele więcej.
Nietrudno jest wywnioskować, że
możliwość pozyskania dotacji na
konkretne cele jest bardzo duża.
Jednak, aby skorzystać z tych szans
niezwykle ważne jest rzetelne przygotowanie wniosku.
Miasto Puszczykowo, jest zadłużone, jaka jest zatem pańska
koncepcja na niwelowanie długu
Puszczykowa?
— Rzeczywiście, dług Puszczykowa
jest wyjątkowo duży, co nie zmienia
faktu, że miasto musi się rozwijać,
inwestować. Oczywiście w obecnej
sytuacji, należy przede wszystkim

racjonalizować wydatki z miejskiej kasy, w pierwszej kolejności
w oparciu o ustalenie priorytetów
inwestycyjnych, a przede wszystkim
należy z mieszkańcami rozmawiać
o wszystkich istotnych kwestiach
dotyczących wydatkowania ich
pieniędzy. Puszczykowo jest
miastem, którego główne dochody,
oparte są na wpływach z podatku
PIT i podatku od nieruchomości.
Podatek od nieruchomości został
podniesiony w 2012 roku i wiem
po rozmowach z mieszkańcami,
że nie ma ich zgody na dalsze jego
podnoszenie i nadwyrężanie indywidualnych budżetów domowych,
mieszkańców. Natomiast wszyscy
mieszkańcy zameldowani na pobyt
stały poza Puszczykowem, muszą
mieć świadomość, że wpisując
w rozliczenie roczne PIT, puszczykowski adres, zasilą miejski budżet
dodatkowymi wpływami. Wpływami, które będą przeznaczane
na infrastrukturę, z której wszyscy
korzystamy na co dzień.
Czy po wygranych wyborach,
planuje pan rewolucję w urzędzie
miasta?
— Jeśli mieszkańcy naszego miasta,
zaufają mi, uczynię wszystko, aby
Urząd Miasta był dla nich bardziej
dostępny niż dotychczas. Wiąże
się to m.in.: z dostosowaniem
czasu pracy urzędu do oczekiwań
mieszkańców. Chciałbym, aby
Puszczykowianie, szczególnie pracujący poza miastem, nie musieli
brać urlopu, by móc coś w urzędzie
załatwić. A jeśli chodzi o wspomnianą przez pana, „rewolucję”,
uważam, że lepszym rozwiązaniem
będzie ewolucja. Choć przyznam,
że pewne zmiany są rzeczywiście
potrzebne. Na swoim otwartym
spotkaniu z mieszkańcami, które
odbyło się 19 X 2014r., mówiłem
m.in., o potrzebie podnoszenia kwaliﬁkacji i umiejętności, szczególnie
u pracowników urzędu, ze stażem
pracy dłuższym niż 10 lat. Zrobię
wszystko, by współpraca pomiędzy mną, a pracownikami urzędu,
przebiegała pomyślnie, zawsze
w trosce o dobro mieszkańców
Puszczykowa.
Do wyborów pozostał niespełna
tydzień, pański komitet jako
pierwszy zainicjował kampanię
w Puszczykowie, czy było to celowe działanie?
— To prawda, Komitet Wyborczy
Wyborców Nasze Miasto rozpoczął
kampanię 20 września 2014 roku,
otwartym spotkaniem z mieszkańcami Puszczykowa. Opublikowaliśmy również swój program wyborczy jako pierwsi, ponieważ zależało
nam, aby mieszkańcy mogli
spokojnie zapoznać się z proponowaną przez nas koncepcją rozwoju
miasta. Bezpośrednio przed kolejnym spotkaniem z mieszkańcami

Puszczykowa, ukazały się także
nasze materiały wyborcze w postaci
ulotek. Ponadto koncentrujemy się
przede wszystkim na rozmowach
z mieszkańcami, bezpośrednich
odwiedzinach w ich domach.
Bilboardy i banery są dodatkiem,
do wszystkich prowadzonych przez
nas działań bezpośrednich. Pragnę
nadmienić, że nasz program jest
wynikiem rozmów z mieszkańcami,
prowadzonych przez wiele miesięcy
przed wyborami, a wszystkie jego
założenia są możliwe do zrealizowania w ciągu 8 lat, nie ma tutaj
żadnych obietnic bez pokrycia, czy
tzw. „wabików wyborczych”. Nie
chcemy niczego obiecywać, ponieważ nie na obietnicach opiera się
nasza troska o przyszłość miasta,
które potrzebuje ZMIANY, POZYTYWNEJ ZMIANY.
W ostatnim czasie dochodzą
mnie słuchy, że w opinii niektórych mieszkańców Puszczykowa,
kampania wyborcza przybrała
„ciemne barwy”, czy zgodzi się
Pan z taką oceną sytuacji?

— Poruszył Pan bardzo trudny
temat. Rzeczywiście, minione dwa
tygodnie, były trudne dla mojego
komitetu – KWW Nasze Miasto.
Jest to jednak sprawa niezwykle osobista i nie chciałbym jej
komentować na forum, nie czuję
się upoważniony do poruszania tak
intymnych spraw. Wraz z kandydatami do Rady Miasta Puszczykowa,
zamieściliśmy na swojej stronie
internetowej stosowne oświadczenie, w którym wyrażamy stanowczą
dezaprobatę wobec wszelkich działań godzących w osoby postronne.
Mamy nadzieję, że mimo wszystko Puszczykowo jest ważne dla
wszystkich jego mieszkańców i na
sprawach najważniejszych dla
naszego miasta chcielibyśmy się
skoncentrować. Do końca kampanii pozostało niewiele czasu, my
nadal prowadzimy ją pozytywnie,
jesteśmy otwarci na wszystkich
mieszkańców bez wyjątku. Można
przecież podejmować polemikę, ale
zawsze trzeba pamiętać o zasadach
„fair play”.
Rozmawiał Tomasz Woźniak

Komentarz eksperta

O komentarz w sprawie pozyskiwania środków unijnych przez samorządy, poprosiliśmy Iwonę Janicką,
eksperta krajowego i regionalnego
w zakresie funduszy europejskich,
zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego, założycielki
i dyrektor Fundacji Aktywności
Lokalnej, w której z powodzeniem
realizuje takie akcje jak „Mam
dziecko – pracuję (…)”.
Na lata 2014–2020 Polska
otrzyma ponad 82,5 mld. euro.
Fundusze na rozwój społeczno-gospodarczy, będzie można
pozyskać w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, ale dostępne będą
również środki z programów
krajowych i z ponad 20 innych
programów unijnych, takich jak
np. Erasmus+.
Wiele samorządów jest już
przygotowanych i kolokwialnie
mówiąc „stoi w blokach startowych”, są jednak też takie, które
mocno „przespały” ostatni rok.
W takich sytuacjach każda nowa
władza samorządowa – gminna
czy powiatowa będzie miała wiele
wyzwań przed sobą. Prace trzeba
będzie zacząć praktycznie od
pierwszych dni sprawowania rządów. Warto wiedzieć, że z chwilą

ogłoszenia konkursu pozostaną
zaledwie 3-4 tygodnie na złożenie
kompletnego wniosku o doﬁnansowanie. W takich sytuacjach
niestety nie ma już czasu na racjonalne opracowanie we współpracy
z mieszkańcami lokalnych programów czy na przeprowadzenie analizy zapotrzebowania mieszkańców na e-usługi (np. w obszarze
zdrowia, edukacji), technologie
informacyjno-komunikacyjne itp.
Jeśli nie zrobiła tego ustępująca
władza, to mieszkańcy powinni
jej w najbliższych wyborach 16
listopada br. pokazać bezwzględnie „czerwoną kartkę”.
Jeśli chodzi o Puszczykowo, to
do 2010 roku. było ono aktywne
w pozyskiwaniu środków z Unii
Europejskiej. Warto podkreślić,
że to organizacje i ﬁrmy pozyskały więcej środków aniżeli samorząd. Nie wszystkie możliwości
przez miasto zostały wykorzystane, a Puszczykowo należy do tych
samorządów, które niestety „przespały” czas konsultacji i nie włączały się w aktywną dyskusję nad
dokumentami programowymi,
o te interesy zadbali ludzie, którzy
nie są we władzach miasta. Pan
Gniewko Niedbała jako jedyny
ubiegający się o funkcję burmistrza miasta Puszczykowa bywał
na spotkaniach dot. funduszy
europejskich. Nie miał potrzeby
wysyłania zastępców, bo sam
realizuje projekty i jest tą tematyką
zainteresowany. W mojej opinii to
w tej chwili jedyny kandydat, który
wie jak zmierzyć się z wyzwaniami,
które stoją przed takim miastem
jak Puszczykowo.
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Kandydaci do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

1

2

3

JANKOWIAK

KAİMIERCZAK

BAUMGART

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów
podyplomowych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Pełnił funkcję
Wicewojewody Poznańskiego i Wielkopolskiego.
Członek Rady Naczelnej PSL, Wiceprezes ZW PSL w Wielkopolsce,
Prezes ZM PSL w Poznaniu.
Członek, założyciel, a obecnie Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa
im. Stanisława Mikołajczyka, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Absolwentów UAM.

Absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz studiów
podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego z zarządzania
i Uniwersytetu Ekonomicznego – Strategia pozyskiwania i zarządzanie
unijnymi funduszami.
Wicedyrektor ds. świadczeń w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu.
Członek Prezydium ZW PSL w Wielkopolsce, Prezes Zarządu M-G PSL
w Środzie Wlkp., Prezes Stowarzyszenia Krajowe Forum Kobiet Oddział
Wielkopolski.
Wykładowca i organizator konferencji oraz cennych inicjatyw społecznych.

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, studia MBA, doktorant na Wydziale
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Działacz samorządowy, pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz, Sekretarza Gminy, Radnego Rady Miejskiej, Sołtysa Kobylnicy.
Członek Aeroklubu Poznańskiego oraz Klubu Morsów.

MIROSâAWA KATARZYNA

MAREK

KOMITE T WYBORCZY PSL

WOJCIECH

4

6

BIELECKA

STĒPA

BâOCHOWIAK

Wykształcenie średnie.
Od 1979 r. pracuje we własnym prowadzonym wzorowo
wysokotowarowym gospodarstwie rolnym.

Wykształcenie wyższe magisterskie.
Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „InvestPark”.
Pełnił funkcję Wiceprezesa WARP, Starosty Śremskiego, Prezesa
RSP, kierownika biura rejonowego ZMW „Wici”. Organizator
i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Motorowodnych
Mistrzostw Europy i Świata w Śremie, Przewodniczący Unii
Gospodarczej Regionu Śremskiego – Ośrodka Wspierania Małej
Przedsiębiorczości w Śremie.

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Wojewódzkiego, Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego oraz Członka Zarządu Województwa
Wielkopolskiego.
Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu, Członek Zarządu Wojewódzkiego PSL oraz
Wiceprezes Zarządu Miejskiego PSL.
Działa w Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych
NOT, jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Prezesem Zarządu
Okręgu Poznańskiego Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka.

ZOFIA

7

5

8

TEODOR

9

ARKADIUSZ

10

JAWORSKI

GRYCHOWSKI

BRZEZIĜSKA

BUCZKOWSKI

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, Doktor Nauk Rolniczych.
Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu.
Członek Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu oraz stowarzyszeń naukowych.

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz studiów
podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji.
Pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Nekla.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, politolog – specjalność samorząd terytorialny.
Kierownik Oddziału Ruchu Drogowego w Departamencie
Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
Egzaminator kandydatów na kierowców.

Kierownik Zespołu Doradczego powiatu poznańskiego
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Pełnił funkcję Dyrektora Biura Zarządu Wielkopolskiej Izby
Rolniczej w Poznaniu.

11

12

13

14

OLSZEWSKA

WINIARSKI

SMOLAREK

WARDEĜSKI

Przedsiębiorca prywatny.
Prowadzi własną działalność gospodarczą: hurtownię spożywczo
- nabiałową oraz zakład produkcyjny branży spożywczej.

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, studiów
podyplomowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Prezes Zarządu Gminnego PSL w Niechanowie, Członek
Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka Oddział w Gnieźnie
oraz Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu.
Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Absolwentka
studiów
inżynierskich
Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Zootechnika.
Pełni funkcję Kierownika Biura Powiatowego Wielkopolskiej
Izby Rolniczej oraz Prezesa Forum Młodych Ludowców
w powiecie śremskim.

Absolwent technikum mechaniczno - elektrycznego we Wrześni
oraz studium zarządzania przedsiębiorstwami. Współwłaściciel
firmy elektroinstalacyjnej.
Członek
Zarządu
Powiatowego
PSL
we Wrześni,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pyzdrach, Wiceprezes
Zarządu Powiatowego OSP RP we Wrześni, Prezes Zarządu
Gminnego OSP RP w Pyzdrach.

RYSZARD ZBIGNIEW

ELĲBIETA

Materiał pochodzi i jest finansowany
przez Komitet Wyborczy PSL

ROMAN JAN

JANUSZ MICHAâ

AGNIESZKA ADRIANA

SYLWIA

ROMUALD

MAREK FELIKS
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Szanowni Poznaniacy, Wielkopolanie!
Po raz kolejny staję przed Wami, prosząc o oddanie głosów na mnie oraz na ludzi startujących
z mojego komitetu wyborczego – sprawdzonych fachowców, do których mam pełne zaufanie.
To z nimi chcę budować przyszłość naszego miasta i regionu.
Idźmy do wyborów. Pokażmy, że potrafimy w odpowiedzialny sposób budować swoją przyszłość.

Ryszard Grobelny
Odpowiedzialny Prezydent Poznania
Odpowiedzialni do Rady Miasta Poznania
i do SejmikuWojewództwa Wielkopolskiego
1 – Stare Miasto,
Wilda, Dębiec

2 – Łazarz, Jeżyce,
Ogrody

1. Dariusz Jaworski

1. Wojciech Wośkowiak

2. Maciej Przybylak

2. Joanna Janowicz-Strzyżewska
3. Janusz Cybichowski
4. Zdzisław Szkutnik
5. Elżbieta Wysocka
6. Maria Homan
7. Elżbieta Wyrębska
8. Hieronim Stawujak
9. Małgorzata Krzywińska
10. Arkadiusz Ładziński

3. Paweł Sztando
4. Grażyna Lisiecka
5. Jarosław Sadek
6. Adam Babicz
7. Agnieszka Frąckowiak
8. Małgorzata Chądzyńska
9. Monika Piasecka
10. Andrzej Urbanowicz
11. Paulina Przybył
12. Mariusz Woźniak

5 – Rataje, Głuszyna, 6 – Grunwald,
Krzesiny
Górczyn

1. Michał Tomczak
2. Aneta Konieczna

1. Sławomir Smól

2. Grzegorz Steczkowski
3. Damian Dubina
4. Paweł Strzelecki
5. Dorota Janczewska
6. Marek Moryson
7. Karolina Kuczora
8. Przemysław Skopiński
9. Paulina Knade
10. Cezary Napieralski

3. Zbigniewa Nowodworska
4. Elżbieta Pilarczyk-Motak
5. Kazimiera Matysiak
6. Henryk Marciniak
7. Wojciech Etryk
8. Czesława Wasielewska
9. Zbigniew Ruta
10. Monika Sibora

Okręgi wyborcze wyborów
do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:
3 – Winogrady,
Sołacz

1. Tomasz Kayser

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jan Chudobiecki
Dorota Raczkiewicz
Marcin Zaremba
Zbigniew Rachwalski
Elżbieta Ślusarska
Alina Soczka
Teresa Zarzeczańska-Różańska
9. Ireneusz Dudziak
10. Jan Zujewicz

4 – Nowe Miasto,
Naramowice, Morasko,
Umultowo, Radojewo

1. Joanna Frankiewicz

2. Andrzej Bielerzewski
3. Wojciech Chudy
4. Rafał Sobczak
5. Jerzy Soczka
6. Bartosz Grobelny
7. Renata Bukiewicz
8. Jędrzej Oksza-Płaczkowski
9. Joanna Ellmann
10. Aleksandra Górska
11. Adriana Garczyńska-Gubała
12. Bakyt Orozbaev

7– Piątkowo, Podolany,
Strzeszyn, Smochowice

1. Norbert Napieraj

2. Paweł Adamów
3. Krystyna Kaczmarek
4. Elżbieta Zarębska
5. Idzi Burzała
6. Andrzej Krawczyk
7. Oskar Lepczyński
8. Małgorzata Chełkowska
9. Mateusz Ostapkowicz
10. Katarzyna Zemer

1 – Miasto Poznań

3 – powiaty: poznański,
gnieźnieński, średzki,
śremski, wrzesiński

1. Mirosław Kruszyński

1. Ryszard Grobelny

2. Dariusz Lipiński
3. Krystyna Dudzińska

2. Rafał Marek
3. Kamila Sobczak
4. Paweł Sochacki
5. Jerzy Świerkowski
6. Krystyna Wechmann
7. Marcin Lis
8. Joanna Ostrowska
9. Jerzy Cepka
10. Daria Hejwosz-Gromkowska
11. Hanna Zwolak
12. Maciej Maćkowiak
13. Anna Ciamciak
14. Rafał Strzyżewski

