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Nowa miotła nie zadziałałaNowa miotła nie zadziałała STR. 16
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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PLWSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Dwie morgi utrapienia Dwie morgi utrapienia 

Mamy zaproszenia na spektakl w gwiazdorskiej Mamy zaproszenia na spektakl w gwiazdorskiej 
obsadzie, a także na inne wydarzenia. obsadzie, a także na inne wydarzenia. 

Więcej na STR. 13
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Wybory parlamentarne – korzystajmy z przywileju

Kalendarium

19 października
PONIEDZIAŁEK 
• O godz. 18 w Bibliotece 
Raczyńskich, Plac Wolności 19 
w Poznaniu (Galeria Edwarda 
i sala 5) otwarcie wystawy „Życie 
na świat otwarte. Aleksander 
Janta-Połczyński” oraz spotkanie 
z – Michałem Folegą – autorem 
książki pod tym samym tytułem. 
Prowadzenie: Anna Jaworska– 
dziennikarka Radia Merkury.

21 października
ŚRODA
• O godz. 19 w Sali Ziemi MTP 
odbędzie się niezwykły koncert 
musicalowy „Face to Face. 
Musical spotyka fi lm”. Podczas 
jednego wieczoru będzie można 
wysłuchać najbardziej lubia-
nych fragmentów czołowych 
broadwayowskich musicali, 
w wykonaniu największych 
gwiazd. Podczas wydarzenia 
odbędzie się również premiera 
pierwszej piosenki do musicalu 
„Seksmisja” – superprodukcji 
teatru planowanej na jesień 2016 
roku. Solistom towarzyszyć będą 
zespoły chóru, baletu i orkiestry 
Teatru Muzycznego. Koncert 
poprowadzi znany dziennikarz 
i publicysta – Szymon Hołownia. 

26 października
PONIEDZIAŁEK
• W poznańskim Teatrze Wiel-
kim odbędzie się „Prapremiera 
dreszczowca” z Och-Teatru. 
Obsada: Izabela Dąbrowska, 
Patrycja Szczepanowska, To-
masz Drabek, Adam Krawczuk, 
Andrzej Pieczyński, Rafał 
Rutkowski, Maciej Wierzbicki. 
Spektakle o godz. 18 i 20. 

12 listopada
CZWARTEK
• W Teatrze Muzycznym w Pozna-
niu odbędzie się spektakl „Dużo 
kobiet, bo aż trzy”. To widowisko 
łączące dwie kategorie sceniczne. 
Jest koncertem, w którym swoje 
recitale prezentują; Magda Umer, 
Hanna Śleszyńska i Artur Andrus. 
Jest również programem satyrycz-
nym, w którym gospodarz Artur 
Andrus przeprowadza rozmowy 
– wywiady ze wspomnianymi ko-
bietami oraz z Marią Czubaszek. 
Początek o godz. 17. Dla naszych 
Czytelników mamy dwa podwójne 
zaproszenia. Szukajcie na naszym 
portalu. 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — 28 października 1989 r. Joanna 
Szczepkowska wygłosiła pamiętne 
słowa: „Proszę Państwa, 4 czerwca 
1989 roku skończył się w Polsce 
komunizm.” Trudno uznać, że jed-
nego dnia w Polsce skończył się ko-
munizm, 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 wywieszone zostaną 

wyniki. Pamiętam tą radość ze 
zwycięstwa… 

W najbliższą niedzielę kolejne 
wybory parlamentarne, które mogą 
zmienić scenę polityczną. Jak moc-
no? To już zależy od nas. Bo mamy 
na to realny wpływ. Wystarczy 
wziąć udział w głosowaniu. U progu 
zbliżających się wyborów zapytam 
Państwa, czy uczestniczycie w życiu 
społecznym i politycznym, korzysta-
jąc z wyborczego prawa i przywi-
leju? Niestety, ostatnio na wybory 
chodzi zaledwie połowa dorosłych. 

Druga część odbiera sobie szansę na 
wybór swoich kandydatów – w tym 
przypadku parlamentarzystów. 
Rzecz dla mnie niezrozumiała. Prze-
cież wybierani są ludzie, którzy będą 
decydowali o przyszłości naszego 
kraju, także regionu! 

Apeluję więc o udział w wyborach. 
Ten kto nie chodzi na wybory oddaje 
swój głos innym, czyli pośrednio bie-
rze udział w wyborze tego czy innego 
kandydata, ale przez innych, a zdecy-
dowanie lepiej, kiedy każdy zdecyduje 
sam na kogo odda swój głos. 

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

Najlepiej, kiedy 
każdy zdecyduje 
sam

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; os. J.III Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823-57-81, piatkowo@
skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo: „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia
Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo • Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania
i skracania. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. • Aktualności z powiatu i ogłoszenia w internecie na stronie: www.naszglospoznanski.pl

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

Teraz ogłoszenie lub reklamę w „Naszym Głosie Poznańskim” można 
zamówić także w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 62A (sklep 
Dobre Okna), tel. 61 8164 376, 602 150 364. 
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POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

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

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

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

9 XI
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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Razem przeciwko 400 kV
Nowy przebieg linii 2 x 400 kV Po-
znań Plewiska – Piła Krzewina był 
tematem spotkania, które odbyło się 
15 października, w świetlicy Szkoły 
Podstawowej w Więckowicach. 
Udział wzięło ok. 200 osób, głównie 
z gminy Dopiewo i Tarnowo Pod-
górne – mieszkańcy i przedstawi-
ciele samorządów. Organizatorami 
spotkania była grupa społeczników 
z Robertem Jankowskim, miesz-
kańcem sołectwa Więckowice na 
czele. Oprócz niego liderami inicja-
tywy są: Monika Król z Dopiewca, 
Jakub Piotrowicz i Krzysztof Hajko 
– dwaj mieszkańcy Lusówka. Hasło 
przewodnie inicjatywy brzmi: „Nie 
dla słupów obok domów”. Zbierają 
podpisy pod petycją. Utworzyli fo-
rum. Chcą założyć stowarzyszenie.

– Jesteśmy otwarci na wszyst-
kich, którym ta sprawa jest bliska. 
Wierzymy w siłę pospolitego ru-
szenia i działań oddolnych, w które 
zaangażują się mieszkańcy, orga-
nizacje, lokalne grupy. Chcemy do 
współpracy zaprosić posłów, któ-
rych poprosimy o poparcie naszej 
inicjatywy, stąd następne spotkanie 
planujemy po wyborach – mówili.

– Liczyłem, że zbierze się nas pół 
sali, a przyszło 200 ludzi. Wypełnili 
salę, korytarz i stali pod budynkiem, 
słuchając tego, co się dzieje we-
wnątrz przez otwarte okna – mówi 
Robert Jankowski. – Nasze cele są 
jasne. Do 2020 r. mają powstać słu-
py, a my nie chcemy, żeby powstały. 
Zamierzamy wypracować w drodze 
dialogu, rodzaj i tor przebiegu linii. 
Może po wyborach pojawi się szan-
sa na nowelizację specustawy. Jako 
inicjatywa społeczna chcemy złożyć 
na ręce wojewody wielkopolskiego 
petycję z podpisami, jeszcze zanim 
staniemy się stowarzyszeniem. Pod-
pisy zaczęliśmy zbierać na zebraniu, 

zbieramy je również on-line, w su-
mie mamy ich ponad 300. W ak-
cję zaangażowali się sołtysi z obu 
gmin. Popierają nas gminy Kaź-
mierz i Szamotuły. Stowarzyszenie 
jest w fazie tworzenia. Zgłaszają się 
inne stowarzyszenia, które chciały-
by do nas w przyszłości przystąpić. 
Chcielibyśmy objąć działaniem 15 
gmin, których dotyczy wariant „pa-
rzysty” (obejmujący warianty II, IV, 
VI). Projekty wariantów parzystych 
najprawdopodobniej powstawały 
w oparciu o stare mapy, stąd w ich 
przypadku tyle kolizji i emocji.

Przypomnijmy: Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne SA wyłoniły 
30.09.2015 r. wykonawcę inwesty-
cji linii 2 x 400 kV Poznań Plewiska 
– Piła Krzewina. PSE bierze pod 
uwagę kilka wariantów przebiegu 
tej linii.

Tzw. wariant I zakłada jej prze-
bieg istniejącym korytarzem linii 2 
x 220 kV Plewiska – Piła Krzewi-
na. Dotyczy on w gminie Dopiewo 
sołectw: Dąbrówka, Dąbrowa i nie 
wyznacza nowej trasy, w związku 
z czym emocje są mniejsze, choć 
i on w związku ze zwiększeniem 
mocy i oddziaływaniem, nie jest ich 
pozbawiony. O tym przebiegu była 
mowa w korespondencji prowadzo-
nej między gminą Dopiewo a PSE 
od 2010 r.

Wariant ten – przebiegający 
wzdłuż drogi ekspresowej S-11 – to 
rozwiązanie zabezpieczone plani-
stycznie od lat 90-tych i jako jedyne 
jest akceptowane przez gminę Tar-
nowo Podgórne.

Z kolei wg tzw. wariantu VI, linia 
byłaby prowadzona nowym kory-
tarzem – w gminie Dopiewo przez: 
Gołuski, Konarzewo, Dopiewiec, 
Dopiewo i Więckowice. Miałaby 
przeciąć istniejące i rozbudowywa-

ne osiedla mieszkaniowe w Dopiew-
cu i Dopiewie. Również w gminie 
Tarnowo Podgórne ten wariant 
ingeruje w założenia przestrzenne 
– są to tereny przeznaczone w Stu-
dium i w obowiązujących miejsco-
wych planach zagospodarowania 
przestrzennego pod zabudowę 
mieszkaniową oraz zabudowę pro-
dukcyjno-magazynową i usługową 
(np. w Jankowicach teren wskazany 
przez PZE jest zabudowany osie-
dlem mieszkaniowym!). Ponadto 
trasa przebiega przez najcenniejszy 
przyrodniczo obszar naszej Gminy 
tj. Obszar Chronionego Krajobrazu 
Rynny Jeziora Lusowskiego i Doli-
ny Samy. 

Biorąc pod uwagę wejście w ży-
cie ustawy o strategicznych inwe-
stycjach w zakresie sieci przesy-
łowych (Dz.U. z 2015, poz. 1265 
– z 31.08.2015 r.), wydaje się, że 
jedyną formą wpływu na decyzję 
lokalizacyjną linii jest etap uzyska-
nia przez inwestora (PSE) decyzji 
środowiskowej. Jest ona koniecz-
nym załącznikiem do wniosku, 
składanego przez PSE do wojewody 
o wydanie decyzji lokalizacyjnej. 

Mimo ograniczonych „specustawą” 
możliwości negocjacyjnych gmin 
i mieszkańców, gmina Dopiewo 
wystąpiła do wykonawcy pismem 
z 8.10.2015 r. o przeprowadzenie 
konsultacji społecznych (wcześniej 
gmina Dopiewo występowała do 
PSE: w tej sprawie – 8.09.2015 r. 
oraz w sprawie wyraziła swój sprze-
ciw do wyznaczenia nowego koryta-
rza dla linii). 

W spotkaniu uczestniczyli sa-
morządowcy. Gminę Dopiewo re-
prezentowali: zastępca wójta Paweł 
Przepióra, przewodniczący Rady 
Gminy Leszek Nowaczyk, Remi-
giusz Hemmerling, kierownik Re-
feratu Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska. Byli też 
radni – m.in. Tadeusz Bartkowiak 
z Dopiewa, Anna Kwaśnik z Więc-
kowic, Mariola Nowak z Dopiew-
ca, Jan Bąk z Gołusek. Tarnowo 
Podgórne reprezentowali zastępca 
wójta Piotr Kaczmarek oraz radni 
i sołtysi z miejscowości objętych 
wariantem VI, była także Beata Je-
ziorna, główny specjalista ds. plano-
wania przestrzennego w Urzędzie 
Gminy Kaźmierz.

Przedstawiciele samorządu za-
pewniali o poparciu dla inicjatywy 
społecznej.

– Powinniśmy zgodnie prezento-
wać swoje racje. Ta sprawa nie może 
nas skłócić – mówił Leszek Nowa-
czyk, przewodniczący RG Dopiewo.

– Mogę zadeklarować, że będzie-
my dzielić się z Państwem informa-
cjami na temat rozwoju sytuacji. 
Możemy także wesprzeć działania 
informacyjne grupy czy stowarzy-
szenia, informując o kolejnych spo-
tkaniach. Zgodnie z uchwałą pod-
jętą przez Radę Gminy, wójt gminy 
wezwał PSE do szczegółowych kon-
sultacji społecznych – powiedział 
wicewójt Paweł Przepióra. 

– Już w kwietniu 2014 r. wyrazi-
liśmy negatywną opinię dla prze-
biegu linii 400 kV w wariancie VI, 
uznając, że nie jest on korzystnym 
rozwiązaniem dla mieszkańców – 
dodał Remigiusz Hemmerling, kie-
rownik Referatu Planowania Prze-
strzennego i Ochrony Środowiska 
UG Dopiewo. 

