
BE
ZP

ŁA
TN

Y 
DW

U
TY

GO
DN

IK
 M

IE
SZ

KA
Ń

CÓ
W

 P
O

ZN
AN

IA
 I 

O
KO

LI
C

PO
ZN

A
Ń

, B
U

K,
 C

ZE
RW

O
N

A
K,

 D
O

PI
EW

O,
 D

U
SZ

N
IK

I, 
KL

ES
ZC

ZE
W

O,
 K

O
M

O
RN

IK
I, 

KO
ST

RZ
YN

, K
Ó

RN
IK

, L
U

BO
Ń

, M
O

SI
N

A,
 M

U
RO

W
A

N
A

GO
ŚL

IN
A,

 O
PA

LE
N

IC
A,

 P
U

SZ
CZ

YK
O

W
O,

 P
O

BI
ED

ZI
SK

A,
 R

O
KI

ET
N

IC
A,

 S
TĘ

SZ
EW

, 
SU

CH
Y 

LA
S,

 S
W

AR
ZĘ

DZ
, 

TA
RN

O
W

O
 P

O
DG

Ó
RN

E 

NR 91 / 18 STYCZNIA 2016 / NAKŁAD 20.000NAKŁAD 20.000  / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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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!

Enej w PoznaniuEnej w Poznaniu
23 stycznia w poznańskiej Arenie wystąpi zespół Enej. Mamy dla Was bilety! STR. 12
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2 Z DRUGIEJ STRONY

Już dawno nikt tak nie wkurzył kibiców Lecha

Kalendarium

19 stycznia
WTOREK

• Otwarcie wystawy fotografi cz-
nej „Od startu do mety”. Go-
dzina 18 w Galerii w Rotundzie 
w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym (ul. Ogrodowa 
14). – Doroczny Bieg i Nordic 
Walking z okazji Święta Nie-
podległości w gminie Tarnowo 
Podgórne cieszy się sporym 
zainteresowaniem – mówi autor 
zdjęć Andrzej Piechocki. – 
Jego wyjątkowa atmosfera, ale 
i pytania o miejsce publikacji 
zdjęć, zachęciły mnie do tego, 
aby sfotografować wszystkich 
uczestników. Wykonałem kilka-
set zdjęć, z których 283 zostały 
zamieszczone w internecie. 
I wtedy zrodziła się myśl o wy-
stawie. Wybrałem 18 zdjęć, któ-
re ukazują pozytywne emocje, 
nadrzędność radości z udziału 
w biegu nad twardą rywalizacją 
o miejsce na podium. 
• Poznański zespół Muchy 
promuje swój najnowszy 
album „Powracająca fala”. To 
muzyczna podróż do czasów, 
kiedy buntować się było łatwiej, 
bo żyć było trudniej i niezwykła 
wycieczka przez trzy dekady 
polskiej muzyki. Spotkanie z fa-
nami odbędzie się 19 stycznia 
o godz. 18 w poznańskim salo-
nie Empik przy Placu Wolności.

24 stycznia
NIEDZIELA
• W hali Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dopiewie 
odbędą się II Eliminacje Wyści-
gów RCCARS CUP. Będzie to 
kolejna odsłona szalenie wido-
wiskowych wyścigów samo-
chodów zdalnie sterowanych. 
Emocjonujący jest zarówno 
czynny udział w tych zawodach 
jak i samo oglądanie. Co więcej, 
będzie można tego doświadczyć 
za darmo. 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — 17 grudnia miałem okazję 
spotkać się z Kasperem Hämäläi-
nenem. Oczywiście pierwsze 
pytanie dotyczyło powodów 
odejścia z Lecha Poznań. Fin 
mówił o przyczynach rodzinnych, 
wspomniał żonę, która tęskni do 
rodzinnego kraju. Brzmiało to 
wiarygodnie. Podobnie jak gromki 
śmiech, który wywołała u piłkarza 
obawa, czy aby nie odchodzi 
do Legii Warszawa. – „Nie do 
Legii – nigdy!” – zapewniał Fin. 
Kilkanaście dni później okazało 

się, że Hämäläinen… negocjuje 
z odwiecznym rywalem Kolejorza, 
a 11 stycznia podpisał kontrakt. 

Nie kwestionuję prawa Hämäläi-
nena do takiego wyboru, ale stracił 
on w moich oczach przez to, że nie 
miał odwagi cywilnej powiedzieć 
prawdy, że po prostu nie chce 
już dłużej grać i żyć w Poznaniu. 
Oszukał tym samym włodarzy 
Lecha, sztab szkoleniowy, kolegów 
z drużyny i przede wszystkim kibi-
ców. Nie dziwię się oburzeniu tych 
ostatnich, którzy już szykują się na 

gorące „powitanie” Fina w Pozna-
niu, gdy 19 marca na Bułgarską 
przyjedzie Legia.