4. Katarzyna Bujakiewicz

5. Szymon Ziółkowski
6. Beata Radomska
7. Mariusz Siebert
8. Halina Grzymisławska-Słowińska
9. Andrzej Karaś
10. Barbara Glapka
11. Anna Borowiak

12. Jarosław Pucek
Materiał wyborczy KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska

Okręgi wyborcze wyborów
do Rady Miasta Poznania:
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Jesteśmy w czołówce

Wygraj
kosz Lidla

Rozmowa z Janem Brodą, wójtem gminy Komorniki

— Jestem zadowolony z kończącej
się kadencji, ponieważ we współpracy z Radą Gminy Komorniki
udało się wiele zrobić dla mieszkańców. Myślę, że przez ostatnie cztery
lata podniosła się jakość życia
w gminie. Żałuję, że ograniczenia
wynikające z budżetu nie pozwoliły
zrealizować wszystkich zamierzeń,
ale mam nadzieję, że wszystko
przed nami.
Gmina Komorniki została doceniona przez wiele instytucji zewnętrznych. Proszę przypomnieć
najważniejsze nagrody.
— To prawda, gmina Komorniki
jest bardzo dobrze postrzegana
i zajmuje wysokie miejsca w wielu
rankingach i konkursach. Na
uwagę zasługuje fakt, iż od 2010
roku Komorniki zajmują miejsce
w pierwszej 10. Rankingu Zrównoważonego Rozwoju w kategorii
gmin wiejskich, otrzymuje tytuł
„Sportowa gmina” za skuteczne
realizowanie programu rozwoju

sportu i rekreacji. Cieszy również
wysokie szóste miejsce w rankingu
„Miast atrakcyjnych dla biznesu”
organizowanym przez miesięcznik
Forbes, a także tytuł „Gmina roku”
w ramach plebiscytu Eurogmina.
Osiągnięcia te potwierdzają, że
nadal znajdujemy się w czołówce
gmin wiejskich w Polsce. Wiele
lat rzetelnie pracowaliśmy na te
sukcesy dążąc do poprawy warunków życia mieszkańców gminy
Komorniki.
Mieszkańcy zazwyczaj oceniają
władzę przez pryzmat inwestycji.
Ile w gminie Komorniki przeznacza się rocznie na wydatki
majątkowe i proszę przypomnieć
te najważniejsze inwestycje.
— Gmina Komorniki rocznie na
wydatki majątkowe przeznacza
kwotę rzędu 20-30 mln złotych. Tylko w tym roku wyniosą one ponad
29 mln. Dzięki tym środkom przez
ostatnie 4 lata udało się zbudować
ponad 50 nowych ulic, rozbudować
gimnazjum w Komornikach i nowy
pawilon szkolny w Chomęcicach,
zbudować nowoczesną bibliotekę
w Plewiskach, nowe boiska przy
szkołach, nowe place zabaw i siłow-

nie zewnętrzne, a także pierwszy
w gminie skatepark. Zmodernizowaliśmy też oczyszczalnię ścieków
w Łęczycy i podwyższyliśmy wały
przeciwpowodziowe. Gmina
zakupiła i przystosowała dom
kultury „Nad Wirynką” w Łęczycy.
Rozbudowaliśmy budynek Urzędu
Gminy wraz z Komisariatem Policji. Inwestycji jest o wiele więcej,
ale nie sposób ich tutaj wszystkich
wymieniać.

tzw. Most Żydowski, aby rozładować ruch w tej część Komornik.

Jakie wyzwania czekają Komorniki w kolejnych latach?

Co sądzi Pan o swoim kontrkandydacie?

— Najbliższe lata upłyną pod znakiem rozbudowy bazy oświatowej
gminy, aby zapewnić wysokie standardy kształcenia jej najmłodszych
mieszkańców. Konieczną inwestycją będzie dokończenie rozbudowy
szkoły podstawowej w Komornikach, budowa drugiej podstawówki
w Plewiskach, a w przyszłości
również gimnazjum. Sukcesywnie
będziemy też realizować Program
Budowy Dróg, nie zapominając
przy tym o nowych inwestycjach
drogowych. Jedną z nich niewątpliwie będzie zaprojektowanie
i budowa drogi równoległej do ul.
Poznańskiej w Komornikach przez

— Jako mieszkaniec gminy,
niestety, niewiele wiem o Panu
Hincu, który nie należy do lokalnej
społeczności, ponieważ ani tu nie
mieszka, ani nie pracuje. Obawiam
się, że podobnie jak mieszkańcy nie znają jego, tak Pan Hinc
nie zna naszej gminy, jej ludzi
i problemów. Nie jest natomiast
tajemnicą, że Pan Hinc nosił
już barwy PO, PiS, Prawicy RP,
nieobce mu są także sympatie ze
środowiskiem Pana Palikota. Być
może teraz chce wprowadzić politykę do Komornik? Ocena należy
do mieszkańców.
Rozmawiał Sławomir Lechna

FOT. MATERIAŁY PRASOWE UG KOMORNIKI

Dobiega końca kolejna kadencja
samorządu. Pytanie, jak ocenia
Pan minione cztery lata, chyba
nie jest zaskoczeniem?

13 listopada o godz. 8 przy ul. Poznańskiej 100 w Skórzewie koło
Poznania otwarty zostanie nowy
sklep sieci Lidl! Dla wszystkich
mieszkańców tych okolic przygotowano festyn oraz promocyjne ceny.
Z tej okazji zachęcamy do udziału
w konkursie, w którym do wygrania jest pięć koszów z produktami spożywczymi klasy premium
o wartości 80–100 zł każdy, których fundatorem jest sieć sklepów
Lidl. Jak je zdobyć? Szukajcie na
naszym portalu www.naszglospoznanski.pl . Red

REKLAMA

28 października w siedzibie Radia Zet Gold,
naszego partnera medialnego III Plebiscytu
SuperRadny’2014 Poznania i okolicznych
gmin wręczyliśmy pamiątkowy dyplom laureatowi – Markowi Broniewskiemu (Rada Miejska w Kórniku.)
– Pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim za te liczne głosy – powiedział Marek
Broniewski, który zyskał 1059 głosów. –
W plebiscycie SuperRadny‘2014 ocenianych
było 458 samorządowców różnego szczebla.
Zwycięstwo w takim gronie, drugi raz z rzędu,
jest dla mnie ogromnym impulsem do dalszego działania dla dobra mieszkańców. Nie jest
to tylko mój sukces, pojedynczej osoby, ale
w głównej mierze również mieszkańców mojej gminy. Razem tworzymy wspaniałe społeczeństwo, które jest fundamentem gminy
Kórnik. Minione lata, obﬁtujące w częste spotkania z mieszkańcami, przerodziły się w konkretne plany. Część z nich z sukcesem udało
się wdrożyć w życie, a część wobec sprzeciwu większości rady czeka na „lepsze czasy”.
W mijającej kadencji miałem wielką przyjemność spotkać na swojej drodze wspaniałych
ludzi – w pełni zaangażowanych w działalność
społeczną, całkowicie pochłoniętych chęcią
pomagania innym. W tym gronie zrodził się
śmiały pomysł, aby w tegorocznych wyborach
samorządowych wystartować wspólnym komitetem. KWW Macieja Brylewskiego skupia 19 kandydatów na radnych z całej gminy
Kórnik, z różnych środowisk, kandydatów
znanych z życzliwości oraz profesjonalnego
podejścia do każdej sprawy.
Zdecydowaliśmy się również na wspólnego
kandydata na burmistrza. Maciej Brylewski,

FOT. BARBARA OLIŃSKA

Nagrodziliśmy
SuperRadnego’2014

SuperRadnemu’2014 Markowi Broniewskiemu (z prawej) nagrodę wręczył Sławomir Lechna, redaktor naczelny „Naszego
Głosu Poznańskiego”.
bo o nim tu mowa, to doskonale wykształcony i przygotowany do tej roli samorządowiec.
Całe życie związany z tą gminą, ale wolny od
jakichkolwiek powiązań i całkowicie niezależny od tzw. „układów”. Wszystkich nas połączyła jedna idea – gmina to przede wszystkim jej mieszkańcy, a praca w samorządzie
to służba wobec społeczeństwa. Zadowolenie
mieszkańców jest realnym miernikiem sukcesu samorządu a nie rankingi zewnętrzne.
Szerzej o nas i programie można przeczytać
na www.maciejbrylewski.pl . Na koniec, jeszcze raz pragnę podziękować za to wyróżnienie
i poparcie dla moich działań. Red
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Dziękuję dziewięciu radnym
Rozmowa z Włodzimierzem Pinczakiem, burmistrzem gminy Stęszew
waliśmy inwestycje, które zmieniają
oblicze gminy. Powstało wiele
ścieżek, miejsc aktywności ﬁzycznej,
boisk ze sztuczną nawierzchnią,
placów zabaw i miejsc wypoczynku.
Poza tym poprawiliśmy stan świetlic
wiejskich. Budowaliśmy sieć kanalizacyjną, drogi i chodniki. W efekcie
w wielu miejscowościach gminy
mamy taką sytuację, że od strony zaplecza technicznego niewiele zostało
do zrobienia.