– Już w 2014 roku wystosowali-
śmy pismo do PSE z jasno wyrażo-
nym stanowiskiem, że jedynym ak-
ceptowalnym dla nas przebiegiem 
linii jest dotychczas planowany, 
wzdłuż S-11, po istniejącej linii 220 
kV – powiedział II zastępca wójta 
gminy Tarnowo Podgórne Piotr 
Kaczmarek. – Kiedy tylko przed-
stawione zostały nowe propozycje 
przebiegu, nasza Rada Gminy wyra-
ziła bardzo wyraźny sprzeciw w for-
mie uchwały, która została przesła-
na również do PSE. 

Z treścią petycji można się za-
poznać na forum: www.400kv.pho-
rum.pl . Wszelkie propozycje i py-
tania można kierować mailowo na 
adres stop400kv@tlen.pl . 
Agnieszka Rzeźnik, Adam Mendrala
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Mieszkańcy gmin Dopiewo i Tarnowo Podgórne mówią „nie” dla słupów energetycznych obok ich domów
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Poznań już nie ma pół miliona 
Ile osób jest zameldowanych 
w Poznaniu?

— Liczba zameldowanych w tym 
mieście osób od wielu lat spada. 30 
czerwca 2010 roku zameldowane 
na stałe w Poznaniu były 518 492 
osoby, a 30 czerwca tego roku – 
497 773 osoby. W tym roku Poznań 
przestał być miastem z ponad 
półmilionową populacją.

Dlaczego coraz mniej ludzi legity-
muje się poznańskim adresem?

— Są dwie główne przyczyny tej 
tendencji. Po pierwsze – ujemny 
wynik ruchów migracyjnych. 
W latach 2010–2014 wymeldowało 
się z naszego miasta 98 039 osób, 
a zameldowało na stałe 78 736 
osób. Zwiększa się natomiast liczba 
mieszkańców powiatu poznańskiego 
– tam wyemigrowało wielu pozna-
niaków. Wśród obecnie zameldowa-
nych osób w Poznaniu jedną trzecią 
stanowią ludzie, którzy urodzili się 
poza Poznaniem. Druga przyczy-
na do zerowy przyrost naturalny. 
W latach 2010–2014 zameldowano 
27 736 urodzonych poznaniaków, 

a zmarło 27 138 zameldowanych 
w Poznaniu osób.

W rzeczywistości codziennie w Po-
znaniu żyje, uczy się, pracuje, robi 
zakupy, uczestniczy w różnych 
imprezach o wiele więcej ludzi. 
To dojeżdżający z okolicznych 
miejscowości, a także spore rzesze 
mieszkających tu czasowo – na 
przykład studentów – oraz osób, 
które pracują i mieszkają od lat 
w Poznaniu, ale które tutaj się nie 
zameldowały, choć są to tego zobo-
wiązane przez prawo. Ile takich 
osób mamy w Poznaniu?

— Nie wiem. Nasz wydział zna 
tylko liczbę osób zameldowanych 
w Poznaniu.

Ta ciemna liczba osób mieszka-
jących w Poznaniu ,,na czarno” 
jest chyba problemem dla władz 
miasta. Należna samorządowi 
część podatku dochodowego 
takich osób wpływa do kasy miast 
i gmin, gdzie ci ludzie są nadal 
zameldowani. Czy miasto zachęca 
w jakiś sposób te osoby do zamel-
dowania się w Poznaniu?

— Trudno mówić o zachęcaniu do 
wykonania tego, co jest ustawowym 
obowiązkiem obywatela. Pewne 
zachęty jednak są – na przykład, 
aby otrzymać PEKĘ, trzeba być 
zameldowanym w poznańskiej 
aglomeracji. 

Ile osób wymeldowało się czasowo 
w ostatnich pięciu latach z Po-
znania w związku z wyjazdem za 
granicę na okres dłuższy niż sześć 
miesięcy?

— 338. Oczywiście, na pewno 
takich osób było kilka razy więcej, 
ale ludzie nie wywiązują się 
z obowiązku czasowego wymel-
dowania.

W nowych dowodach osobistych 
nie umieszcza się już adresu 
obywatela. Dlaczego?

— Chciano ułatwić życie obywate-
lom. Gdy człowiek zmieniał adres, 
musiał występować o nowy dowód 
osobisty z aktualnym adresem. 
To generowało także spore koszty 
dla państwa – za dowód osobisty 
obywatel nie płaci. 

Ten brak adresu w dowodzie 
skomplikował jednak obywatelom 
załatwianie wielu spraw, na przy-
kład w bankach, na poczcie.

— Zgoda. Zwracaliśmy wcześniej 
na to uwagę. Teraz ludzie przycho-
dzą przychodzą do nas po zaświad-
czenie o miejscu ich zameldowania. 
Jednocześnie nasz wydział odczuwa 
coraz większe z roku na rok 
zapotrzebowanie na udostępnienie 
danych osobowych. O takie dane 
prosi nas wymiar sprawiedliwo-
ści, komornicy, policja, podmioty 
gospodarcze i tak dalej. By takie 
dane uzyskać, muszą wnioskodaw-
cy wykazać, że mają interes prawny 
w uzyskaniu dostępu do tych 
danych. Analiza tych wniosków 
i późniejsza ich realizacja zabiera 

pracownikom naszego wydziału 
coraz więcej czasu.

Od roku 2018 ma być w Polsce 
zniesiony obowiązek meldunkowy. 
Obywatel będzie mógł się zamel-
dować, ale nie będzie go to tego 
obligować prawo. Trudno powie-
dzieć, ilu obywateli nie będzie się 
chciało zameldować, bo z różnych 
powodów tak będzie im wygodniej. 

— To zrodzi wiele problemów dla 
państwa, różnych instytucji. Dla-
tego przesunięto termin zniesienia 
obowiązku meldunkowego na rok 
2018. Do tego czasu specjalnie 
powołany zespół pracuje nad roz-
wiązaniem problemów związanych 
z tą zmianą. Państwo przecież musi 
wiedzieć, gdzie może znaleźć swo-
ich obywateli. To jest bardzo ważne 
i dla wymiaru sprawiedliwości, i dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego, 
i dla resortu obrony narodowej.

FO
T.

 L
E

SZ
E

K
 Ł

U
C

Z
A

K
 

Rozmowa z Katarzyną Wilk, dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania

rozmawiał 
Leszek Łuczak 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Wiesz na kogo głosujesz
Lata mijają, a pana wciąż w poli-
tyce, panie pośle. W najbliższych 
wyborach też pan liczy na 100 tys. 
głosów? Myśli pan, że pana popu-
larność w regionie ma szansę się 
utrzymać czy może wpadnie pan 
w nurt tendencji spadkowej jaką 
zalicza Platforma Obywatel-
ska?

— Jestem częścią PO i to 
tą częścią, która ją zakła-
dała i tworzyła. Pozwoliłem 
sobie użyć hasła „Wiesz na 
kogo głosujesz”. Głównie 
dlatego, że w 2007 r. 
w wyborach od-
dano na mnie 
ponad 100 
tys. głosów, 
a w 2011 r. 
ponad 50 tys. 
Wielkopolan 
zaufało mi 
i był to naj-
lepszy wynik 
w Wielko-
polsce. Ale 
jestem reali-
stą i wiem, 
że jako polityk 

formacji, która ponosi odpowie-
dzialność za rządzenie krajem od 
tylu lat, muszę się poddać tym ten-
dencjom, o których pan wspomina. 
Pokora i realizm właśnie zawsze 
pomagały mi być politykiem wiary-

godnym i skutecznym.

Co pan w tej kampanii 
mówi wyborcom, żeby 
ich przekonać do 
siebie?

— Prawdę.

A jak jest prawda?

— Prawda jest 
taka, że już nie 
tylko „dzików-
ka” (zachodnia 
obwodnica 
Poznania – 
przyp. red.), 
nowe mury 
wyższych 
uczelni czy 
sądów, mosty 
i drogi, 

a wreszcie 
najniższe 

w historii bezrobocie są najważniej-
sze, choć one podniosły standard 
życia w przestrzeni publicznej. 
Ważne jest to, co wyborcy uważają 
dziś za problem do rozwiązania to 
znaczy podniesienie statusu ich 
prywatnych portfeli. Wie pan, ja 
będąc posłem poznałem dziesiąt-
ki tysięcy mieszkańców naszego 
regionu. Podczas spotkań z nimi 
byłem chwalony, ganiony, wysyłany 
w z różnymi misjami do Warsza-
wy, proszony o wsparcie przez 
instytucje i prywatnych obywateli. 
Te doświadczenia trzeba przekuć 
w rozwiązania systemowe, które 
będą wspierały całe grupy społecz-
ne. Jest to oczywiste, ale jeszcze 
bardziej oczywiste jest to, że zrobię 
wszystko, żeby stać na straży 
zdrowego rozsądku i nie dopuścić 
do zmarnowania tych wszystkich 
osiągnięć, których zazdroszczą 
nam inne miasta i regiony Polski.

Pan nie nawołuje do zmian?

— Planuję zmiany, ale dobre, 
akceptowane przez Wielkopolan 
– mieszkańców regionu, w którym 
powstania i rewolucje zaczynaliśmy 

i wygrywaliśmy wtedy, kiedy było 
to konieczne. Dziś chcemy żyć 
w Polsce przewidywalnej, bezpiecz-
nej i dążącej do dobrobytu swoich 
obywateli. Niech mi pan wierzy, 
takie cele i taki kierunek zmian 
towarzyszy mi od początku mojej 
kariery samorządowej i politycznej. 
Tak myślałem jako wójt Tarnowa 
Podgórnego, gminy, która była 
wzorem rozwoju dla wielu innych 
w regionie i w kraju i tak myślę dziś 
jako parlamentarzysta. Wyborcy 
osądzą czy to jest oferta dla nich. 
Niewątpliwie jednak będą wiedzieli 
na kogo głosują, bo w odróżnianiu 
od „nowych”, głoszących absur-
dalne hasła, których realizacja 
zrujnuje dotychczasowe osiągnięcia 
i aktualny stan naszych portfeli, 
a także wszystkich „przyjezdnych”, 
którzy Wielkopolskę poznają przez 
okna pociągu albo z opowiadań 
znajomych, mają do dyspozycji 
Waldego, Waldego Dzikowskiego.

Rozmowa z posłem Waldy Dzikowskim 

rozmawiał
Sławomir Lechna
s.lechna@naszglospoznanski.pl

FOT. ARCHIWUM WALDY DZIKOWSKIEGO

REKLAMA

ZATRUDNIĘ

 KIEROWCĘ 
C+E

na kraj lub na stałą linię.
Mile widziane doświadczenie 
w zawodzie oraz kurs ADR.

Szczegóły pod numerem telefonu 
693-193-228. 

ZATRUDNIĘ 
STOLARZA

Produkcja elementów 
fornirowanych; obróbka 

fornirów, składanie formatek, 
okleinowanie, itp. 
Praca w Dopiewie. 

Kontakt po godz. 17 
tel. 512-135-800

REKLAMA  691-895-296

Contrain Sp. z o.o. Agencja Pracy Tymczaso-
wej poszukuje pracowników magazyno-
wych do Niemiec. Oferujemy legalne za-
trudnienie oraz atrakcyjne wynagrodzenie. 
Zainteresowane osoby proszę o kontakt pod 
numerem 503-193-297 lub o przeslanie apli-
kacji na adres k.kowalewska@contrain.pl
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

REKLAMA

REKLAMA

Good morning! 
Good afternoon! 
Good evening!

Do You like to speak English, 
but You need somebody 

to teach You?
I teach You if you like, got one hour 
spare of Your time per week, live in 

Lusówko or we meet at your house, 
your choice.

Call me on 788 257 621 and say: 
Hello yes please! That’s a start. 

Look foreward to see You!
Regards, Frits Noah

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

USŁUGI • WWW.PRESS-GRAF.COM   
TEL. 608-57-29-09

Wapniarnia 3, koło Trzcianki; 

NA SPRZEDAŻ 
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha; 

tel. 697 702 624, tel. 698 656 107

Te nowości zaprezentowane zosta-
ły w piątek w poznańskim Ratuszu. 
Udział wziął m.in. prezydent miasta 
Jacek Jaśkowiak oraz dyrektor ZTM 
Bogusław Bajoński. Obaj pochwalili 
się, że w Poznaniu z kart PEKA ko-
rzysta już ponad 400 tys. pasażerów. 
To oznacza, że Poznań nie będzie 
musiał zwracać unijnej dotacji do 
projektu Poznańskiej Elektronicznej 
Karty Aglomeracyjnej. Spełniony zo-
stał wpisany we wniosku wymóg 400 
tysięcy użytkowników.

Dla mieszkańców Poznania, ko-
rzystających z komunikacji miej-
skiej, obok niewątpliwie wygodnych 
coraz bardziej kart elektronicznych, 
ważna jest obniżka taryf przejazdo-
wych. I tak, od 1 listopada 2015 r. 
pasażerowie opłacający przejazdy 
z t-Portmonetki będą to robić taniej. 
Opłata za 6-ty i 7-my przystanek 
spadnie z 0,26 zł na 0,16 zł, koszt 8-go 
i 9-go przystanku zostanie zmniej-
szony z 0,12 zł na 0,08 zł. Natomiast 
od 21-go przystanku opłata za prze-
jazd będzie wynosić 0,06 zł, a nie jak 
obecnie 0,08 zł. Dzięki temu zostaną 
obniżone koszty podróży na trasach 
dłuższych niż 5 przystanków oraz do-
datkowo powyżej 21-go przystanku. 
W związku z tym, że znaczna część 
podróży odbywa się na odległość od 
6-ciu do 10-ciu przystanków, stano-
wi to korzystne rozwiązanie dla osób 
korzystających z t-Portmonetki – po-

informował rzecznik ZTM Bartosz 
Trzebiatowski. 