Hämäläinen, którego decyzji 
poświęcamy naszą sondę (czytaj 
na str. 15), to nie pierwszy i z pew-
nością nie ostatni piłkarz, który 
z Lecha przechodzi do Legii. Wcze-
śniej uczynili to m.in.: Mirosław 
Okoński, Jarosław Araszkiewicz, 
Jerzy Podbrożny, Maciej Murawski, 
Adam Majewski, Paweł Kaczo-
rowski i Bartosz Bereszyński. Kto 
będzie następny? 

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

Dlaczego Fin 
nie chciał grać 
w Lechu? 

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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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

8 II
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!

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; 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. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych 
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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Przystanek na Kaponierze z wiosną?
Z kilkuletnim opóźnieniem trwa przywracanie do ruchu komunikacyjnego przebudowywanej Kaponiery
Jak już pisaliśmy, w połowie grud-
nia ubiegłego roku przez ten węzeł 
i most Uniwersytecki przejechały 
pierwsze – po ponad trzyletniej 
przerwie – tramwaje jadące ulicą 
Święty Marcin. Skierowano tędy 
linie 5 i 13. Tramwaje, z powodu 
prac budowlanych na Kaponierze 
i moście Uniwersyteckim, nie za-
trzymują się na tym węźle, choć 
zaplanowane są tam przystanki. 
Według zapowiedzi dyrekcji spółki 
Poznańskie Inwestycje Miejskie, 
dla pasażerów wspomnianych linii 
jak i jadących nimi przez ten komu-
nikacyjny po osi północ–południe, 
tramwaje mają zatrzymywać się 
w drugim kwartale 2016 roku. Nie-
prawdziwa okazała się wiadomość 
z magistratu, że przystanki te mia-
łyby być czynne jeszcze w styczniu 
bieżącego roku.

Zatem jeszcze przez kilka miesię-
cy pasażerowie będą zdani na prze-
siadki przy i na moście Teatralnym. 
Tam krzyżują się trasy większości 
linii tramwajowych. Ale już kłopo-
tem dla pasażerów jest przesiadka 
np. na przystankach: „Gwarna” 
czy „Fredry”. Z tych rejonów do 
przystanków w sąsiedztwie Dworca 
Głównego czy „Bałtyku” to blisko… 
kilometrowa jazda tramwajem. 
Z ulicy Fredry nie dojedzie się już 
tramwajem w kierunku Junikowa 
(linia 13 skierowana została w ulicę 
Gwarną z przejazdem w obu kierun-
kach przez most Uniwersytecki). 
Z tego miejsca trzeba teraz dojść 
kilkaset metrów do mostu Teatral-
nego, skąd dojechać można do Ju-
nikowa tramwajem linii 15, albo… 
(i tu uwaga!) pojechać „ósemką” 

do mostu Dworcowego, przejść na 
drugi przystanek i w przeciwnym 
kierunku dojechać do „Bałtyku” 
i dalej w kierunku Junikowa tram-
wajem linii 6. Kto ma czas i lubi 
oglądać miasto zza szyb tramwa-
ju taka ponadkilometrowa jazda 
bez zatrzymania się na Kaponierze 
może dostarczyć wrażeń. Gorzej, 
gdy zdecydowana większość pasa-
żerów chce jak najszybciej dojechać 
do celu.

Tak duże odległości między 
przystankami w centrum miasta 
zniechęcają do korzystania z komu-
nikacji miejskiej(zwyczajowo przy-
stanki w śródmieściu są co 300–400 
metrów). Obserwuje się więc piesze 
wędrówki poznaniaków między 
mostem Teatralnym, „Bałtykiem” 
a mostem Dworcowym, między uli-
cą Zwierzyniecką a Świętym Marci-
nem. Przywrócenie przystanku na 

Kaponierze z wiosną – jak zapowia-
da się w PIM-ie – ułatwi pasażerom 
przesiadki i na tym węźle komuni-
kacyjnym, choć do „ideału” będzie 
jeszcze wiele do zrobienia. To nastą-
pi dopiero, gdy cała przebudowana 
Kaponiera wraz z mostem Uniwer-
syteckim, z peronami PST zostanie 
oddana do użytku. Ma to nastąpić 
tym razem z końcem lata 2016. Czy 
ten termin, według zapewnień PIM, 
będzie ostateczny? Zobaczymy!
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Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!  691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń  
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916, 
w Buku: • ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, 
ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376, 602 150 364.
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Nasz Głos Poznański jest nowoczesną 
gazetą miejsko-gminną 

Dystrybuowany jest 
w 300 stałych punktach
(Poznań i 19 okolicznych gmin)

m.in. markety (m.in. „Piotr i Paweł”, Stary 
Browar, Galeria Malta, CH Plaza), urzędy, 
sklepy ogólnospożywcze i inne, banki, obiekty 
rekreacji – centra tenisowe, pływalnie, 
siłownie, SPA – hotele, restauracje, salony 
samochodowe, hurtownie, a także 
bezpośrednio (na ulicy z ręki).  