Jakie były minione cztery lata
z Pana perspektywy jako burmistrza?
— Muszę przyznać, że to była najtrudniejsza kadencja z dotychczasowych, przede wszystkim ze względu
na postawę grupy tak zwanych
radnych opozycyjnych. Mnóstwo
energii i czasu poświęcaliśmy, by
przygotowywać dla nich odpowiedzi
na różne pytania, niekiedy bardzo
dziwne, zamiast zająć się merytorycznymi sprawami. Mimo to, wiele
udało się zrobić. To głównie dzięki
9 radnym, którzy nas wspierali.
Dlatego też dziękuję następującym
radnym: Halinie Kowalskiej, Barbarze Sikorskiej, Hannie Słomie, Grzegorzowi Baranowskiemu, Zenonowi
Kempie, Zbigniewowi Krawczykowi,
Jarosławowi Krupie, Mirosławowi
Potrawiakowi i Marianowi Trojanowskiemu. Dzięki ich odwadze do
podejmowania czasem trudnych decyzji Rada Miejska Gminy Stęszew
mogła normalnie funkcjonować dla
dobra mieszkańców.

— Skupialiśmy się na pozyskiwaniu
dotacji z Unii Europejskiej, realizoREKLAMA

Gmina Stęszew została doceniona
przez instytucje zewnętrze. Proszę
wymienić najważniejsze nagrody.

FOT. ARCHIWUM

Co się udało zrobić?

Była to najtrudniejsza kadencja
z dotychczasowych

— Otrzymaliśmy m.in. tytuły
Gmina Fair Play, The Best in Poland
– Najlepsze w Polsce, a kilka dni
temu przyznano nam tytuł „Grunt
na medal”. Stęszew jest też liderem
w Wielkopolsce pod względem liczby podpisanych umów na pozyskanie dotacji unijnych na inwestycje
ekologiczne.

W zbliżających się wyborach
samorządowych nie ma Pan
kontrkandydata, a w trzech
okręgach zgłosiło się po jednym
kandydacie i oni wybór mają
zapewniony. To może negatywnie
wpłynąć na frekwencję. Jak zachęcić mieszkańców do udziału
w wyborach?
— Kiedyś w każdym okręgu wybieraliśmy po 2–3 radnych, teraz
mamy do czynienia z okręgami
jednomandatowymi. W każdym
wybieramy jednego radnego, który
będzie zabiegał o sprawy ważne
dla mieszkańców danego okręgu.
Dlatego warto udać się do urn, by
wybrać osobę właściwą, chcącą
pracować. Poza radnymi do Rady
Miejskiej Gminy, wybieramy radnych powiatu i sejmiku. Ci ostatni
będą zabiegali o sprawy, na które
ani burmistrz, ani gminni radni nie
mają wpływu.
Mam nadzieję, że mieszkańcy pójdą na wybory i nie dadzą się zwieść
„gładkim” socjotechnicznym tekstom niektórych kandydatów i będą
potraﬁli ocenić, kto w minionych
latach walczył o wspólne dobro,
a kto jedynie o własne interesy.
Rozmawiał Sławomir Lechna

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

KIEROWCÓW Z KAT. CE i C
W TRANSPORCIE
MIĘDZYNARODOWYM
Wymagania:
– kat. CE i C – przyjmujemy
również bez doświadczenia
(przyuczamy do zawodu)
– aktualne badania lekarskie
i psychologiczne
– kurs na przewóz rzeczy
– karta kierowcy do tachografu
cyfrowego
Zgłoszenia prosimy dokonywać
osobiście w siedzibie firmy:
ul. Poznańska 12, Nowy Tomyśl
pon. – pt. 9-16 lub telefonicznie
502 694 125 502 694 100

KUPIĘ

MIESZKANIE
Z PROBLEMEM PRAWNYM
• spłacę zadłużenie
• dam odstępne za
lokatorskie
• zamienię na inne
DYSPONUJĘ GOTÓWKĄ!
Szybka transakcja!
tel. 665-132-884
Wapniarnia 3, koło Trzcianki;

NA SPRZEDAŻ
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha;
tel. 697 702 624, tel. 698 656 107
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FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Najlepsze samorządy
Komorniki, Kórnik, Poznań, Swarzędz i Tarnowo Podgórne
wśród najlepszych w ogólnopolskim rankingu
3 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja pn.
„Zrównoważony rozwój społecznogospodarczy jednostek samorządu
terytorialnego”, podczas której ogłoszono wyniki dorocznego Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju. W kategorii „Miasta na prawach powiatu” Poznań zajął trzecią lokatę za
Warszawą i Gliwicami. Wśród gmin
miejsko-wiejskich Kornik został
sklasyﬁkowany na czwartej, a Swarzędz na piątej pozycji. Trzy czołowe
lokaty zajęły: Nowe Warpno, Polkowice, Dziwnów. W kategorii „Gminy

wiejskie” Tarnowo Podgórne zajęło
piąte, a Komorniki dziewiąte miejsce. Zwyciężył Kleszczów, który wyprzedził Puchaczów i Kobierzyce.
Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, obejmujący wszystkie
polskie miasta i gminy, powstaje na
podstawie 16 wskaźników z zakresu
gospodarki, rozwoju społecznego
oraz ochrony środowiska, opracowywanych pod kierunkiem prof.
Eugeniusza Sobczaka z Wydziału
Administracji i Nauk Społecznych
Politechniki Warszawskiej. Wskaź-

niki uwzględniają m.in. wydatki
inwestycyjne na mieszkańca, strukturę dochodów i wydatków budżetu
miasta lub gminy, liczbę podmiotów
gospodarczych, pracujących i bezrobotnych, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i komputerów na
1000 mieszkańców, saldo migracji,
liczbę na 1000 mieszkańców, udział
ludności korzystających z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, udział radnych z wyższym
wykształceniem. Wyniki rankingu
wskazują najbardziej dynamicznie
rozwijające się miasta i gminy. PM

Laureaci o sukcesie swoich gmin
Jan Broda
wójt Komornik
— Wysokie miejsce w Rankingu
Zrównoważonego
Rozwoju to dla
mnie jako wójta
gminy Komorniki duża satysfakcja i znak, że idziemy w dobrym
kierunku. Od kilku lat gmina
znajduje się w pierwszej dziesiątce
gmin wiejskich z całej Polski. Biorąc pod uwagę fakt, że ranking jest
sporządzany na podstawie obiektywnych wskaźników, uważam, że
nasza pozycja świadczy o dobrym
wykorzystywaniu potencjału
gminy i jej mieszkańców

REKLAMA

Tadeusz Czajka
wójt Tarnowa
Podgórnego
— W naszej gminie
kładziemy duży
nacisk zarówno na
stałe podnoszenie
komfortu życia mieszkańców, jak
i rozwijanie klimatu sprzyjającego
przedsiębiorczości. Nasze wysiłki są
dobrze odbierane przez mieszkańców, którzy w badaniach opinii publicznej deklarują duże zadowolenie
z warunków zamieszkania. Natomiast potwierdzeniem wsparcia dla
przedsiębiorców jest rosnąca liczba
przedsiębiorstw, które lokują się
w gminie Tarnowo Podgórne. Cieszę się, że nasze działania znajdują
odzwierciedlenie w wysokiej pozycji
Gminy w rankingu zrównoważonego rozwoju.

Jerzy Lechnerowski
burmistrz Kórnika
— Jest to kolejny
sukces mieszkańców i samorządu
gminy Kórnik.
W lipcu tego roku
nasza gmina została uznana drugą
gminą dziesięciolecia w Polsce
w kategorii gmin miejskich
i miejsko-wiejskich pod względem
rozwoju, w prestiżowym Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej.
Obecnie zostaliśmy czwartą
gminą w Polsce w kategorii gmin
miejsko-wiejskich pod względem
zrównoważonego rozwoju. Cieszę
się z tego wyróżnienia, bo jest to
potwierdzeniem, że gmina Kórnik
należy do najlepiej rozwiniętych
gmin w Polsce, co podkreślano
podczas Gali Laureatów.