ZTM wprowadza też od 1 listopada 
nową promocję biletową, na podsta-
wie której dwa jednocześnie skasowa-
ne normalne jednorazowe bilety cza-
sowe 24-godzinne będą upoważniały 
do przejazdu 2 osoby dorosłe oraz do 
3 dzieci w wieku do 15 lat.

Również od 1 listopada wprowa-
dzony będzie „Bilet Seniora”. Waż-
ny będzie przez cały rok, a przejazd 
w „strefi e A”, czyli po Poznaniu kosz-
tować będzie 50 zł.

Jak podkreśla się w ZTM, będzie 
to atrakcyjny cenowo bilet dla osób 
w wieku powyżej 65 lat zamieszka-
łych w Poznaniu i gminach objętych 
porozumieniami międzygminnymi. 
Obecnie są to gminy: Czerwonak, 
Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, 
Mosina, Murowana Goślina, Pobie-
dziska, Puszczykowo, Rokietnica, Su-
chy Las, Swarzędz i Szamotuły. 

Nośnikiem „Biletu Seniora” jest 
imienna karta PEKA, więc ZTM ape-
luje do osób, które takiej karty jeszcze 
nie posiadają, o złożenie wniosku o jej 
wydanie. Najprostszym sposobem uzy-
skania imiennej karty PEKA jest wypeł-
nienie wniosku w formie elektronicznej 
poprzez portal www.peka.poznan.
pl lub w formie papierowej w jednym 
z jedenastu Punktów Obsługi Klien-
ta ZTM Poznań. Wydanie pierwszej 
imiennej karty PEKA jest bezpłatne.

ZTM przypomniał również, że od 
ukończenia 70. roku życia podróżo-
wanie komunikacją miejską jest bez-
płatne.

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzo-
ny zostanie bilet siedmiodniowy, obo-
wiązujący do przejazdu w „strefi e A”, 
czyli w granicach Poznania; jak też 
poza jego obszarem, czyli w ościen-
nych gminach – w strefach „B” i „C”. 
Bilet kosztować będzie 47 złotych 
(ulgowy 23,50). Przypuszczać nale-
ży, że cieszyć się będzie on zwłaszcza 
wśród turystów, jak też i poznaniaków 
korzystających z podmiejskich uro-
ków.

Tańsze bilety 
Od 1 listopada będą tańsze przejazdy z elektroniczną kartą 
PEKA, tzw. t-Portmonetką. Ponadto wprowadzony zostanie 
bilet dla seniora

Szanowni Państwo!
25 października podejmiecie trudną decyzję, dlatego proszę 
Was o świadomy wybór swojego kandydata.
Nie ważne są słowa liczą się czyny. W ostatnich latach 
udowodniłam, że potrafi ę rzetelnie pracować. Nie 
interesują mnie bezowocne spory i bezustanne kłótnie. Dla 
mnie polityka to możliwość skutecznego działania na rzecz 
naszej społeczności i praca ponad podziałami. Dlatego będę 
nadal walczyć o nowe inwestycje w Wielkopolsce, wsparcie 
przedsiębiorstw, pomoc dla rodzin i rozwój ludzi młodych.
Proszę o udział w wyborach i poparcie mojej kandydatury.

    Bożena Szydłowska

Dlaczego warto na mnie głosować?
•  Dotrzymuję danego słowa. Dla mnie obietnice wyborcze to 

konkretne zobowiązania, które konsekwentnie realizuję.
•  Wspieram działania na rzecz partnerskiej współpracy gmin 

powiatu poznańskiego w ramach aglomeracji.
•  Zabiegam o środki fi nansowe na rzecz inwestycji 

prowadzonych w Wielkopolsce.
•  Działam na rzecz zmian legislacyjnych wspierających 

samorządy lokalne.
•  Promuję przedsiębiorczość, edukację zawodową oraz 

współtworzę program odbudowy szkolnictwa zawodowego.
•  Uczestniczę w działaniach Rady Programowej Kongresu 

Kobiet. Działam na rzecz rodziny, samotnych matek, a także 
ojców.

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Jacek Jaśkowiak oraz Bogusław 
Bajoński pochwalili się, że z kart 
PEKA korzysta już ponad 400 tys. 
pasażerów.
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Minister Skarbu Państwa Andrzej 
Czerwiński i prezydent miasta Po-
znania Jacek Jaśkowiak podpisali 5 
października umowę przekazania 
przez Skarb Państwa 60% udzia-
łów spółki Międzynarodowe Targi 
Poznańskie. Miasto Poznań stanie 
się teraz jedynym właścicielem po-
siadającym 100% jej udziałów. Do 
momentu podpisania umowy Skarb 
Państwa posiadał 60 procent udzia-
łów w spółce. Od dnia zawarcia 
umowy komunalizacyjnej, Między-
narodowe Targi Poznańskie w 100 
procentach należeć będą do miasta 
Poznania. 
Red

MTP są Poznania



7
NR 86 / 19 PAŹDZIERNIKA 2015 

AKTUALNOŚCI

Inwestycja jest owocem współpracy 
11 gmin oraz Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu. Przy budowie 
współdziałały samorządy: Czer-
wonaka, Kleszczewa, Komornik, 
Kostrzyna, Kórnika, Mosiny, Nekli, 
Pobiedzisk, Puszczykowa, Suchego 
Lasu i Swarzędza. 

4 października, czyli w Świato-
wym Dniu Zwierząt (imieniny św. 
Franciszka z Asyżu) liczne grono 
gości przybyło do Skałowa (gm. 
Kostrzyn), by uczestniczyć w uro-
czystościach związanych z otwar-
ciem obiektu. Obecni byli posłowie, 
wojewoda wielkopolski, starosta 
poznański, włodarze 11 gmin, któ-
re sfi nansowały obiekt oraz przed-
stawiciele stowarzyszeń i instytucji 
związanych z ochroną zwierząt. 

Nowe schronisko posiada obecnie 
dwa pawilony po 26 boksów oraz 
budynek kwarantanny z 14 boksa-
mi. Każdy pawilon wyposażony jest 
w teren wybiegowy. Obiekty powsta-
ły w oparciu o doświadczenia ist-
niejących, nowoczesnych schronisk 
z kraju i zza granicy. W boksach zain-
stalowano np. podgrzewane podłogi, 
które jak zapewnia dyrektor obiektu 
nie są fanaberią projektantów, ale 
sprawdzonym w praktyce rozwiąza-
niem, które w dłuższej perspektywie 
będzie powodować oszczędności. 

Budynek główny mieści sale do 
zabiegów weterynaryjnych i pie-

lęgnacyjnych, kuchnię, biura, po-
mieszczenia dla wolontariuszy i salę 
edukacyjną. 

Schronisko ma zajmować się 
oczywiście opieką nad czworonoga-
mi, które będą przywożone do pla-
cówki z terenu 11 gmin, ale planuje 
się także prowadzenie w tychże gmi-
nach akcji edukacyjnych na szeroką 
skalę i starania o zapewnienie adop-
cji dla porzuconych zwierząt. 

W jednym z pawilonów zorga-
nizowany będzie hotel dla czworo-
nogów. W przypadku konieczności 
uśpienia zwierzaka można będzie 
skorzystać z usług krematorium 
i cmentarza. 

Inwestycja kosztowała w sumie 
ponad 9 milionów złotych. Utrzy-
maniem obiektów zajmie się Zwią-
zek Międzygminny zawiązany 
w 2010 roku przez wymienione na 
początku gminy. 

Schronisko dla zwierząt
Po 13 latach dyskusji, planów, projektów 
oddano do użytku schronisko dla 
zwierząt w Skałowie 
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Program wyborczy Bartosza De-
recha, kandydata do Sejmu z listy 
Platformy Obywatelskiej, dobrze 
wpisuje się w ostatnie wydarzenia: 
uchwalenie przez Parlament tzw. 
ustawy metropolitalnej. Zakłada 
ona wspólne prowadzenie polityki 
przestrzennej, organizowanie ko-
munikacji, oświaty i innych dzie-
dzin przez wielkie miasta i skupione 
wokół nich miejscowości, stanowią-
ce odrębne gminy. Takie organizmy 
otrzymują dodatkowe fundusze. 
Nie ma mowy o przyłączaniu do 
nich gmin na siłę, odgórnie, lecz 
o współpracy na zasadach partner-
skich i na równych prawach, za zgo-
dą mieszkańców.

– Podział poznańskiej aglome-
racji na PO i PZ, czyli na miasto 
i powiat poznański, to anachro-
nizm. Trzeba wytyczyć cele umoż-
liwiające rozwój całej metropolii 
– mówił podczas spotkania z dzien-
nikarzami Bartosz Derech, który 
obecnie pełni funkcję wójta Rokiet-
nicy. Twierdzi, że mając 9-letnie do-
świadczenie w zarządzaniu gminą 
i kilkunastoletnie w działalności 
samorządowej wie, jak tworzone 
w parlamencie prawo sprawdza się 
w praktyce, jakie są prawdziwe po-
trzeby gmin i ich mieszkańców.

Zamierza zabiegać o rozwój kolei 
metropolitalnej i połączeń kolejo-
wych Poznania z resztą kraju, budo-
wę wschodniej obwodnicy Poznania. 

– Potrafi ę w Sejmie RP zająć 
się nadzorowaniem tych przedsię-
wzięć, istotnych dla całej aglome-
racji – zapewnia Bartosz Derech. 
W swojej gminie ostatnie wybory 
wygrywał bezapelacyjne, aktywnie 
działa też w Stowarzyszeniu Aglo-
meracja Poznań, skupiającej miasto 
i okalające je gminy. 

– Poznań jest w Warszawie nie-
dowartościowany. Trzeba zadbać 
o interesy mieszkańców – podkreśla 
kandydat. 
Lech

Metropolia bez granic
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Podział poznańskiej 
aglomeracji na PO 
i PZ, czyli na miasto 
i powiat to anachro-
nizm

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Inwestycja koszto-
wała w sumie ponad 
9 mln zł 

REKLAMA

Wójt gminy Duszniki 
informuje, 

iż został sporządzony i podany do publicznej wiadomości – w siedzibie 
Urzędu Gminy Duszniki przy ulicy Sportowej 1, na terenie miejscowości 
położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Gminy Duszniki 
– wykaz nieruchomości położonych na terenie miejscowości Wilkowo, 
Sękowo, Podrzewie, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon 61-29-56-530 lub www.duszniki.eu ). 

Wójt gminy Duszniki 
informuje, 

iż został sporządzony i podany do publicznej wiadomości: w siedzibie 
Urzędu Gminy Duszniki przy ulicy Sportowej 1, na terenie miejscowości 
położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej Gminy Duszniki 
– wykaz nieruchomości położonej na terenie miejscowości Zakrzewko, 
przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego 
ograniczonego.

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon 61-29 56-530 lub www.duszniki.eu ). 

Wójt gminy Duszniki 
informuje, 

iż został sporządzony i podany do publicznej wiadomości: 
w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki przy ulicy Sportowej 1, na 
terenie miejscowości położenia nieruchomości oraz na stronie 
internetowej Gminy Duszniki – wykaz nieruchomości położonych 
na terenie miejscowości Wilkowo oraz Sędziny z obrębu Sędzinko, 
przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon 61-29 56 530 lub www.duszniki.eu ). 
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkań-
cy Powiatu Poznańskiego i Poznania! 

Kandyduję do Sejmu RP, bo wiem jak 
zmieniać nasze otoczenie na lepsze.

Jako Wójt Gminy Dopiewo w latach 
2010–2014 budowałam i z sukcesem 
inwestowałam w Mieszkańców Gminy. 
Zbudowałam szkołę podstawową, dwa 
przedszkola, rozpoczęłam budowę gim-
nazjum, uruchomiłam program dwuję-
zyczne dzieci. Opłaciło się – w 2013 r. 
nasze dzieci zajęły I miejsce w powiecie 
poznańskim w testach szóstoklasistów 
i II miejsce w województwie wielkopol-
skim. Gminę Dopiewo zaliczono do 
„Złotej Siódemki Polskiego Samorzą-
du” – wygrała w kategorii najlepszej 
edukacji.

• Opowiadam się za edukacją!
Zbudowałam kilometry dróg, chod-

niki, oświetlenie, odwodnienia, nową 
oczyszczalnię ścieków, 15 km kanali-
zacji, marinę żeglarską. Kiedy zarzą-
dzałam Gminą Dopiewo co roku plaso-
waliśmy się w fi nale ogólnopolskiego 
rankingu czasopisma Forbs w kategorii 
rozwój przedsiębiorczości. Stawiam na 
rozwój z poszanowaniem środowiska. 

• Opowiadam się za zrównoważo-
nym rozwojem i ochroną środowiska!