NAKŁAD: 20 000 EGZ.

SZUKAJ NAS W MARKETACH 

I W RADIO TAXI RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

Nasz Głos Poznański to największy
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ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

Nagrody starosty

15 w poznańskim Starostwie Po-
wiatowym odbyło się Spotkanie No-
woroczne. Starosta Jan Grabkowski 
dokonał podsumowania 2015 r. 

– Stawiamy na integrację i współ-
pracę, a nie konkurencję pomiędzy 
samorządami wchodzącymi w skład 
aglomeracji poznańskiej, naturalnie 
przy zachowaniu niezależności każ-
dego podmiotu. Daje to szansę na 
większą skuteczność podejmowa-
nych działań i elastyczne reagowa-
nie na zmieniającą się rzeczywistość 
– mówił J. Grabkowski.

Spotkanie było okazją do wręcze-
nia Nagród Starosty Poznańskiego. 
W kategorii „Inicjatywy Obywa-
telskie” wyróżniony został Bogdan 
Maćkowiak, który od 1997 r. prowa-
dzi działania na rzecz niepełnospraw-

nych. Powołał m.in. Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” w Komornikach oraz 
stworzył Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Konarzewie i Otuszu. Jest 
też twórcą Powiatowego Przeglądu 
Piosenki Osób Niepełnosprawnych. 
W kategorii „Przedsiębiorczość” na-
grodę otrzymała fi rma POZBRUK 
w związku z jej szeroką działalnością 
na terenie powiatu poznańskiego. 
W kategorii „Organizacje Pozarzą-
dowe” wyróżniony został Zespół Pie-
śni i Tańca Chludowianie.

Michał 
Dziedzic
kontakt@naszglospoznanski.pl
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4 WYDARZENIA

Do tragicznego zdarzenia doszło 
późnym wieczorem 16 grudnia na 
Jeziorze Strykowskim. 

– Była godzina 21, gdy wysze-
dłem nakarmić króliki i nagle z je-
ziora usłyszałem przeraźliwe krzyki 
wołające o pomoc – wspomina Ry-
szard Franczak. – Nie było chwili 
zastanowienia. Ten krzyk mnie tak 
zmobilizował, że dostałem jakiejś 
nadludzkiej siły i udało mi się wy-
ciągnąć od sąsiada małą łódkę, tzw. 
„bączka”, której chwilę wcześniej 
z wezwanym kolegą nie mogłem ru-
szyć. Kolega więc pojechał po swoją 
łódkę i wezwał pomoc, a ja „bącz-
kiem” w totalnej ciemności dopłyną-
łem na środek jeziora. Zobaczyłem 
trzech mężczyzn, którzy mieli na 
sobie kamizelki ratunkowe. Od razu 
wiedziałem, że jeden już nie żyje. 
Rozpoczęła się akcja jak na Titanicu. 
Topielcy łapali się wiosła i burtę. Ba-
łem się, że przewrócą łódkę. Powoli 

ich holowałem. Oni, przemarznięci, 
co chwilę pytali: „ile do brzegu”. Ja 
brzegu nie widziałem, ale kłamałem, 
że… „70 metrów…, 50…, 30…, by 
ich podtrzymać na duchu. Wreszcie 
dopłynęliśmy. Kolega swoją łódką 
popłynął po ciało mężczyzny, który 
utonął. 

Okazało, że mężczyźni to człon-
kowie Straży Rybackiej, którzy 
patrolowali jezioro. W pewnym 
momencie łódka się przewróciła. 
Mężczyzna, który utonął miał 33 
lata. 

Podczas sesji Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew burmistrz Włodzi-
mierz Pinczak uhonorował dyplo-
mami i kwiatami uczestników akcji 
ratunkowej: Ryszarda Franczaka, 
Czesława Dawidowicza, Piotra Ma-
ika, Wasyla Pukacza oraz Zenona 
Kempę. 

– W czasach znieczulicy, kiedy 
często nie interesujemy się losem 
sąsiada, to ludzie, którzy rzucają się, 
by ratować obcego człowieka, zasłu-
gują na miano bohaterów – ocenił 
burmistrz Włodzimierz Pinczak.