REKLAMA

Wójt gminy Duszniki
podaje do publicznej wiadomości
iż zostały ogłoszone przetargi na wydzierżawienie
gruntu rolnego położonego na terenie miejscowości
Wilkowo, Sękowo, Podrzewie.
Ogłoszenia o przetargach zostały podane do
publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Duszniki, na terenie miejscowości położenia
nieruchomości oraz na stronie internetowej
www.duszniki.eu.
Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki.
Telefon: 61 2956 530, pokój nr 4.
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Centrum jak 13 boisk

FOT. ARCHIWUM

Amazon 29 października oﬁcjalnie otworzył nowe centrum
logistyczne w Sadach (gmina Tarnowo Podgórne)

W nowej placówce o powierzchni
równej… 13 boiskom piłkarskim
Amazon planuje utworzyć 5500
miejsc pracy w ciągu trzech lat. –
Po pierwsze to miejsca pracy, po
drugie dochody do budżetu gminy,
które rocznie sięgać będą około 3
milionów złotych, co oznacza, że
po dwóch latach za tą kwotę będziemy mogli na przykład wybudować
przedszkole dla 200 dzieci, a po
trzecie to również otwarcie terenów,
w pobliżu, które oferujemy inwestorom – powiedział „Naszemu Głosowi Poznańskiemu” Tadeusz Czajka,
wójt gminy Tarnowo Podgórne.
– Gratuluję wyboru lokalizacji
i tempa w jakim inwestycja została
wykonana – mówił Jan Grabkow-

ﬁrmowe ubezpieczenie na życie oraz
ubezpieczenie medyczne, ciepłe posiłki w stołówce za jedynie złotówkę
dziennie oraz bezpłatny transport do
i z pracy na obszarze całego regionu.
Pracownicy Amazon w Polsce otrzymują także 26 dni płatnego urlopu
rocznie, niezależnie od stażu pracy.
– Dojeżdżam do pracy z Międzychodu – powiedziała nam jedna ze
spotkanych pracownic chcąca zachować anonimowość. – Pracuję tu
od tygodnia. Zarabiam 13 złotych
brutto za godzinę, pracujemy od godziny 6 do 16.30, czyli 10,5 godziny.
Mamy dwie przerwy 15-minutowe
i jedną 30-minutową na obiad. Praca trwa przez 4 dni. Mamy 3-dnowy
weekend. Lech

Galeria zdjęć na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

ski, starosta poznański. – Była ona
pod specjalnym naszym nadzorem
i wójta gminy Tarnowo Podgórne.
To przykład sprawnego zarządzania
inwestycja i sprawnej administracji.
Amazon jest w dobrym towarzystwie na terenie powiatu.
– Ta inwestycja pokazuje, że
w Tarnowie Podgórnym jest dobry
klimat dla przedsiębiorczości – dodał wójt Tadeusz Czajka. – Zdaliśmy egzamin jako administracja.
Proces rekrutacji do nowego centrum jest nadal w toku. Amazon
oferuje swoim pracownikom wiele
świadczeń dodatkowych, takich jak

• beton towarowy • żwir, kruszywa
• usługi transportowe
• usługi sprzętem budowlanym

Grunt na medal

FOT. ARCHIWUM

29 października we Wrześni odbyło
się uroczyste wręczenie nagród VI
edycji konkursu „Grunt na medal”.
Tegorocznym zwycięzcą została
Września, natomiast trzema ﬁnalistami zostały gminy: Stęszew, Dopiewo i Tarnowo Podgórne. Stęszew
został nagrodzony za ponad 9 ha
grunt w Strykowie, znajdujący się
przy drodze nr 32, który po oddaniu
drogi S11 będzie miał bardzo dobrą
lokalizację.

Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki

– To wyróżnienie jest bardzo
cenne – powiedział burmistrz
Włodzimierz Pinczak. Starało się
o nie wiele samorządów, a do ﬁnału zakwaliﬁkowały 22. Grunt gminy
Stęszew znalazł się wśród najwyżej
ocenionych. Dzięki temu będzie
promowany przez różne instytucje
pozyskujące inwestorów. Red
Włodzimierz Pinczak z dyplomem „Grund na medal”.

ATRAKCYJNE CENY!

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

Budżet Obywatelski Kórnika
16 października w ratuszu, w Bninie,
oﬁcjalnie ogłoszono wyniki konsultacji społecznych Budżet Obywatelski Gminy Kórnik 2015. Zanotowano 4276 głosów, z czego 1045
wpłynęło przez internet, a 3231 na
kartach do głosowania. Aż 354 głosy
były nieważne. Do realizacji zakwaliﬁkowały się cztery pierwsze zadania,
których łączny szacunkowy koszt
wynosi 700 tys. zł.
Najwięcej głosów i wpis do budżetu wywalczyły:
1) Zadanie nr 11 z liczbą głosów
1232 za kwotę 200.000 zł (Budo-

wa chodnika przy ul. Wspólnej
w Szczytnikach) zgłoszone przez p.
Kazimierza Głucha;
2) Zadanie nr 3 z liczbą głosów
990 za kwotę 200.000 zł (Projekty
budowy kanalizacji sanitarnej – Robakowo, ulice: Szkolna (na odcinku
od ul. Dworcowej do torów), Leśnej,
Gajowa, Szeroka (na odcinku od ul.
Leśnej do Kolejowej), Malinowej,
Aroniowej, Agrestowej i Kolejowej,
Gądki ul. Dworcowa) zgłoszone
przez p. Andrzeja Surdyka;
3) Zadanie nr 10 z liczbą głosów
573 za kwotę 100.000 zł (Radzew-

ska Kraina sportu. Radzewo ul.
Dworzyskowa) zgłoszone przez p.
Karola Niemiera;
4) Zadanie nr 22 z liczbą głosów
170 za kwotę 200.000 zł (Rozbudowa terenu rekreacyjno – sportowego
w Kamionkach Kamionki ul. Mieczewska, boisko wiejskie) zgłoszone
przez p. Małgorzatę Walkowiak.

Łukasz
Grzegorowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU
PRZYJMIEMY HANDLOWCA
ze znajomością j. francuskiego
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BURMISTRZ STĘSZEWA
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia

Najlepsze w Polsce
NASZ PATRONAT
Trwa XXII edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości „Najlepsze
w Polsce” – „The Best in Poland”
pod patronatem „Naszego Głosu
Poznańskiego”. Nasi Czytelnicy
mogą głosować na najlepszych
usługodawców wykonujących usługi na terenie Polski i producentów
z krajów Unii Europejskiej. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

w Poznaniu. W celu zgłoszenia
najlepszej usługi lub produktu,
należy wypełnić jeden z kuponów,
które będziemy zamieszczać na
łamach „Naszego Głosu Poznańskiego” i wysyłać na adres: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego,
ul. Garncarska 8, 61-817 Poznań.
Kandydatów można też zgłaszać
za pomocą kuponu zamieszczonego na www.najlepsze-w-polsce.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
20 listopada 2014 r. Red

Zaśpiewał Stanisław Soyka
Stanisław Soyka był gwiazdą oﬁcjalnego otwarcia Centrum Kultury
w Przeźmierowie, które odbyło się
w minioną sobotę. Symboliczną
wstęgę przecięli m.in. marszałek
Marek Woźniak, wójt Tranowa Podgórnego Tadeusz Czajka i przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Leonhard. Fotoreportaż z uroczystości
publikujemy na www.naszglospoznanski.pl . Lech

FOT. ANDRZEJ PIECHOCKI

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2014.518) niniejszym podaję do publicznej
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy
w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia.
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej
www.steszew.pl.

Wspólne dzieło
W Szczytnikach otwarto Przystań Rowerową i boisko
proboszcza wsi Szczytniki ks. Jakuba Lechniaka Przystani Rowerowej i boiska, wspólna integracja
i zabawa. Wśród licznych gości nie
zabrakło burmistrza Kórnika Jerzego Lechnerowskiego, który wręczył
sponsorom i darczyńcom statuetki
„Białej Damy” oraz dyplomy.