Przede wszystkim jednak stawiam 
na Ludzi. Gminy, powiaty, Polska są 

naszym miejscem do życia, w którym 
Mieszkańcy powinni się czuć „u siebie”, 
podmiotowo i współdecydować o wszyst-
kim co Ich dotyczy. Wiem jakie to ważne 
i jakie efekty przynosi. Mój ostatni suk-
ces – z 1.10.2015 r. – to zawarcie poro-
zumienia między motorowodniakami 
a mieszkańcami gmin wokół Jeziora 
Niepruszewskiego. 

• Opowiadam się za współpracą 
i uwzględnianiem opinii zaintereso-
wanych stron!

Otoczyłam opieką niepełnospraw-
nych. Wybudowałam piękne Centrum 
Rehabilitacyjno-Kulturalne mieszczące 
warsztaty terapii zajęciowej dla niepeł-
nosprawnych. Wsparłam inicjatywy 
środowisk lokalnych oraz osób w Trze-
cim Wieku. Osoby słabsze powinny być 
otoczone opieką zawsze kiedy jej potrze-
bują. Tak postępuję. 

• Opowiadam się za pomocą dla słab-
szych i promowaniem działań na rzecz 
„srebrnej ekonomii” chroniących osoby 
starsze!

Zbudowałam salę gimnastyczną, 
otwarłam dwa boiska sportowe, zbu-
dowałam marinę żeglarską. Stałam się 
mecenasem rozwoju sportu w gminie, 
w tym znanego już szeroko Biegu o Ko-
ronę Dąbrówki. Wprowadziłam jogę dla 
osób starszych.

• Opowiadam się za promocją sportu 
i rekreacji dla wszystkich!

Otwarłam dwa centra kulturalne w gmi-
nie i wsparłam programy kulturalne. 

• Opowiadam się za rozwojem kultury!

Kandyduję do Sejmu RP, bo wiem jak 
zmieniać nasze otoczenie na lepsze.

Jestem bezpartyjna. Kandyduję z listy 
PiS, bo przekonuje mnie stwierdzenie: 
Praca, nie obietnice.

Na stronie www.zofi adobrowolska.pl 
sprawdź, co już zrobiłam. Dziękuję za 
Twoje zainteresowanie i wsparcie.

25 października Mieszkańców Okrę-
gu 39 (Poznania i Powiatu Poznańskie-
go) proszę o głos na mnie.

Zofi a Dobrowolska 
– lista nr 1, miejsce 19

Zofi a Dobrowolska — manager, 
humanistka, wójt gminy Dopiewo 
(2010–2014), radna powiatu poznań-
skiego (2014–2018), przewodnicząca 
Rady Gminy Dopiewo (2006–2010), 
dyrektor szkoły (1980–2005), nauczy-
ciel dyplomowany, oligofrenopedagog, 
arteterapeutka, coach rozwoju osobi-
stego i grupowego z 35-letnim stażem 
pracy dydaktyczno-wychowawczej i co-
achingowej; mama dwóch córek. Naj-
ważniejsze umiejętności i kompetencje: 
angażowanie interesariuszy, myślenie 
strategiczne, dokonywanie analizy kry-
tycznej, zarządzanie projektami i pro-
cesami, mediacje i koncyliacje. Pasje 
prywatne: humanizm, zdrowy styl życia, 
joga. Priorytety w działaniu: holistyczne 
podejście do rozwoju, komunikacja bez 
przemocy, kierowanie się w życiu uni-
wersalnymi prawami ludzkimi, budowa 
mostów między sprzecznymi wartościa-
mi. Najważniejsze obszary zaangażowa-
nia: edukacja, kultura i sztuka, zrówno-
ważony rozwój. 
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WWW.ZOFIADOBROWOLSKA.PL • FACEBOOK.COM/Z.DOBROWOLSKA 

Mimo, że porozumienie o współpra-
cy między Komornikami a Rejonem 
Wileńskim podpisano już w 2009 
roku, to po raz pierwszy przedsta-
wiciele gminy brali udział w tam-
tejszych dożynkach. Obchody zor-
ganizowane we wsi Pikieliszki były 
kolorowym festiwalem tradycyjnych 
lokalnych potraw, wyjątkowych 
dekoracji i kultury wileńskiej. Co 
roku w tym samym miejscu – let-
niej rezydencji marszałka Józefa 
Piłsudzkiego, dożynki świętowane 
są przez 23 gminy rejonu wileń-
skiego, które przygotowują stoiska, 
zapraszając gości do skosztowania 
własnych przysmaków. Na honoro-
wym miejscu stoiska zaprzyjaźnio-
nej gminy Podbrzezie umieszczono 
wieniec dożynkowy przywieziony 
z tegorocznych dożynek w Łęczycy. 
Delegacja z Komornik wspólnie ze 
starostami Podbrzezia Henrykiem 
Gierulskim oraz Wojciechem Droz-
dem zanieśli dary do gospodyni do-
żynek Rejonu Wileńskiego – Marii 
Rekść. 

Witając gości dożynkowych, 
licznie przybyłych także z Polski, 
Niemiec, Białorusi mer Rejonu 
Wileńskiego, dziękowała ludziom 

roli za ciężką pracę, zaszczepianie 
miłości do ziemi i do trudnego za-
wodu rolnika, a przede wszystkim 
za patriotyzm, szacunek do tradycji, 
wileńską gościnność oraz za prze-
kazywanie tych wartości młodemu 
pokoleniu.

Mszę św. dziękczynną w intencji 
rolników oraz za pomyślne zbiory 
celebrował sufragan wileńskiej ar-
chidiecezji bp Arūnas Poniškaitis 
wraz z księżmi z Litwy, Polski i Bia-
łorusi. Po nabożeństwie pod otwar-
tym niebem bp Arūnas Poniškaitis, 

kolejno odwiedzając 23 stoiska 
gmin rejonu wileńskiego, poświę-
cił tegoroczne plony. Obecny na 
uroczystości Konsul Generalny RP 
Stanisław Cygnarowski odczytał list 
prezydenta Polski Andrzeja Dudy 
skierowany do mer Marii Rekść. 

Wileńskie dożynki
Delegacja z gminy Komorniki udała się do Rejonu Wileńskiego, 
by wziąć udział w jubileuszowych, 20. obchodach święta plonów 
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

Premier Ewa Kopacz gościła 9 paź-
dziernika w Tarnowie Podgórnym 
na spotkaniu PO, które na strzelnicy 
zorganizował poseł Waldy Dzikowski. 
Podsumowała aktualną sytuację spo-
łeczno-ekonomiczną w Polsce oraz za-
prezentowała plany reform, jakie pro-

ponuje PO. Spotkanie było okazją do 
bezpośrednich rozmów z mieszkańca-
mi i przedsiębiorcami gminy. Witając 
panią premier wójt Tadeusz Czajka 
w uznaniu zasług dla przedsiębiorczo-
ści i samorządności lokalnej wręczył jej 
statuetkę Tarnowskiego Lwa. ARz 

Gmina Dopiewo sprzedaje 19 
działek budowlanych, położonych 
w atrakcyjnych lokalizacjach: 13 
działek w Zakrzewie – rejon ul. Ga-
jowej, 4 działki w Konarzewie – ul. 
Ogrodowa, 2 działki w Dąbrowie – 
ul. Oliwkowa.

Działki, które można kupić od 
gminy Dopiewo znajdują się blisko 
natury, a zarazem blisko Poznania. 
W ofercie są działki mniejsze i więk-
sze – ich powierzchnia wynosi od 
700 do 1700 m², a cena za 1 m² jest 
różna i kształtuje się od 90 do 150 
zł + VAT. 

Zapraszamy do udziału w prze-
targach, które odbędą się 28 paź-

dziernika 2015 r. w sali nr 103 Urzę-
du Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1c. 
Zainteresowanych prosimy o zwró-
cenie uwagi na godzinę przetargu 
dla konkretnych nieruchomości 
i cenę – szczegóły podaje Biuletyn 
Informacji Publicznej Gminy Do-
piewo, do którego można przejść ze 
strony gminnej: dopiewo.pl .

Wadium w wysokości 10% warto-
ści należy wpłacać do 26 październi-
ka 2015 r. na konto Urzędu Gminy 
SBL w Poznaniu Oddział w Dopie-
wie 11 9043 1012 3012 0025 9105 
0102 (z zaznaczeniem na przekazie 
nr działki) .
Adam Mendrala

Gmina Komorniki na mocy poro-
zumienia z Komenda Wojewódzką 
Policji w Poznaniu przeznaczyła 
środki na zakup radiowozu dla miej-
scowego komisariatu. Jest to jeden 
z 10 nowych pojazdów zakupionych 
dzięki zaangażowaniu i wsparciu 
Urzędu Miasta Poznania, Starostwa 
Powiatowego, Gminy Kleszczewo 
i Komorniki oraz Rad Osiedli Po-
znań Nowe Miasto, Północ, Grun-
wald i Jeżyce.

Wójt Jan Broda wziął udział 
w uroczystości przekazania nowych 
radiowozów odbyła się 15 paździer-
nika w Komendzie Miejskiej Policji 

w Poznaniu. Jak zaznaczył Komen-
dant Miejski Policji – insp. Roman 
Kuster, nowe pojazdy (7 oznakowa-
nych i 3 nieoznakowanych) przyczy-
ni się do podniesienia bezpieczeń-
stwa mieszkańców. 

Gmina Komorniki przekazała na 
ten cel 40 tys. zł. Olga Karłowska 

Przedłużają się prace moderniza-
cyjne na węźle ulic Dąbrowskiego 
i Żeromskiego. Już wiadomo, że 
nie zakończą się, tak jak planowano 
w listopadzie.

– W ocenie obecnego zarządu 
spółki dokumentacja projektowa, 
która trafi ła do PIM, nie uwzględ-
niała aktualnego stanu infrastruk-
tury podziemnej na placu budowy 
– informuje Hanna Surma, rzecz-

nik prasowy prezydenta Poznania 
i Urzędu Miasta. – W związku z tym 
już na początku realizacji natrafi o-
no na liczne kolizje z istniejącą, nie 
zinwentaryzowaną infrastrukturą 
podziemną. Realizacja inwestycji 
opóźniała się więc już na samym po-
czątku (80–90 dni). Drogowcy mó-
wią o zakończeniu prac w kwietniu 
przyszłego roku. 
SYL

Premier w Tarnowie 
Podgórnym

Zbuduj dom w gminie 
Dopiewo

Radiowozy dla policji

Wielkie opóźnienie
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Chcę pracować dla ludzi 
Po latach działalności w samorzą-
dzie kolejne wybory. Co zdecydo-
wało, że postanowił Pan ubiegać 
się o mandat poselski?

— Kilka miesięcy temu kierownic-
two poznańskiego PSL-u zapropo-
nowało mi miejsce na swojej liście 
w wyborach do Sejmu. Doceniono 
moje 12 lat pracy na stanowisku 
burmistrza Pobiedzisk. Nie ukry-
wam, że poczułem się wyróżniony 
i postanowiłem włączyć się aktywnie 
do życia politycznego. Z PSL-em 
jestem związany od początku 
istnienia tej partii, pochodzę ze wsi 
i wartości Wincentego Witosa są od 
zawsze bliskie memu sercu. Poza 
tym jest to partia, która w skali kraju 
skupia bardzo wielu samorządow-
ców. Zdarzały się jednak sytuacje, 
że krytykowałem pracę parlamentu, 
ponieważ polityka sejmowa daleka 
była od problemów gmin i miesz-
kańców miast i wsi. Margaret 
Thatcher powiedziała kiedyś, że 
chcąc zmieniać rzeczywistość nie 
narzekaj, tylko weź sprawy w swoje 
ręce i działaj. Dlatego chciałbym 
jeszcze trochę popracować na rzecz 
obywateli. Jeśli mi zaufają, mogą 
być pewni, że będę mówił o proble-
mach zwykłych ludzi. 

Jakie mamy palące problemy do 
załatwienia?

— Problemów jest wiele. Palące 
do załatwienia wydają się sprawy 
związane ze służbą zdrowia, edu-
kacją, budową silnej, innowacyjnej 
gospodarki, wydatkowaniem po-
ważnej kwoty pieniędzy z funduszy 
europejskich, budową infrastruk-
tury i przede wszystkim dalsze 
wzmacnianie polskiego rolnictwa. 
To bardzo ważny sektor polskiej 
gospodarki. Chciałbym również 
przyczyniać się do wzmacniania 
pozycji polskiego samorządu, który 
jest tak samo bliski memu sercu jak 
rolnictwo.

Co Pan docenia w obecnym życiu 
politycznym ostatnich lat, a co 
Pana zdecydowanie irytuje?

— Jestem pragmatykiem i sta-
ram się obiektywnie patrzeć na 
rzeczywistość. Generalnie Polska 
zmienia się i nie jest w ruinie. 
Mamy wiele nowoczesnych dróg, 
sporo zrobiono na rzecz ochrony 
środowiska. Zbudowaliśmy dobre 
relacje z Niemcami i innymi kraja-
mi Unii Europejskiej. Polska staje 
się ważnym krajem we wspólnocie 
europejskiej. Irytujące wydają się 
kłótnie polityków dwóch najwięk-
szych partii. Atmosfera konfl iktu 
nie pozwala dostrzec problemu 
młodych Polaków, którzy w liczbie 
ponad 2 mln wyjechali za lepszym 
życiem na Zachód. Cofnęliśmy się 
w sprawach opieki zdrowotnej, 
natomiast w edukacji akcenty roz-
kłada się na sprawy mniej ważne, 
typu uczyć w szkole religii, czy 
nie uczyć? A prawda jest bole-

sna – zaczyna w Polsce brakować 
fachowców, rzemieślników i to 
powinno być szybko przywrócone 
do normalności. 