Szczytniki są niewielką, ale bardzo
aktywną miejscowością w gminie
Kórnik.
– Ostatni rok był dla nas bardzo
pracowity – opowiadają Majka
Madejczyk i Dorota Głuch z Grupy
Rowerowej Szczytniki-Koninko. –
Podjęliśmy się realizacji niezwykle
ambitnych zadań. Postanowiliśmy
wybudować nowoczesną Przystań
Rowerową, pierwszą w gminie Kórnik oraz profesjonalne boisko do
gry w piłkę nożną. Przez kilka ostatnich miesięcy wielu mieszkańców
Szczytnik w czynie społecznym pomagało w realizacji tego celu.
24 października odbyło się uroczyste otwarcie wspomnianych
obiektów. Plan był bardzo napięty:
mecze towarzyskie między mieszkańcami Szczytnik, a samorządowcami gminy i reprezentantami
wsi Koninko; poświęcenie przez

Wielu mieszkańców
Szczytnik pomagało
w czynie społecznym
Specjalne podziękowania powędrowały do rąk właściciela ﬁrmy MIRBUD Mirosława Klause, który pokrył
80% kosztów tej inwestycji. Warto
dodać, że Mirosław Klause stworzył
szkółkę piłkarską przy KS Szczytniki
dla dzieci od 5-12 lat. Specjalne wyróżnienie odebrała także architekt

Marta Borsodi za bezpłatne wykonanie innowacyjnego projektu Przystani
Rowerowej, który zwyciężył w IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska
wieś” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski.
Podziękowania za pomoc dostały
też ﬁrmy Bartosz Pawłowski Studnie Wiercone, Chmielewski Metzink Michał, Dariusz Krzanowski
Kamieniarstwo, Marek Olejniczak
Żwirownia Krzesiny, Krzysztof
Krawczyk KRAM, Jakub Skąpski
Elektropuls, Ryszard Łukowicz Adviser, Piotr Sawiński TELBUD,
Marcin Piasecki EMPLUS oraz Tomasz Buczkowski, pomysłodawca
budowy boiska.
Zarząd Grupy Rowerowej uhonorował także aktywnych mieszkańców dyplomami uznania, a Społecznikiem Roku wsi Szczytniki został
Kazimierz Głuch. Red
TEKST SPONSOROWANY

Zostań fundatorem pomnika Ignacego Paderewskiego
Każdy z nas może przyczynić się do realizacji tego
szczytnego zamierzenia, także poprzez wpłatę na rachunek bankowy BZ WBK S.A.
nr 57 1090 1447 0000 0001
0702 1746. W tytule przelewu należy wpisać słowo
„pomnik” i dodać swoje
imię, nazwisko i zawód.
Aktualnie dokonało wpłat ponad
1178 osób ﬁzycznych oraz 119 ﬁrm
i organizacji. Składamy serdeczne
podziękowania wszystkim dotychczasowym fundatorom i sponsorom.
W szczególności fundatorom
głównym oraz fundatorom wiodącym.
Więcej na stronie internetowej
www.pomnik-paderewskiego.pl.

F UNDAT ORZY G ŁÓWNI

F UNDAT ORZY WIODĄCY
FOT. PAŃSTWOWE ARCHIWUM CYFROWE

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu zaprasza do Komitetu Budowy Pomnika Ignacego
Jana Paderewskiego – wielkiego Polaka, patrioty, polityka, dyplomaty,
pianisty i kompozytora.
To jeden z tych naszych Rodaków,
którym Polska zawdzięcza swe odrodzenie w 1918 roku i którzy dobro
ojczyzny przedłożyli nad osobiste
szczęście i karierę.
Poznań, Wielkopolska i Polacy
mają szansę upamiętnienia tej wspaniałej godnej naśladowania postaci
poprzez pomnik, który w 2015 roku
stanie w samym sercu Poznania,
w bezpośrednim sąsiedztwie Akademii Muzycznej noszącej imię Ignacego Jana Paderewskiego. Jest to jednocześnie miejsce na trasie triumfalnego
przejazdu polityka przez centrum Poznania w czasie słynnej wizyty w grudniu 1918 roku, która dała początek
Powstaniu Wielkopolskiemu.
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Powiat Poznański
nagrodzony w Sejmie RP
Jan Grabkowski, starosta poznański, odebrał w Warszawie nagrodę w kategorii Sport i turystyka
W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczystość podsumowania
i ogłoszenia wyników Konkursu
„Innowacyjny Samorząd”. Nagrodę
główną w kategorii „Sport i turystyka” otrzymał Powiat Poznański za „Wykreowanie w 2012 roku
produktów turystycznych Powiatu
Poznańskiego („Aktywnie dookoła Poznania”, Naturalnie dookoła
Poznania”, „Śladami Podróżników
dookoła Poznania”, „Park Orientacji Przestrzennej”)”. Nagrodę
odebrał starosta poznański, Jan
Grabkowski. Powiat Poznański był
też nominowany w dwóch innych
kategoriach oraz otrzymał Tytuł
Honorowy – Powiat Innowacyjny
2014.
Nagrodzony produkt turystyczny jest uporządkowanym zbiorem informacji o atrakcjach turystycznych Powiatu Poznańskiego.
W jego skład wchodzą elementy
o nazwach: „Aktywni dookoła Poznania” (zebrane wydarzenia sportowe i turystyczne organizowane na
rzecz mieszkańców); „Naturalnie
dookoła Poznania” (promocja tradycji i zwyczajów charakterystycznych dla regionu poznańskiego);
„Śladami Podróżników dookoła Poznania” (działania zachęcające do

zwiedzania miejsc znanych i mniej
znanych, które warto odwiedzić);
oraz „Park Orientacji Przestrzennej” (innowacyjny na skalę europejską model przestrzeni, służący
rehabilitacji podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach oraz ich integracji ze
środowiskiem osób zdrowych.

Powiat był też nominowany w dwóch
innych kategoriach
oraz otrzymał Tytuł
Honorowy
Powiat Poznański otrzymał
również nominację w kategorii
„Kształcenie zawodowe i ustawiczne” za projekt „Kształcenie
zawodowe na potrzeby rynku pracy Metropolii Poznań w szkołach
prowadzonych przez Powiat Poznański”. W uzasadnieniu nominacji czytamy: „Szkoły prowadzone
przez Powiat otworzyły się nowe
kierunki kształcenia, w porozumieniu z pracodawcami oraz na bazie

raportów dotyczących bezrobocia
i popytu na pracowników określonych branż przygotowywane przez
Powiatowy Urzędu Pracy. Co istotne tutejsze szkoły podjęły współpracę z największymi wielkopolskimi
przedsiębiorcami (np. Volkswagen
Poznań, SKF Polska, Solaris Bus&Coach, PANOPA Logistic Polska).W ramach współpracy funkcjonują np. klasy patronackie ww.
ﬁrm. Uczniowie łączą naukę zawodu z pracą w danej ﬁrmie, dzięki
czemu mogą zdobywać niezbędne
doświadczenie. Szkoły powiatowe
współpracują także z Cechami Rzemieślniczymi wspierając tym samym również zawody zanikające.”
Kolejną nominację Powiat Poznański otrzymał w kategorii Kategoria „Kultura”. W tym przypadku
wyróżniono „Otwarty Uniwersytet
Powiatu Poznańskiego. Ten projekt
obejmuje cykl wykładów o charakterze akademickim dotyczący życia
społecznego, gospodarczego oraz
różnych dziedzin nauki, jak np.:
historia czy socjologia i pokazuje
relację pomiędzy historią a współczesnością powiatu poznańskiego
i jego mieszkańców. Wykłady skierowane są do mieszkańców regionu
wywodzących się z różnych grup

Nagrody i stypendia

W Starostwie Powiatowym 22 października odbyła się XLV Sesja
Rady Powiatu w Poznaniu, której
tematem przewodnim była oświata. Tomasz Łubiński, wicestarosta
poznański, przedstawił w formie
prezentacji „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2013/2014” Podczas sesji uroczyście wręczono też stypendia Rady Powiatu w Poznaniu oraz
Nagrody Starosty Poznańskiego dla
najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat.
Stypendia, wraz z gratulacjami i pamiątkowymi dyplomami,
z rąk Krzysztofa Robaszyńskiego,
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
w Poznaniu oraz Jana Grabkowskiego, starosty poznańskiego, odebrało
42 uczniów, którzy w poprzednim
roku nauki w szkole ponadgimnazjal-

nej lub gimnazjum, prowadzonych
przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu uzyskali średnią ocen minimum
5,0. W nagrodę, w roku szkolnym
2014/2015 przez 10 miesięcy, będą
otrzymywać stypendium w wysokości
250 zł miesięcznie. Stypendia Rady
Powiatu w Poznaniu wręczone zostały
uczniom z: Zespołu Szkół w Kórniku,
Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Swarzędzu, Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu, Zespołu
Szkół w Puszczykowie, Zespołu Szkół
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Zespołu Szkół
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych im. Synów
Pułku w Owińskach.
Starosta nagrodził 3 uczniów
za wybitne osiągnięcia sportowe

społecznych i będących w różnym
wieku. Organizator zapewniał najwyższy poziom profesorski, a także
udział cenionych postaci z różnych
dziedzin życia publicznego.