Rozstający się z polityką Włodzi-
mierz Cimoszewicz apelował do 
swoich doświadczonych politycz-
nie kolegów, aby ustąpili miejsca 
40-latkom. Czy nie za późno po-
myślał Pan o karierze poselskiej?

— Jestem w takim wieku, w którym 
mam jeszcze dużo sil do pracy 
i bezcenne doświadczenie. To moje 
atuty. Przepracowałem w samo-
rządzie 25 lat, z czego 12 lat byłem 
burmistrzem Pobiedzisk. Poznałem 
nie tylko codzienne problemy ludzi. 
Dumny jestem z dokonań, które 
dzisiaj procentują w codziennym 
życiu mieszkańców. Wspomnę 
o zrealizowanych kilku prioryte-
tach. W czasie mego burmistrzo-
wania w Pobiedziskach poprawili-
śmy zdecydowanie gminną oświatę, 
każde dziecko miało zapewnione 
miejsce w przedszkolu, powstało 
Centrum Sportowo – Edukacyj-
ne z efektowną halą sportową, 
przeprowadziliśmy termomoder-
nizację praktycznie wszystkich 
budynków użyteczności publicznej, 
doprowadziliśmy do budowy 130 
km kanalizacji w ramach projek-
tu Puszcza Zielonka, który w tej 
chwili dobiega końca. Myślę, że 
mieszkańcy zauważają kilometry 
nowych dróg i wyremontowane 
świetlice wiejskie. Kierowaliśmy 
się zasadą zrównoważonego 
rozwoju i to moim zdaniem zdało 
egzamin. Pozyskaliśmy 190 mln zł 
dla gminy Pobiedziska z funduszy 
europejskich, nasza determinacja 
doprowadziła do zmiany ustawy 
o drogach, dzięki czemu wiele 
gmin odetchnęło z ulgą i nie muszą 
utrzymywać przekazanych dróg 
krajowych. Zresztą historia z drogą 
krajową nr 5 pokazała, że nie będąc 
posłem można było w Sejmie sku-
tecznie działać. Poza tym zorgani-
zowaliśmy wiele ważnych wydarzeń 
kulturalnych i imprez o randze 
międzynarodowej. Organizacji 
Mistrzostw Europy do lat 19 w piłce 
nożnej zazdrościło nam bardzo 
wiele miast w Polsce, tym bardziej, 
że odwiedziły nasze miasto wielkie 
gwiazdy światowego futbolu. 
Przyjeżdżali do nas znani artyści 
i poważni ludzie biznesu. W ostat-
nich latach wybudowano kilka 
ważnych nowych zakładów. Jestem 
dumny z tego co zrobiliśmy z mo-
imi współpracownikami. Kończąc 
odpowiedź na to pytanie uważam, 
że czterdziestolatkowie powinni 
zasiadać w ławach sejmowych obok 
ludzi z dużym dorobkiem zawo-
dowym i samorządowym. Zawsze 
łączenie doświadczenia z młodością 
wychodziło na dobre. 

Kogo chciałby Pan w sposób 
szczególny poprosić o głosy za 
dwa tygodnie w wyborach do 
parlamentu?

Naturalnymi wyborcami PSL – u są 
mieszkańcy wsi i bardzo na nich 
liczę. Wierzę, że wesprze mnie 
także wiele osób mieszkających 
w miasteczkach powiatu poznań-
skiego i miasta Poznania. Liczę na 
osoby, które chcą spokoju i czekają 
na zauważenie i rozwiązanie wielu 
ważnych codziennych problemów, 
o których mówiłem wcześniej. 

Czym chciałby się Pan zająć 
w Sejmie będąc posłem?

— Jeśli wyborcy obdarzą mnie za-
ufaniem w Sejmie chciałbym zająć 
się sprawami rolnictwa, gospodarki 
i infrastruktury. Obiecuję, że będę 
także wspierał ważne inicjatywy 
na rzecz promocji Polski, przywró-
cenia ważnej roli szkołom zawo-
dowym w polityce edukacyjnej. 
Chciałbym, aby było normalniej 

w posiej polityce bo to przenosi się 
na nasze codzienne życie.

Na koniec pytanie na czasie. Co 
Pan myśli o problemie uchodź-
ców, czy Polska powinna przyj-
mować tych ludzi?

— Europa ma bardzo poważny 
problem. Przyzwoitość wymaga, 
aby biednemu człowiekowi udzielić 
pomocy. Skala problemu uchodź-
ców jest jednak bardzo duża i po-
moc musi być systemowa. Każdego 
dnia do Europy przybywa 8 tys. 
uchodźców.
 W przyszłym roku ci ludzie 
przyjadą do Polski. Jednym z za-
dań nowego parlamentu będzie 
wypracowania strategii przyj-
mowania tych ludzi. To nie może 
być chaotyczne działanie. W tej 
strategii należy uwzględnić także 

ponad 2 mln Polaków żyjących na 
wschodzie Europy. Ich powinniśmy 
przyjąć w pierwszej kolejności, tym 
bardziej, że będziemy potrzebowali 
coraz więcej rąk do pracy. Uchodź-
ców prześladowanych z powodów 
religijnych należy przyjąć i pomóc 
im żyć w naszej kulturze, uczyć 
języka i przygotowywać do pracy. 
Jeśli będą potrafi li zarobić na utrzy-
manie swych rodzin to wszystko 
będzie dobrze. Ważne w tej sprawie 
jest porozumienie i współdziałanie. 
Czy nam się to podoba czy nie , 
z tym problemem musimy wszyscy 
się zmierzyć– ci ludzie już są. 
Niezauważanie tego problemu lub 
upolitycznianie go skończy się dla 
nas bardzo źle. Wierzę, że Unia Eu-
ropejska ostatecznie poradzi sobie 
z tym ludzkim dramatem.

Dziękujemy za rozmowę.

Wywiad z Michałem Podsadą, kandydatem na posła w wyborach parlamentarnych
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Trwa XXIV edycja Konsumenckie-
go Konkursu Jakości „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland” 
pod patronatem „Naszego Głosu Po-
znańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą 
głosować na najlepszych usługodaw-
ców wykonujących usługi na terenie 
Polski i producentów z krajów Unii 
Europejskiej. Organizatorem kon-
kursu jest Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu. W celu 

zgłoszenia najlepszej usługi lub pro-
duktu, należy wypełnić jeden z kupo-
nów, które będziemy zamieszczać na 
łamach „Naszego Głosu Poznańskie-
go” i wysyłać na adres: Towarzystwo 
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Garn-
carska 8, 61-817 Poznań. Kandyda-
tów można też zgłaszać za pomocą 
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi 19 listopada. 
Wśród wysyłających kupony rozlo-
sowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. 

Dz.U.2015.782 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono 

wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia.

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

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, 

pokój nr 15. 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW 
informuje,

że 19 listopada 2015 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew 

w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 100 m2, położonej w jeziorkach 

przy ul. Bukowskiej 18, działka ewidencyjna nr 13, obręb geodezyjny Jeziorki, KW 

PO1S/00046925/0. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.000,– zł

Wadium w kwocie 600,– należy wpłacić na konto Urzędu do dnia 13 listopada 2015 r.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu znajduje się na www.steszew.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie urzędu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, pokój 

nr 15, tel. 061 8197 149. 

Organizatorzy imprezy, która odby-
ła się na kórnickim rynku 26 wrze-
śnia, zaproponowali wiele konkur-
sów, zabaw, pokazów oraz zaprosili 
do wspólnego bicia rekordów. Tłem 
każdej atrakcji festynu były: segre-
gowanie odpadów i inne działania 
proekologiczne. 

Jeszcze przed dniem głównej im-
prezy zorganizowano kilka konkur-
sów dotyczących m.in. segregacji 
odpadów. Ich laureaci otrzymali 
podczas festynu nagrody. Nagroda 
specjalna – rower ufundowany przez 
sponsora fi rmę Transpol Kopalnia 
Kruszywa Zenon Poliński z Łojewa – 
przypadła Oliwii Szkudlarek. 

Podczas festynu wszyscy chętni 
mogli rywalizować. Rzucano m.in. 
do bramki odpadami – oczywiście 
z zachowaniem zasad segregacji. 
Łowiono śmieci za pomocą wędki, 
segregowano na czas lub produko-
wano eko-wazonik 

Wata cukrowa w kolorach segre-
gacji była „za darmochę”, choć by 
ją zdobyć, trzeba było odpowiedzieć 
na pytanie dotycząc... oczywiście 
sposobu rozdzielania rodzajów 
śmieci. Konkurs na najlepsze eko-
selfi e wygrał Paweł Mróz. Nagrodą 

był dron. Wieżę stereofoniczną wy-
grać można było biorąc udział we 
wspólnym segregowaniu odpadów. 
Nagrody czekały także dla uczest-
ników bicia rekordu liczby osób 
zgromadzonych w jednym miejscu 
z torbą ekologiczną. Tak naprawdę, 
choć rekord ustanowiono, nie było 
to „bicie rekordu”, gdyż w Kórni-
ku zorganizowano pierwszą akcje 
tego typu. Teraz w innych miastach, 
gdzie organizowane będą podobne 
festyny próbować będą pobić rekord 
ponad 200 osób zgromadzonych na 
kórnickim rynku. 

Jeśli nie poszczęściło się w kon-
kursie lub w losowaniu cenniejszych 
nagród, można było łatwo zdobyć 

torbę „eko”, smaczne jabłko, ga-
dżet jednego z partnerów festynu 
lub nabyć świeżo wydany „Leksykon 
krajoznawczy gminy Kórnik”. Naj-
młodsi z zainteresowaniem oglądali 
maszyny wykorzystywane do odbio-
ru i transportu odpadów wspinali 
się lub skakali na dmuchanych za-
meczkach. Wielu zdecydowało się 
na przejażdżkę bryczką wraz z grupą 
rekonstrukcyjną „Rotmistrz”. Sporo 
działo się też na festynowej scenie. 

Ekologicznie 
w Kórniku
O tym jak ważne jest właściwe gospodarowanie odpadami 
komunalnymi mogli się przekonać uczestnicy Festynu Ekologicznego 
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Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Na kórnickim rynku z torbą ekologiczna 
zgromadziło się ponad 200 osób. 

Aby uczcić Dzień Edukacji Naro-
dowej władze gminy Komorniki 
spotkały się z dyrektorami, nauczy-
cielami oraz emerytowanymi pra-
cownikami oświaty w auli Gimna-
zjum im E. hr Raczyńskiego. Wójt 
Jan Broda skierował do zebranych 
pedagogów słowa podziękowania 
za codzienną pracę z młodym poko-
leniem, za przekazywanie im wiedzy 
oraz cennych wartości, niezbędnych 
w dorosłym życiu. Wyraził uznanie 
dla ich poświęcenia i zaangażowa-
nia w zarządzanie coraz liczniejszy-
mi placówkami i dodał, że obecnie 
w całej gminie 356 nauczycieli uczy 
i wychowuje 3017 dzieci i młodzieży 
(w szkołach i przedszkolach samo-
rządowych).

Jak co roku, obchody święta 
Edukacji Narodowej były okazją do 
nagrodzenia dyrektorów i nauczy-
cieli, którzy w poprzednim roku 
szkolnym wyróżniali się w wykony-
wanej przez siebie pracy. Wójt Jan 
Broda wręczył nagrody dla: Renaty 
Dróźdż-Gielnik oraz Macieja Mar-
kiewicza ze Szkoły Podstawowej 
w im. J i T. Działyńskich Plewiskach; 
Mirosławy Jóźwiak ze SP im. A. Fie-
dlera w Chomęcicach, Marty Paw-
lak ze SP im. Powstańców Wlkp. 
w Wirach, Elżbiety Gęsior i Gabrieli 
Ukaszewskiej ze SP im. J. Korczaka 
w Komornikach oraz Romany Stró-

żyk z gimnazjum w Komornikach. 
Wśród nagrodzonych dyrektorów 
znaleźli się w tym roku: Barbara Ko-
ralewska-Idzikowska – gimnazjum, 
Halina Piątek – szkoła w Plewiskach 
oraz Karolina Pomykalska – przed-
szkole „Wesoła Kraina” w Wirach.

Wspólnie z przewodniczącym 
rady gminy – Marianem Adamskim 
wójt złożył gratulacje nauczyciel-
kom ze szkoły w Wirach – Halinie 
Nowickiej i Mirosławie Koniecznej, 

które zostały wyróżnione Meda-
lem Złotym za długoletnią służbę. 
Wszyscy nagrodzeni otrzymali 
pamiątkowy jubileuszowy medal 
gminy Komorniki z okazji 25-lecia 
odrodzonego samorządu. 

Wójt Broda oraz przewodniczący 
Rady Gminy Marian Adamski zło-
żyli także życzenia emerytowanym 
pracownikom oświaty, którzy trady-
cyjnie chętnie biorą udział w corocz-
nych spotkaniach. 