Tomasz
Sikorski
redakcja@naszglospoznanski.pl

Medal dla starosty

oraz 15 uczniów zasadniczych
szkół zawodowych za dobre wyniki w nauce. Warto dodać, że najzdolniejsi uczniowie ZSZ Nagrodę
Starosty Poznańskiego otrzymali
po raz pierwszy. Jan Grabkowski
podkreślił, że Powiat Poznański od
lat stawia na kształcenie zawodowe.
Nagrody Starosty Poznańskiego
otrzymali uczniowie: Zespołu Szkół
nr 2 w Swarzędzu, Zespołu Szkół
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Zespołu Szkół
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Zespołu Szkół nr
1 im. Powstańców Wielkopolskich
w Swarzędzu oraz Zespołu Szkół
im. Adama Wodziczki w Mosinie.
Wszyscy tegoroczni nagrodzeni są
dowodem na to, że warto inwestować w edukację.
Agnieszka Przybylska

Jan Grabkowski, starosta poznański, otrzymał Medal Komisji
Edukacji Narodowej, będący – jak
podkreślała Elżbieta Walkowiak,
Wielkopolski Kurator Oświaty –
najważniejszym
odznaczeniem
przyznawanym nauczycielom oraz
osobom związanym z oświatą. Uroczystość wręczania medali odbyła
się w auli I LO im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
– To nagroda za całokształt naszej pracy. Kilka lat temu postawiliśmy w powiecie poznańskim na
kształcenie zawodowe i w tej chwili
stoi ono na najwyższym poziomie.
Cieszę się, że zostało to zauważone

– powiedział Jan Grabkowski. Starosta poznański medal odebrał z rąk
Elżbiety Walkowiak oraz Piotra
Florka, wojewody wielkopolskiego.
– Cieszę się, że możemy w ten
sposób docenić pracę osób związanych ze szkolnictwem oraz oświatą. Wszyscy bowiem zdajemy sobie
sprawę, że praca nauczyciela do
łatwych nie należy. Takie spotkania, to także świetna okazja, aby
powspominać oraz porozmawiać
o problemach oświaty – stwierdził
Piotr Florek. W trakcie uroczystości
w I LO medale odebrali nauczyciele
z całej Wielkopolski.
Tomasz Sikorski
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ROZMAITOŚCI

Dopiewo opuszcza Selekt

Nowości
książkowe

Rewolucja w „rewolucji śmieciowej”?

Już czas
Jodi Picoult
• Od ponad 10 lat
Jenny Metcalf nie
może przestać myśleć
o swojej matce, Alice,
która zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Jenny
nie chce uwierzyć, że została porzucona, więc uparcie tropi matkę w internecie i przegląda jej stare pamiętniki. Czy więź łącząca matkę i córkę
może być silniejsza niż śmierć?

system pozwala na monitorowanie samochodów ﬁrmy usługowej
i pojemników na śmieci oraz reakcję gminy w czasie rzeczywistym.
To czy system zostanie wdrożony

List intencyjny w sprawie współpracy gminy Dopiewo z ﬁrmą MOBA
AG został podpisany 5 listopada.
Zakres deklarowanej współpracy
dotyczy wdrożenia nowoczesnego
systemu zarządzania gospodarką
odpadami komunalnymi. Powodem
jest wystąpienie gminy Dopiewo ze
Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt”. Analizy wskazują,
że istnieją możliwości osiągnięcia
oszczędności.
– W skali roku dla gminy ponad
600 tys. zł., dla rodzin sto kilkadziesiąt złotych – mówi wójt Dopiewa
Zoﬁa Dobrowolska.
Prezentowany podczas spotkania

Dopiewo
finalistą
Gmina Dopiewo znalazła się w gronie 6 ﬁnalistów wielkopolskiej edycji „Gruntu na Medal” w 2014 r.
Wręczenie laurów odbyło się 29
października we Wrześni. W uroczystej gali wzięła udział wójt gminy
Dopiewo – Zoﬁa Dobrowolska.
Gmina Dopiewo zgłosiła do tegorocznej edycji konkursu „Gruntu na
Medal” teren o powierzchni 47,50
ha, znajdujący się w Więckowicach
przy ul. Bukowskiej.
– Uzyskaliśmy tytuł ﬁnalisty konkursu „Grunt na Medal” 2014. Jest
to pierwsze tego typu wyróżnienie
w cyklicznym konkursie organizowanym przez SGiPW – mówi wójt
Zoﬁa Dobrowolska.
Tereny inwestycyjne na terenie
gminy Dopiewo zyskały na atrakcyjności, dzięki wybudowanej w ostatnich latach S11, bliskości A2, lotniska i Poznania. Beata Spychała

FOT. ADAM MENDRALA

W skali roku dla
gminy to oszczędności ponad 600 tys. zł
w gminie Dopiewo zależy od sytuacji po wyborach samorządowych.
List intencyjny jest krokiem w stronę rozwiązania, jakie może być dobrym rozwiązaniem.
AM

Miejsce pamięci w Gołuskach
Uroczystość odsłonięcia tablicy
pamiątkowej w Gołuskach odbędzie się 14 listopada o godz. 13.
Wyjątkowy charakter uroczystości
podkreśli modlitwa ekumeniczna,
w której wezmą udział przedstawiciele 5 religii i wyznań: judaizmu,
kościoła rzymsko – katolickiego,
cerkwi prawosławnej, kościoła augsbursko – ewangelickiego i kościoła anglikańskiego.
Niedaleko miejsca, w którym
powstało nowe miejsce pamięci,
w okresie II wojny światowej znajdował się obóz pracy. W obozach
pracy, zorganizowanych podczas
okupacji przez Niemców, na terenie
gminy Dopiewo pracowali najpierw
Brytyjczycy i Francuzi, potem Rosjanie, a następnie Żydzi – m.in.
przy budowie autostrady i naprawie
okolicznych dróg.
Na tablicy znajdzie się napis:
„Miejsce uświęcone cierpieniem
jeńców angielskich, francuskich

i rosyjskich oraz więźniów obozu
pracy narodowości żydowskiej, którzy w okresie II wojny światowej,
w latach 1941–1943, zostali zmuszeni przez niemieckiego okupanta
do niewolniczej pracy. – Społeczność Gminy Dopiewo.” Obok głazu
umiejscowiona zostanie druga ta-

blica, z tłumaczeniem w 5 językach:
angielskim, francuskim, hebrajskim, niemieckim, rosyjskim.
– Zapraszam do udziału w tej
niezwykłej uroczystości. Pamiętajmy. Bądźmy razem – mówi Zoﬁa
Dobrowolska, wójt gminy Dopiewo.
Adam Mendrala

SUPEROKAZJA!

o,
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego Głosu Poznańskieg 6
a w kolejnym numerze drugie otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-29

REKLAMA

Przerwana podróż
Irena Matuszkiewicz
• Jeszcze w poniedziałek bohaterowie
mieli swoje plany
i cele, a już we wtorek rano wszystkie
ich zamierzenia przestały się liczyć.
Wypadek spowodowany przez parę
nieodpowiedzialnych
szaleńców
sprawił, że dla Zoﬁi i Michała był to
kres wędrówki, a dla Antoniny i pozostałych niespodziewana przerwa
w podróży trwała bardzo długo.
Blog niecodzienny
Maria Czubaszek
• Każdym słowem
maluje charakterystyczne postacie: córkę sąsiadki, tajemniczą czytelniczkę czy
bohaterkę swojej powieści, Alicję.
Ich opinie stają się punktem wyjścia
do błyskotliwych konstatacji, które
punktują absurdy codzienności. Innego rodzaju pożywką dla bezbłędnych puent jest obserwowane przez
autorkę medialne życie polityków
i osób publicznych.
Vivien Leigh
Anne Edward
• Piękna, sławna i bogata Vivien Leigh nie
była jednak wcale
osobą
szczęśliwą.
Cierpiąca przez całe
życie na zaburzenia maniakalno-depresyjne aktorka była bardzo trudną
partnerką życiową dla Lawrence’a Oliviera. Małżeństwu nie pomagały także liczne romanse…
Czy słonie boją się
myszy?
Christian Dreller
• Pomysłowe historyjki
wyjaśniające
i prostujące najbardziej popularne
stereotypy, obiegowe opinie i powszechne poglądy, bawiąc i dostarczając dociekliwym czytelnikom solidnej porcji frapującej wiedzy.
Więcej nowości na www.proszynski.pl

MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ
 691-895-296
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Biznes i edukacja

Andrzejki disco!!!