Uznanie dla nauczycieli 
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

W całej gminie 
356 nauczycieli 
uczy 3017 dzieci 

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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„Niebieski Balonik” w Plewiskach 
działa już od sierpnia, a „Raz Dwa 
Trzy” czekało na dzieci od 1 wrze-
śnia. Przedszkola mają status pu-
bliczno-prywatny, co oznacza, że 
zbudowane i prowadzone przez 
osoby prywatne działają w oparciu 
o takie same zasady, jak przedszko-
la publiczne. 

„Niebieski Balonik” to trzecie 
przedszkole publiczne w Plewi-
skach, a drugie prowadzone przez 
osobę prywatną. Usytułowane 
przy ul. Pasterskiej, przyjęło 125, 
głównie najmłodszych dzieci, za-
spokajając potrzeby licznie przy-
bywających, nowych mieszkańców. 
Do działającego od września przed-
szkola „Raz Dwa Trzy” przy ul. 
Młyńskiej w Komornikach chodzi 
obecnie 80 dzieci, choć miejsc jest 
więcej. Jego zaletą docenianą przez 
rodziców jest przygotowywanie po-
siłków we własnej kuchni. Przed-
szkole jest placówką z oddziałami 
integracyjnymi, dostosowaną do 
potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 

Obydwa przedszkola zostały 
wybudowane od podstaw. Przed-

szkolaki są pod opieką wykwalifi -
kowanej kadry, korzystają z bogatej 
oferty edukacyjnej i mają do dyspo-
zycji przestronne, jasne sale. Bez-
płatne zajęcia (m.in. język angielski, 
gimnastyka korekcyjna, zajęcia mu-
zyczne i naukowe, logopedia) orga-
nizowane są w czasie realizacji 5-cio 
godzinnej podstawy programowej 
od 8.00 do 13.00. Opłata za każdą 
godzinę ponad ten czas wynosi 1 
zł. Przedszkola „Raz Dwa Trzy” 
i „Niebieski Balonik” biorą udział 

w gminnym Programie Rodzina 5+ 
wspierającym rodziny wielodzietne. 

W gminie Komorniki działa 7 
przedszkoli publiczno-prywatnych 
i 4 samorządowe, do których zapi-
sanych jest 1160 przedszkolaków. 

Nowe przedszkola
W drugim tygodniu października otwarto ofi cjalne dwa nowe 
przedszkola w gminie Komorniki 
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

W ofi cjalnym otwarciu brał udział wójt Jan Broda.

Spotkanie dotyczące podjęcia 
starań na rzecz funkcjonowania 
żłobków lub klubów dziecięcych 
na trenie gminy Stęszew odbyło 
się w miejscowym urzędzie 8 paź-
dziernika. Zostało ono zainicjowa-
ne przez burmistrza Włodzimierza 
Pinczaka i miało charakter kon-
sultacyjny. Jest to pierwszy krok 
w działaniach na rzecz tworzenia 
miejsc opieki nad dzieckiem do 
3 roku życia w żłobkach lub klu-
bach dziecięcych na terenie gminy. 
W trakcie spotkania omówiono 
możliwości ubiegania się o dotacje 
unijne.

Zainteresowani prowadzeniem 
żłobków lub klubów dziecięcych 

mogą zgłaszać się do 20 października 
na adres mailowy: urzadgminy@ste-
szew.pl lub pisemnie na adres Urzędu 
Miejskiego Gminy Stęszew, albo oso-
biście w sekretariacie urzędu. 

Na stronie www.steszew.pl znaj-
duje się ponadto ankieta dotycząca 
działań na rzecz utworzenia miejsc 
opieki nad dzieckiem do 3 roku 
życia w żłobkach lub klubach dzie-
cięcych na terenie gminy Stęszew. 
Zachęcamy do jej wypełnienia.

Żłobki i kluby 
w Stęszewie

Marta 
Mrowińska 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Dyskutowali o inwestycjach
W ostatnich dniach września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
odbyło się spotkanie dotyczące m. in. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

W spotkaniu uczestniczyli: Jan Grab-
kowski – starosta poznański, Tomasz 
Łubiński – wicestarosta, Mariusz Wi-
śniewski – wiceprezydent Poznania, 
wójtowie i burmistrzowie gmin Me-
tropolii Poznań, reprezentanci Biura 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań 
oraz przedstawiciele poszczególnych 
jednostek odpowiedzialni za pozyski-
wanie funduszy unijnych.

Spotkanie było okazją do podpisania 
umowy z Pilch Architekci Sp. z o. o. na 
wykonanie dokumentacji projektowej 
Centrum Kształcenia Praktycznego 

przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Swarzędzu. 
Nowo powstałe Centrum Kształcenia 
Praktycznego będzie pełnić funk-
cję centralnego ośrodka kształcenia 
w Wielkopolsce w zawodach przyszło-
ści i w zawodach, na które jest najwięk-
sze zapotrzebowanie pracodawców. 
Z pracowni CKP w ramach zajęć będą 
mogli korzystać: uczniowie, słuchacze, 
absolwenci szkół – mieszkańcy aglo-
meracji poznańskiej.

Kolejnym miłym akcentem było 
wręczenie wyróżnień Ministra Skar-

bu Państwa za wkład w 25 lat samo-
rządności. Wyróżnienia otrzymali: 
Stanisław Filipiak – burmistrz Buku, 
Włodzimierz Pinczak – burmistrz 

Stęszewa, Jerzy Lechnerowski – bur-
mistrz Kórnika, Grzegorz Wojtera – 
wójt Suchego Lasu, Jan Broda – wójt 
Komornik, Tadeusz Czajka wójt Tar-
nowa Podgórnego, Bogdan Kemnitz 
– wójt Kleszczewa, Bartosz Derech – 
wójt Rokietnicy, Adam Lewandowski 
– burmistrz Śremu, Mariusz Poznań-
ski – były wójt Czerwonaka, Michał 
Podsada – były burmistrz Pobiedzisk, 
Paweł Iwański – były burmistrz Ko-
strzyna, Tomasz Łęcki – były burmistrz 
Murowanej Gośliny i Janusz Napierała 
– były burmistrz Puszczykowa.

W ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych Powiat Poznań-
ski wspólnie z Miastem Poznań za-
prezentował postępy w pracach nad 
planowanymi projektami w ramach 
konkursów dotyczących Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej, poprawy do-
stępu do usług asystenta rodzinnego 
oraz koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej, wzmacniania systemu 
kształcenia ogólnego i zawodowego 
oraz ich dostosowywania do potrzeb 
rynku pracy. 
Kamila Wojszcz

Podpisano umowę 
na wykonanie doku-
mentacji Centrum 
Kształcenia Prak-
tycznego

Dziesięcioosobowa delegacja dzien-
nikarzy z Ukrainy gościła w Sta-
rostwie Powiatowym w Poznaniu. 
Podczas spotkania z Janem Grab-
kowskim, starostą poznańskim, 
omówione zostały atuty powiatu 
poznańskiego. Dziennikarze z du-
żym zaciekawieniem wysłuchali in-
formacji o regionie i zmianach go-
spodarczych oraz ekonomicznych, 
jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 
lat.

Kolejnym punktem wizyty były 
odwiedziny w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzie-
ci Niewidomych im. Synów Pułku 
w Owińskach oraz w Parku Orienta-
cji Przestrzennej. Na miejscu Maria 
Tomaszewska, dyrektor ośrodka, 
szeroko omówiła specyfi kę pracy 
z dziećmi niewidomymi, stosowane 
metody edukacyjne oraz przybli-
żyła aspekty związane z przystoso-
wywaniem młodzieży z dysfunkcją 
wzroku do funkcjonowania w świe-
cie. Podkreśliła również, że nauka 
realizowana w Parku Orientacji 

Przestrzennej jest bardzo istotnym 
elementem całego procesu eduka-
cji dzieci niewidomych. W trakcie 
odwiedzin w parku dziennikarze 
z Ukrainy z zaciekawieniem przy-

glądali się infrastrukturze, która 
jest przystosowana do potrzeb 
i możliwości fi zycznych wychowan-
ków ośrodka.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym Dla Dzieci Nie-
widomych w Owińskach odbyła się 
konferencja „Integracja społeczna 
i zawodowa osób niepełnospraw-
nych”. Udział w niej wzięło ok. 70 
osób, w tym posłowie, senatorowie, 
wójtowie i burmistrzowie gmin po-
wiatu poznańskiego, a także przed-
stawiciele organizacji pozarządo-
wych, organizacji pracodawców 
oraz PFRON.

Konferencję otworzył starosta 
poznański. – Naszym zadaniem jest 
zachęcenie pracodawców i organiza-
cji pozarządowych do zatrudniania 
osób niepełnosprawnych. To osoby, 
z którymi trzeba pracować – mówił 
Jan Grabkowski, który poinformo-
wał również, że najwięcej osób nie-
pełnosprawnych jest w gminie Swa-
rzędz, którą zamieszkuje ok. 47 tys. 
mieszkańców. Najmniej zaś w gmi-
nie Kleszczewo i Puszczykowo.

Starosta Poznański wskazał 
również na szczególne miejsce, 
w jakim odbyła się konferencja 
tj.  Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci Niewi-
domych im. Synów Pułku w Owiń-
skach. W trakcie konferencji 
swoje prelekcje wygłosili także 
prof. Stanisław Kowalik, mgr Pa-
weł Woźniak, prof. Tomasz Mika, 

mgr inż. Ryszard Piotrowski, mgr 
Maria Tomaszewska, mgr Małgo-
rzata Wołosz. Całość podsumował 
Zygmunt Jeżewski – członek Za-
rządu Powiatu w Poznaniu.

Dla zebranych gości konferencja 
była także świetną okazją do zwie-
dzenia powstałego przy OSW Parku 
Orientacji Przestrzennej.
Agnieszka Wojtunik

Uczniowie Zespołu Szkół w Pusz-
czykowie wygrali powiatowy etap 
konkursu historycznego pod nazwą 
„Podhalańskie i spiskie drogi do 
niepodległości”. Tematem bieżą-
cym tegorocznej edycji konkursu 
był „Szlak bojowy II Korpusu Pol-
skich Sił Zbrojnych – od zesłania do 
zniewolenia”. 

– Ten konkurs to efekt naszej, 
trwającej już od kilku lat, współpra-
cy z powiatem tatrzańskim. Nie jest 
to jego pierwsza edycja. W ubiegłym 
roku tematem przewodnim była hi-
storia rodziny Zamoyskich, która 
zrobiła tyle dla dobrego dla Kórnika 
oraz Zakopanego – mówi Tomasz 
Łubiński, wicestarosta poznański. 

Powiatowa część konkursowej 
rywalizacji miała odbyła się w sali 
sesyjnej Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu i przystąpiło do niej 
dziewięć drużyn. Uczniowie ze szkół 
ponadgimnazjalnych musieli sobie 
poradzić z wieloma bardzo trudny-
mi i wymagającymi sporej wiedzy 
historycznej pytaniami. 

Wyniki prac oceniało jury pod 
przewodnictwem radnego powiatu 
poznańskiego, Zbigniewa Jankow-
skiego. Najlepsi w tej rywalizacji 
okazali się uczniowie Zespołu Szkół 
w Puszczykowie, którego dwa ze-
społy zajęły dwie pierwsze lokaty. 
Wygrała drużyna w składzie: Laura 
Tomczyk, Mateusz Lewandowski 
i Kacper Olejniczak. Oni też w na-

grodę wystąpią w fi nale konkursu, 
który odbędzie się 10 listopada 
w Zakopanem.

– Bardzo się cieszymy z tej wygra-
nej, ponieważ dzięki temu wszyscy 
po raz pierwszy będziemy mieli oka-
zję zobaczyć stolicę Tatr. Liczymy 
także na dobry wynik w decydującej 
rozgrywce. Poza tym chętnie pozna-
my tamtejszy region, tak odmienny 
od naszego – stwierdził Mateusz 
Lewandowski.

Drugie miejsce w konkursie za-
jęła kolejna drużyna Zespołu Szkół 
w Puszczykowie w składzie: Olga 
Szuman, Patrycja Gadomska i Ma-
riusz Mieloch. Trzecie miejsce przy-
padło uczniom Zespołu Szkół w Ro-
kietnicy. Na ten wynik zapracowali: 
Adam Dudzik oraz Krzysztof Ho-
rała. Najlepszym ekipom nagrody 
wręczał wicestarosta poznański.

– Dzięki takim konkursom mło-
dzież ma szansę lepiej poznać historię 
swojego kraju. Mam nadzieję, że zwy-
cięzcy godnie będą reprezentować 
nasz powiat w fi nale. Dla nich będzie 
to też świetna okazja do pogłębienia 
swojej wiedzy, a także poznania Zako-
panego, gdzie spędzą kilka dni – pod-
sumował Tomasz Łubiński. 

Wizyta dziennikarzy z Ukrainy

Konferencja w Owińskach

Pojadą na fi nał do 
Zakopanego

Tomasz 
Sikorski 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Katarzyna
Kazmucha 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Goście z uwagą 
wysłuchali informa-
cji o regionie
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KULTURA

W najbliższym czasie w Centrum 
Kultury Przeźmierowo dwie oka-
zje do odświeżenia sobie młodzie-
żowych spektakli, które powstały 
w GOK „SEZAM”, a swą premie-
rę miały w czerwcu. W sobotę 24 
października wystawiony zostanie 
„Kordian?” grupy teatralnej Za-
miast, a w niedzielę 8 listopada 
zobaczymy „Ćwiczenia z Iwony” 
w wykonaniu grupy teatralnej Novi, 
fi nalistów tegorocznego ogólnopol-
skiego konkursu Melpomena.

„Kordian?” oparty jest na orygi-
nalnym tekście Juliusza Słowackie-
go. Znak zapytania w tytule nie jest 
jednak przypadkowy. Dzięki teatral-
nym zabiegom zespołu prowadzo-
nego przez Grażynę Smolibocką, 
dramat nabiera wielu aktualnych 
i współczesnych znaczeń. 

– Akcja spektaklu dzieje się na 
trzech różnych płaszczyznach. 
Pierwsza to słowa Słowackiego wy-
powiadane przez aktorów. Druga 
to gra aktorów, która nawiązuje do 
słów wieszcza, ale akcja jest osadzo-
na w czasach obecnych. Efekt za-
skakuje, na przykład padają ważne 
i wielkie słowa, widzimy scenę spo-
tkania w klubie fi tness, która koń-
czy się bójką. Trzecia płaszczyzna 
to ekran, na którym są prezentowa-
ne… Nie, tego nie zdradzę! – pisał 
po premierze na łamach TarNowej 
Kultury Jarek Szymkowiak, doda-
jąc: Po spektaklu wiedziałem że po-

między aktorem z „Zamiast” a „za-
wodowcem” jest taka różnica że ten 
drugi dostaje gażę i oklaski, a pierw-
szy tylko oklaski – więcej różnic nie 
dostrzegłem. Na spektakl zaprasza-
my 24 października, na godz. 18 do 
Centrum Kultury w Przeźmierowie.

„Ćwiczenia z Iwony” natomiast 
bezpośrednio odnoszą się do dra-
matu „Iwona, księżniczka Burgun-
da”. 

– Taki tytuł wziął się stąd, że 
opieramy się jedynie na fragmen-
tach tekstu Witolda Gombrowicza, 
wykorzystując go do teatralnych 
ćwiczeń – tłumaczył widzom na pre-
mierze Artur Romański, opiekun 
grupy. Spektakl został znakomicie 
przyjęty nie tylko przez zgroma-
dzoną wówczas publiczność. Jako 
jeden z jedenastu (wśród 49 propo-
zycji) zakwalifi kował się także do 

fi nału Ogólnopolskiego Konkursu 
Teatrów Amatorskich Melpomena 
2015. Dla zespołu przedstawienie 
będzie więc dodatkową okazją do 
spektaklu przed prestiżowym wy-
stępem w Środzie Wielkopolskiej. 
Na „Ćwiczenia z Iwony” zaprasza-
my 8 listopada o godz. 15, także do 
CK w Przeźmierowie.

Na oba spektakle obowiązują 
bezpłatne zaproszenia, które moż-
na otrzymać w miejscu imprezy 
(w godz. 9–12 i 17–20) oraz w Tar-
nowie Podgórnym: w siedzibie GOK 
„SEZAM” (w godz. 9–15) i Domu 
Kultury (w godz. 15–20). 

Warto zobaczyć tarnowskie 
teatry z GOK „SEZAM”

23 października grupa CETI wystą-
pi w poznańskim Centrum Kongre-
sowo – Dydaktycznym, prezentując 
zgromadzonej publiczności swój 
wyjątkowy projekt „Akordy Słów”. 

Z okazji 25-lecia Listy Przebojów 
Radia Merkury, na której piosenki 
CETI gościły wielokrotnie, zespół już 
po raz piąty połączy siły z orkiestrą 
symfoniczną. W hardrockowej sym-
fonii wezmą udział uczniowie Szkoły 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
pod batutą Wiesława Bednarka, 
chór „Fermata”, kwartet smyczkowy 
i zaproszeni goście. Dla grupy CETI 
to wyjątkowy koncert, gdyż jest on 
jedną z kilku okazji do celebracji 25 
lat na muzycznej scenie. MG 

W październiku i listopadzie cykl 
Jazzowa Scena Sezamu gościć bę-
dzie dwie znakomitości polskiego 
jazzu. W sobotę, 24 października 
o godz. 18 wystąpi w Tarnowie Pod-
górnym trio Macieja Markiewicza, 
a koncert połączony będzie z wy-
stawą jego prac. Natomiast w po-
niedziałek 16 listopada o godz. 19 
zagra prawdziwa legenda – Jan Pta-
szyn Wróblewski. 

Bilety na oba koncerty można ku-
pować w cenie 20 zł w siedzibie GOK 
„SEZAM” (w godz. 9–15), Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15–20) oraz w Centrum 
Kultury w Przeźmierowie (w godz. 
9–12 i 17–20). Sprzedaż interne-
tową prowadzi serwis Biletomat.pl.

Dla naszych Czytelników mamy 
podwójne zaproszenie na każdy z tych 
koncertów. Jak je zdobyć? Szukajcie 
na www.naszglospoznanski.pl . 
Jarek Krawczyk

„Ciągle pada”, „Kwiaty we włosach”, 
„Historia jednej znajomości”, „Tak 
bardzo się starałem”, „Nikt na świe-
cie nie wie”, „Nie zadzieraj nosa”, 
„Matura”, „Dozwolone od lat 18” 
i dziesiątki innych przebojów – to 
wszystko utwory wykreowane przez 
zespół Czerwone Gitary. Na zaprosze-
nie GOK „SEZAM” zagra on 10 listo-
pada o godz. 18 w hali OSiR w Tarno-
wie Podgórnym i z pewnością wykona 
wiele z nich.

Zespół założony został w 1965 
roku. Największe sukcesy osiągnął 
w pierwszych 5 latach istnienia. Ich 
albumy sprzedawały się w nakładach 
przekraczających 200 tysięcy egzem-
plarzy, a muzycy zespołu zdobywali 
niezliczoną ilość nagród. Pomimo 
wielu zmian w składzie i mniejszej 

aktywności od lat ’80 popularność 
grupy nie spadła, a wiele przebojów 
należy do kanonu polskiej muzyki 
rozrywkowej.

Koncert w Tarnowie Podgórnym 
będzie elementem obchodów 50-lecia 
Czerwonych Gitar, które obecnie wystę-
pują w składzie: Jerzy Skrzypczyk – per-
kusja, śpiew, Mieczysław Wądłowski 
– śpiew, gitara akustyczna, Arkadiusz 
Wiśniewski – gitara basowa, śpiew, Da-
riusz Olszewski – gitara, śpiew, Marcin 
Niewęgłowski – gitara, śpiew.

Bilety na to wydarzenie w cenie 45 
zł dostępne są w siedzibie GOK „SE-
ZAM” (w godz.9–15), Domu Kultu-
ry w Tarnowie Podgórnym (w godz. 
15–20) oraz w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (w godz. 9–12 i 17–20). 
Jarek Krawczyk

CETI Symfonicznie 

Gwiazdy jazzu 

Baw się razem z nimi!

Spektakl „Dwie Morgi Utrapienia” 
odbędzie się 21 listopada o godz. 
17 i 20 w Kinie Apollo Teatr. Dla 
naszych Czytelników mamy dwa 
podwójne zaproszenia. 

Marian Kosela, samotny mężczy-
zna, gospodarzy na dwóch morgach 
gruntu. I nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby nie fakt, że owe dwie 
morgi położone są w samym cen-
trum wielkiego miasta. Dziwnym 
trafem, może z racji uporu Koseli, to 
mikre gospodarstwo ocalało przed 
wywłaszczeniem. Teraz, w czasach 
kapitalizmu i wolnego rynku, na ten 
smakowity kawałek ziemi, ostrzą so-
bie zęby poważni inwestorzy z wiel-
kimi pieniędzmi. I gotowi są wielkie 
pieniądze za te dwie morgi zapłacić, 
ale Kosela ani myśli sprzedać. I choć 
syn i córka mocno na niego naciska-
ją, gospodarz pozostaje twardy jak 

skała. Ziemi sprzedać nie planuje. 
Planuje natomiast załatwić z nimi 
poważne rodzinne interesy, ma swój 
plan i – jak się okaże – przechytrzy 
wszystkich.

Sztuka miała swoją premierę 

w Teatrze Kwadrat, w 1997 roku. Na 
jej podstawie powstał fi lm „Zróbmy 
sobie wnuka”, do którego reżyser 
Marek Rębacz pisał scenariusz. 

Obsada: Katarzyna Glinka/Mag-
dalena Wójcik (dubl.), Andrzej 
Grabarczyk/Sylwester Maciejewski 
(dubl.), Klaudia Halejcio, Tadeusz 
Chudecki i Mikołaj Roznerski.

Bilety do nabycia: kasa Kino 
Apollo Teatr, www.teatrsmiechu.pl 
(bez prowizji), www.kupbilecik.pl. 
Bilety w cenie: 90, 80 zł. Red 

Dwie Morgi Utrapienia 
Mamy dwa podwójne zaproszenia na 

spektakl w gwiazdorskiej obsadzie
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KONKURS

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zapro-
szenia na ten spektakl. Jak 
je zdobyć? Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl . 

Zdobądź bilet

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

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

KONKURS
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Trasa eskapady cyklistów z gminy 
Stęszew wiodła znaną już uczestni-
kom z tego sezonu ścieżką rowero-
wą do Strykowa, przez Zamysłowo, 
Srocko Małe i Twardowo. Tym ra-
zem jednak meta rajdu usytuowa-
na została na plaży nad Jeziorem 
Strykowskim, zaś na miejscu na 
uczestników rajdu czekało ognisko 
wraz z kiełbaskami oraz atrakcje dla 

najmłodszych w postaci konkursów 
i zabaw. W rajdzie wzięło udział po-
nad 60 osób. Piękna sceneria plaży 
nad jeziorem, wspaniała pogoda 
i entuzjazm uczestników sprawiły, 
że miniony rajd z pewnością można 
zaliczyć do udanych.

– Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za udział i do zobaczenia na 
kolejnych rowerowych spotkaniach 

– mówi burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak, który od lat 
kilka razy w roku zaprasza miesz-
kańców na niedzielne rajdy. 

Rajd do Strykowa
4 października odbył się kolejny rajd rowerowy zorganizowany 
przez burmistrza Stęszewa
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Już po raz XIV w Dopiewie zostanie 
zorganizowany Powiatowy Turniej 
Bocci, w którym o miano najcel-
niejszej walczyć będzie kilkanaście 
drużyn ze stowarzyszeń, warszta-
tów terapii zajęciowych, ośrodków 
i szkół, zajmujących się aktywizacją 
osób niepełnosprawnymi. 

Zapraszamy do odwiedzenia hali 

GOSiR w Dopiewie przy ul. Po-
lnej 1a i kibicowania zawodnikom, 
którzy przystąpią do rywalizacji. 
Większość z nich turniej odwiedza 
rokrocznie. Doświadczenie ducha 
sportu i emocje – gwarantowane. 
Termin: 24 października 2015 r., 
godz. 11. Zawody uświetni Orkie-
stra Dęta Gminy Dopiewo. AM

15 października, uroczyście otwar-
to kompleks sportowy przy szkole 
podstawowej w Plewiskach

W jego skład wchodzą: boisko 
sportowe z masztami oświetleniowy-
mi o wym. 40x20 m. (wybudowane 
już w ubiegłym roku), bieżnia lek-
koatletyczna, skocznia z rozbiegiem 
o nawierzchni poliuretanowej oraz 
siłownia zewnętrzna, oddane do 
użytkowania na początku września. 

Po przecięciu wstęgi do rywaliza-
cji w symbolicznej sztafecie po bieżni 
stanęli przedstawiciele samorządu 
– przewodniczący Rady Gminy Ma-
rian Adamski, zastępca wójta To-
masz Stellmaszyk i dyrektor GOSiR 

Marcin Kaczmarek, szkoły – dyrek-
tor Halina Piątek i jej zastępcy: Ro-
bert Witkowski, Lidia Klorek i Kinga 
Wysocka oraz uczniowie. Gośćmi 
specjalnymi byli Marcin Dorna – 
trener reprezentacji Polski do lat 21 
oraz Włodzimierz Wojciechowski – 
były zawodnik reprezentacji Polski 
i poznańskiego Lecha, którzy sędzio-
wali mecz rozegrany przez uczniów 
plewiskiej podstawówki. 

XIV Powiatowy Turniej Bocci

Nowy kompleks 
w Plewiskach

Marta 
Mrowińska 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Pamiątkowe zdjęcie uczestników rajdu. 