Maxcess – ﬁrma o społecznym obliczu

Już 29 listopada z okazji Andrzejek
w poznańskiej hali Arena wystąpią:
Bad Boys Blue, Boney M, Francesco Napoli i Alphaville.
Podczas koncertu artyści zaśpiewają swoje największe przeboje!!!
Weź znajomych i przyjdź na zabawę w rytmie disco przy największych przebojach Bad Boys Blue,
Boney M, Francesco Napoli i Alphaville.

REKLAMA

Burmistrz Michał Podsada i jego zastępca
Ireneusz Antkowiak odwiedzili ﬁrmę Maxcess.
sada. – Konieczne wydaje się przywrócenie systemu kojarzącego pracodawców z poszukującymi pracy.
Ważną informacją jest pomysł
współpracy na linii edukacja – biznes. Firma Maxcesss współpracuje
z szkołami zawodowymi z Gniezna
i Wrześni. Widzi też możliwość
rozszerzenia swej edukacyjnej działalności o młodych ludzi z gminy
Pobiedziska. Może się to odbywać
poprzez staż absolwencki, praktykę
uczniowską czy wspólne organizowanie kursów.
– To bardzo dobra polityka kadrowa ﬁrmy – ocenia Ireneusz Antkowiak, zastępca burmistrza Pobiedzisk. – Widziałem takie praktyki
ﬁrmie Braun w Marktheidenfeld.
Studenci i uczniowie kierunków
humanistycznych dwa miesiące
w roku pracują w zakładzie i kończąc studia mają dodatkowe kwaliﬁkacje zawodowe. Dzisiaj to jest
konieczne ponieważ na pracę mogą
liczyć osoby posiadające wykształcenie techniczne.
Szefowie ﬁrmy widzą możliwość
akcentowania swojej obecności poprzez wspieranie inicjatyw w dzie-

dzinie kultury i sportu. – Może zdecydujemy się na wsparcie Biegu
Jagiełły, to bardzo atrakcyjna impreza, promująca zdrowy styl życia.
A może wesprzemy utalentowanego
młodego sportowca, który będzie
rozsławiał ﬁrmę i gminę w kraju i za
granicą – zastanawia się Andrzej
Soliwoda.
Paweł Kasprzyk, który odpowiada
również za rozwój ﬁrmy na terenie
Niemiec twierdzi, że na terenie gminy brakuje spawaczy, ślusarzy, tokarzy i frezerów. Ewidentnie zaczynają
uwidaczniać się skutki złej polityki
edukacyjnej państwa i pauperyzacja
zawodowego wykształcenia.
Burmistrz
Michał
Podsada
stwierdził, że koniecznie trzeba
przywrócić szacunek zawodom
przydatnym w produkcji. – Lata
całe promowano wykształcenie bez
pokrycia. Dzisiaj mamy niebezpiecznie dużo absolwentów wyższych uczelni po humanistycznych
kierunkach, którzy nie mogą zdobyć
pracy, co w efekcie często kończy się
emigracją. To nie jest dobra droga –
dodaje burmistrz. Trudno się z taką
tezą nie zgodzić. Lech

FOT. ARCHIWUM

Rozwój przedsiębiorczości jest marzeniem każdej gminy. W Pobiedziskach od lat rośnie liczba rejestrowanych podmiotów gospodarczych
– mimo kryzysu gospodarczego .
Działa w niej ponad 2100 podmiotów gospodarczych. Siłą pobiedziskiej przedsiębiorczości są ﬁrmy
małe i średnie z rodzinnym kapitałem. Ale nie tylko. Od 6 lat na terenie gminy rozwija swą działalność
amerykańska spółka Maxcess, zlokalizowana w Centrum Magazynowym Bugaj. Jej szefowie zaprosili na
wizytę przedstawicieli pobiedziskiego samorządu w celu zaprezentowania bieżącej działalności oraz celów
i zadań na przyszłość. Maxcess sp.
z o.o zajmuję się produkcją rolek do
maszyn drukarskich.
– Wytwarzane przez nas produkty
są bardzo wysokiej jakości i traﬁają
do drukarni na całym świecie. Najwięcej, bo 80 % wyprodukowanych
rolek znajduje odbiorców w krajach
Unii Europejskiej – z czego aż 40%
traﬁa na rynek niemiecki. Dla porównania w Polsce sprzedajemy 1%
produkcji, pozostałe 20% traﬁa na
rynki Azji i Ameryki Południowej
– twierdzi szef zakładu Paweł Kasprzak. – Widzimy potrzebę współpracy z gminą, zwłaszcza w obszarze pozyskiwania ludzi do pracy.
Szef Personalny Andrzej Soliwoda
stwierdza, że na 115 zatrudnionych
pracowników tylko kilkunastu to
mieszkańcy gminy Pobiedziska, co
stanowi odsetek 14% wszystkich zatrudnionych. Więcej pracuje u nas
ludzi z Swarzędza, Gniezna i Wrześni niż z Pobiedzisk.
– Na tej płaszczyźnie możemy
wiele poprawić. Bardzo nam zależy,
aby mieszkańcy naszej gminy znajdowali zatrudnienie w działających
u nas przedsiębiorstwach – mówi
burmistrz Pobiedzisk Michał Pod-

NASZ PATRONAT

Start 29 listopada o godzinie 18.
Bilety są już do nabycia w sklepach EMPiK, Media Markt i Saturn
na terenie całego kraju oraz w internecie, w portalu Ticketpro”.

Mamy bilety
• Dla naszych Czytelników
będziemy mieli 3 podwójne
zaproszenia. Szczegóły na
www.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!

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Jazz i poezja
KONKURS
Hanna Banaszak w Przeźmierowie.
Koncert pod patronatem „Naszego Głosu Poznańskiego”
w pozostałe dni robocze), a także
w siedzibie GOK „SEZAM” (ul.
Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym, w godz. 9–15) oraz Domu
Kultury w Tarnowie Podgórnym (ul.
Ogrodowa 14, w godz. 15–20).

Jej głos od lat zachwyca Polaków.
Współpracowała z najwybitniejszymi
polskimi poetami i kompozytorami.
Hanna Banaszak, znakomita wokalistka jazzowa i estradowa, bo o niej
mowa, wystąpi w Przeźmierowie.
– Najciekawsza i zarazem najtrudniejsza jest dla mnie czysta kreatywność, stawianie sobie nowych
wyzwań, bez powielania samej siebie i innych wzorców. Dlatego lubię
sobie wyznaczać coraz trudniejsze
zadania – mówi Hanna Banaszak.
Koncert, nad którym patronat objął „Nasz Glos Poznański”,
odbędzie się w Centrum Kultury
Przeźmierowo 14 listopada o godz.
19. Bilety w cenie 40 zł do nabycia
w miejscu koncertu (ul. Ogrodowa
13 w godz. 9–17 w środy i 9–15

Mamy bilety

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

• Dla naszych Czytelników
mamy dwa podwójne zaproszenia. Jak je zdobyć? Szukajcie na
www.naszglospoznanski.pl .

Jarek
Krawczyk
redakcja@naszglospoznanski.pl

Skecze męczące
KONKURS
Jeden z najpopularniejszych kabaretów ostatnich lat – „Kabaret
Skeczów Męczących” 22 listopada
wystąpi w Tarnowie Podgórnym.
Przedstawi swój najnowszy program
„L!ve”. Patronat nad wydarzeniem
objął „Nasz Glos Poznański”.
Kielecki zespół swoją pozycję
potwierdził wieloma nagrodami
i występami telewizyjnymi. Podbija
serca publiczności charakterystycznymi postaciami, skeczami zaangażowanymi społecznie i politycznie,
luzem scenicznym i tym, co najważniejsze – umiejętnością rozbawienia
publiczności.

Bilety na to wydarzenie można
kupować w cenie 30 zł w siedzibie
GOK „SEZAM” w Tarnowie Podgórnym, w godz. 9–15) i Domu
Kultury w Tarnowie Podgórnym
(w godz. 15–20), a także w Centrum
Kultury w Przeźmierowie. Sprzedaż
biletów przez internet odbywa się
w serwisie Biletomat.pl i na stronie
www.goksezam.pl. JK

Mamy bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy dwa podwójne zaproszenia. Jak je zdobyć? Szukajcie na
www.naszglospoznanski.pl .
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