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 
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SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Zdążyliśmy przywyknąć, że na 
koniec sezonu szosowego, który 
z reguły kończy się właśnie tymi mi-
strzostwami, zawodnicy z Kórnika 
przywożą kilka medali. Nie inaczej 
było i tym razem. Dodatkowo do 
Kórnika pojechały jeszcze dwa me-
dale zdobyte przez kórniczanina, 
jeżdżącego w zawodowej grupie 
kolarskiej CCC Sprandi Mateusza 
Taciaka. W wyścigu dwójkami jadąc 
w parze z Jarosławem Maryczem 
zdobył brązowy medal, a następne-
go dnia z kolegami z zespołu tytuł 
mistrza Polski. Drużyna chłopców 
jadąca w składzie Wojciech By-
strzycki, Hubert Jańczyk, Jan Ła-
maszewski i Patryk Mazurczak zaję-
ła 13 miejsce. Sporą niespodziankę 
sprawiły juniorki młodsze jadące 
w składzie: Natalia Szymczak, Gra-
cjana Radzicka, Karolina Przybylak 
i Joanna Golec, zdobywając srebrny 
medal. Do „złota” zabrakło zaled-
wie 7 sekund. Zwyciężyła broniąca 
tytułu drużyna Stali Grudziądz, 
a podium uzupełnił zespół KTK Ka-

lisz. Sporego pecha miały w wyścigu 
dwójek Karolina Przybylak i Joanna 
Golec. Tej drugiej na starcie spadł 
łańcuch. Po szybkiej i sprawnej akcji 
trenera, Asia straciła jedynie ok. 15 
sek., ale gdy popatrzymy w wyniki, 
że kórniczanki straciły do podium 
zaledwie 8 sekund, to żal pozostaje 
duży. Na szczęście mocno zmotywo-
wane i skoncentrowane, w pięknym 
stylu powetowały sobie niepowo-
dzenie w wyścigu drużynowym. 

Piątkowe zmagania w wyścigach 
dwójek na czas w doskonały spo-
sób rozpoczęły Nikol Płosaj (19 lat) 
i Weronika Humelt (18 lat), zdoby-
wając złoty medal w kategorii do 23 

lat, a srebrny wśród Elity (seniorek) 
kobiet. Srebro wśród młodzieżow-
ców, ze stratą aż 32 sekund zdobyła 
ekipa Pacifi ku Toruń, natomiast brąz 
druga dwójka Mróz Kórnik, Viktoria 
Żegleń i Natalia Morytko. W Eli-
cie kobiet natomiast zwyciężyły po 
raz drugi z rzędu siostry Monika 
i Paulina Brzeźne z Pacifi ku Toruń. 
W niedzielnych zmaganiach drużyn 
na czas w Elicie kobiet najlepsze 
okazały się zawodniczki Pacifi ku 
Toruń, przed Mróz Jedynką Kórnik 
w składzie: Nikol Płosaj, Weronika 
Humelt, Natalia Radzicka i Natalia 
Nowotarska. Podium w elicie uzu-
pełnił zespół Atom Mat Dzierżoniów. 
Wymieniona drużyna z Kórnika, któ-
rej najstarsza zawodniczka ma 19 lat 
okazała się bezkonkurencyjna wśród 
młodzieżowców (do lat 23), pokonu-
jąc drugi zespół Pacifi ku. Na trzecim 
stopniu podium stanęła druga druży-
na Jedynki Kórnik w składzie: Alicja 
Ratajczak, Viktoria Żegleń, Natalia 
Morytko i Patrycja Jędrzejczak. 
Paweł Marciniak 

Medale MP
Dwa tytuły mistrzowskie, trzy srebrne i dwa brązowe 
medale zdobyły zawodniczki Jedynki Kórnik w kolarskich 
mistrzostwach kraju w wyścigach dwójkami oraz drużyn (składy 
4 osobowe) na czas 
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Jak na razie, wraz z pojawiający-
mi się informacjami dotyczącymi 
zespołu koszykarek ENEA AZS 
Poznań, nad którym patronat spra-
wuje „Nasz Głos Poznański”, fak-
tycznie nadzieje rosną. Pojawiły 
się już dwie nowe zawodniczki, jest 
nowa hala – widać, że słowa działa-
czy to nie tylko puste obietnice.

16 lipca dowiedzieliśmy się gdzie 
będą w sezonie 2015/2016 występo-
wać koszykarki ENEA AZS. Będzie 
to nowa hala Politechniki Poznań-
skiej. Obiekt znajdujący się na ul. 
Piotrowo 4 został dopiero skoń-
czony, więc koszykarki będą grały 
na najnowocześniejszym obiekcie 
w I lidze. Hala może pomieścić 650 
osób. Wzorem podobnych obiektów 
jest też sala VIP.

Kilka tygodni temu działacze mó-
wili o domknięciu składu na nowy 
sezon. Na chwilę obecną skład 
ENEA AZS przedstawia się na-
stępująco: Kinga Woźniak, Daria 
Marciniak, Magdalena Wojdalska, 
Iwona Płóciennik, Karolina Budeń, 
Aleksandra Pietraszek, Elżbieta 
Giedrojć, Kinga Banach, Wioletta 
Wiśniewska, Marcelina Pawlikow-
ska, Agata Siwińska, Bogna Goło-
chowicz, Aleksandra Zięmborska, 
Kamila Artyszko, Aleksandra Ar-
tyszko.

Szczególnie cieszy nas fakt, iż 
udało się utrzymać w zespole Darię 
Marciniak. Jest ona wyróżniającą 
się postacią w I lidze kobiet. Grająca 
z numerem 6 zawodniczka stanowi-
ła o sile zespołu pod koszem.

Do tej pory koszykarki rozegrały 
dwa spotkania. Oba na wyjeździe. 
Oba wygrały.

W pierwszym domowym me-
czu, w niedzielę 25 października 
(godz.17), podejmą drużynę AZS 
PWZS II Gorzów Wielkopolski.

Dzień wcześniej – w sobotę 24 
października – poznańskie koszy-
karki zapraszają na ofi cjalną pre-
zentację zespołu połączoną z atrak-
cjami dla kibiców. Odbędzie się ona 
w CH Poznań City Center. Rozpo-
częcie imprezy o godz. 15.

Wydaje się, że szanse na awans 
ENEA AZS Poznań rosną z każdym 
posunięciem zarządu. Jest poważny 
sponsor, jest stabilny skład wzmac-
niany w przemyślany sposób, jest 
nowa hala. Z profesjonalnego klubu 
I-ligowego rodzi nam się profesjo-
nalny kandydat do awansu.
Arkadiusz Wawrzyniak 

Dwa triumfy 
ENEA AZS

Ekipa Mróz Jedynka Kórnik po dekoracji. 

Kolarze z Kórnika 
tradycyjnie 
przywożą kilka 
medali z Mistrzostw 
Polski

 NASZ PATRONAT

• MKS MOS Karkonosze Jele-
nia Góra – Enea AZS Poznań 
48-61 (10-15, 17-25, 5-5, 16-16)
KARKONOSZE: Myślak, 
Szubrowska, Jagodzińska – 2, 
Krygowska – 9, Misiek – 3, 
Mach – 4, Paździerska – 16, Bo-
duch, Pawlukiewicz – 14, Kobus, 
Świtała, Michniewicz.
ENEA AZS: Woźniak – 9, Mar-
ciniak – 16, Banach – 11, Pawli-
kowska, Plucińska – 6, Wojdalska 
– 2, Płóciennik – 4, Artyszko, 
Wiśniewska – 8, Pietraszek – 5.
• X-Demon Tęcza Leszno – 
Enea AZS Poznań 46-53 
(12-16, 10-15, 8-13, 16-9)
TĘCZA LESZNO: M. Stasiuk – 
21, G. Witkoś – 7, K. Krajewska 
– 7, P.Lewińska – 6, j. Łabuz – 2, 
J. Iradzka – 2, Z. Gadkowska – 1
ENEA AZS: Woźniak – 17, Mar-
ciniak – 4, Banach – 15, Budeń – 
3, Stefańczyk – 2, Płóciennik – 2, 
Pietraszek – 10.

Wyniki

14 października w restauracji Vec-
toria w Tarnowie Podgórnym od-
było się kolejne spotkanie człon-
ków Tarnowskiego Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców. Najpierw uczest-
niczyli oni w debacie gospodarczo-
politycznej z posłem na Sejm RP 

Waldy Dzikowskim. Była to jedna 
z ostatnich szans na dyskusje, za-
dawanie łatwych i trudnych pytań 
przed zbliżającymi się wyborami 
parlamentarnymi. Następnie na 
kręgielni Vector rozegrano tradycyj-
ny już turniej kręglarski TSP. Po eli-
minacjach w grupach cztery osoby 
z najlepszym wynikiem awansowały 
do wielkiego fi nału. Tu najwięcej 
kręgli strącił prezes TSP Szymon 
Horowski (123, w eliminacjach 
111). Drugi był Piotr Nowak (119 
i 121), trzecia – Dagmara Skwier-
czyńska (109 i 109), a czwarte 
Marek Różewski (104 i 126). Swo-
ją grupę eliminacyjną wygrał red. 
nacz. „Naszego Głosu Poznańskie-
go” Sławomir Lechna, ale wynik 
94 pkt. nie wystarczył do awansu. 
Puchary i nagrody wręczał poseł 
Waldy Dzikowski. KJ 

Przedsiębiorcy na 
kręgielni

Uczestnicy fi nału z posłem Waldy 
Dzikowskim.
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Debiut pozostawia wiele do życzenia

Jeszcze nie zdążyli zasiąść na try-
bunach wszyscy kibice, a Lech już 
przegrywał. Już w 40 sekundzie 
spotkania sędzia główny wskazał 
na rzut wolny dla zespołu gości. 
Piłka dośrodkowana przez Patryka 
Lipskiego wpadła w strefę Paulusa 
Arajuuriego, gdzie obrońca Lecha 
zaspał i dopuścił Mariusza Stępiń-
skiego do oddania strzału głową. 
Futbolówka skierowana w prawy 
bok bramki Jasmina Buricia za-
trzepotała w siatce i ku zdziwieniu 
wszystkich Lech przegrywał z Ru-
chem już od pierwszej minuty.

W 25 minucie sytuacja Kolejorza 
pogorszyła się jeszcze bardziej. Le-
chici prowadzeni po raz pierwszy 
przez Jana Urbana stracili drugą 
bramkę. Gol był właściwie lustrza-
nym odbiciem pierwszej bramki 
Stępińskiego. Z rzutu wolnego 
z drugiej strony boiska piłkę znów 
w pole karne Lecha wbijał Lipski 
i niepilnowany reprezentant Polski 
U-21 – Stępiński mógł spokojnie 
umieścić ją w bramce Buricia. Była 
to kolejna bramka stracona przez 
Lecha na przestrzeni roku wynika-
jąca z nieumiejętnej obrony strefą 
przy stałych fragmentów gry.

Początek odrabiania strat roz-
począł się tuż przed przerwą w 41. 
minucie. Rzut rożny krótko rozegrał 
duet Douglas–Pawłowski. Szkot do-
grał szybko do skrzydłowego Lecha, 
a ten minął jednego z obrońców Ru-
chu i oddał centro-strzał na bram-
kę Putnockiego. Piłka szczęśliwie 
wylądowała tuż pod poprzeczką po 
długim słupku i grający z numerem 
„8” lechita dał szansę lechitom na 
odrobienie strat, gdy nie spodziewał 
się tego nikt.

Po zmianie stron zmienił się także 
obraz meczu. Gajosa i Lovrencsicsa 
zmienili Kownacki i Jevtić. Kapitan 

Łukasz Trałka zmienił natomiast 
plany na przyszłą niedziele i „za-
robił” czwartą żółtą kartkę, która 
eliminuje go z gry w meczu z Legią, 
a wyjątkowo nielicznie zgromadzeni 
kibole zmienili atmosferę na nieco 
gęstszą odpalając środki pirotech-
niczne.

W 82. minucie ponad 15 tysię-
cy kibiców wreszcie mogło szcze-
rze pofrunąć w górę ciesząc się 
z wyrównującej bramki Kolejorza. 
W pole karne z piłką zabrał się Dar-
ko Jevtić, próbował strzelić, potem 
Trałka, zakotłowało się mocno, 
ostatecznie uderzył Kamiński strze-

lając wyrównującą bramkę. Teraz 
lechitów czekają dwa trudne wyjaz-
dowe mecze. W czwartek zagrają 
z Fiorentiną, a w niedzielę z Legią 
Warszawa. 

Lech tylko zremisował z Ruchem w trenerskim debiucie Jana Urbana
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Karol 
Jaroni 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Jan Urban
trener Lecha
— Jako trener 
wygrałem chyba we 
wszystkich debiu-
tach i teraz też liczy-
łem, że wygramy. 

Nie możemy być zadowoleni z jed-
nego punktu, ale chwała, że potra-
fi liśmy uratować punkt. Co jednak 
najbardziej mnie boli to bramki 
tracone po stałych fragmentach gry 
przy wysokich i dobrze grających 
głową stoperach. 

Szymon 
Pawłowski
pomocnik Lecha
— Chciałem 
dośrodkować 
delikatnie na lewy 

słupek, ale udało mi się i piłka 
wpadła do siatki. Ta bramka dużo 
nam dała, bo od początku drugiej 
połowy było nam łatwiej powal-
czyć o odrobienie strat. Bardzo 
chcieliśmy wygrać, a ostatecznie 
zostajemy z jednym punktem. 

Dawid 
Kownacki
napastnik Lecha
— Nie powiem, że 
nie cieszy mnie ten 
remis. Cieszę się, 
że w końcu udało 

nam się odrobić straty i dopro-
wadzić chociaż do wyrównania. 
Gdyby ten mecz trwał pięć minut 
dłużej, to może udałoby nam 
się zwyciężyć i zgarnąć komplet 
punktów.

Powiedzieli po meczu 