Przewodniczący Mirosław Potra-
wiak w imieniu Rady Miejskiej Gmi-
ny Stęszew również złożył gratula-
cje wyżej wymienionym osobom, 
życzył, aby takich postaw wszędzie, 
gdzie zdarzają się tragedie ludzkie, 
było jak najwięcej. Z podziękowa-
niami pośpieszyli także przedstawi-
ciele Straży Rybackiej. 
Sławomir Lechna

Uratowali topiących 
się mężczyzn

REKLAMA

Stęszewscy bohaterowie zostali uhonorowani na sesji. 
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Burmistrz Stęszewa uhonorował mieszkańców, którzy uratowali 
topiących się w Jeziorze Strykowskim 

Ten krzyk mnie tak 
zmobilizował, że 
dostałem nadludz-
kiej siły – wspomina 
Ryszard Franczak

Komorniki pozyskały 
pieniądze na salę
Gmina Komorniki uzyskała do-
fi nansowanie Ministra Sportu 
i Turystyki ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ra-
mach Programu Rozwoju Regional-
nej Infrastruktury Sportowej na 
budowę sali sportowej w Szkole 
Podstawowej w Komornikach. 
Całkowity koszt tej inwestycji wy-
niósł 3.451.776,17 zł, a otrzymane 
wsparcie to 791.000,00 zł (22,9%).

W sali, z której uczniowie korzy-
stają już od września 2015 r., zasto-
sowano nowatorskie rozwiązania, 
tj. wykonano wentylację mechanicz-
ną realizowaną za pomocą centrali 
nawiewno-wywiewnej, w której 
czerpanie powietrza wykonywane 
jest przez centralę oraz gruntowy 
powietrzny wymiennik ciepła. 

Sala o wymiarach 29,47 x 16,97m 

może być dzielona kurtynami na 
mniejsze segmenty, z boiskami do 
koszykówki, piłki siatkowej i za-
jęć gimnastyki ogólnorozwojowej. 
Podczas wydarzeń sportowych, wi-
dzowie mogą skorzystać z antresoli. 
W sąsiedztwie sali zlokalizowane 
są: zaplecza, szatnie, pokój pierw-
szej pomocy, pokój trenerski i dwie 
sale korekcyjne. 

Przypomnijmy, sala sportowa po-
wstała w ramach rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Komornikach, któ-
rej zakończenie planowane jest na 
sierpień 2016 r. 

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

Po raz kolejny w budżecie gminy za-
planowane zostały pieniądze na re-
alizację zadań tzw. budżetu obywa-
telskiego (czyli projektów inwestycji 
zgłoszonych przez mieszkańców). 
Podobnie jak w latach zakładana na 
ten cel kwota to 50.000 zł.

Radni zdecydowali, że w roku 
2016, z zaproponowanych projek-
tów, zrealizowane zostaną:

•  renowacja pomnika na stę-
szewskim Rynku – za kwotę 
20 000 zł,

•  budowa trybun na boisku spor-
towym w Strykowie – za kwotę 
20 000 zł,

•  montaż 10 stojaków rowero-
wych i „superstojaka” przy 
szkole podstawowej w Stęsze-
wie – za kwotę 10 000 zł. Red

Stęszew: budżet 
obywatelski

Daj o sobie przeczytać!

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń 
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 
w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 602 150 364,
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296

Zadzwoń teraz!  691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL  KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

www.naszglospoznanski.pl
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REKLAMA

Uroczystości, w ramach gminnych 
obchodów 97. rocznicy wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego, rozpoczęły 
się 29 grudnia w lusowskim kościele 
koncertem Orkiestry Reprezentacyj-
nej Sił Powietrznych pod dyrekcją 
mjr. Pawła Joksa. Solistką była wło-
ska skrzypaczka pochodząca z rodzi-
ny generała: Francesca Crotti Mu-
snicki. O g. 12 rozpoczęła się msza 
święta w intencji ojczyzny z udziałem 
kompanii honorowej 17 Wielkopol-
skiej Brygady Zmechanizowanej 
z Międzyrzecza oraz licznych pocz-
tów sztandarowych. Odprawił ją 
przewodniczący Konferencji Episko-
patu Polski, metropolita poznański 
ks. dr Stanisław Gądecki.

Po mszy wszyscy prowadzeni 
przez Kompanię Honorową i Orkie-
strę Reprezentacyjną Sił Powietrz-
nych przeszli na plac przy Szkole 
Podstawowej. Zgodnie z ceremonia-
łem wojskowym uroczystości roz-
poczęły się od odebrana meldunku 
przez Dowódcę Generalnego Rodza-
jów Sił Zbrojnych Generała Broni 
Mirosława Różańskiego. Następnie 
zebranych przywitał wójt gminy 
Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka, 
który podkreślił, że społeczność Lu-

sowa w sposób szczególny jest zwią-
zana z Powstaniem Wielkopolskim: 
zarówno przez osobę Generała, jak 
i mieszkańców gminy, którzy uczest-
niczyli w tym zrywie niepodległo-
ściowym. Potem prof. Andrzej Ku-
nert przypomniał życiorysy Generała 
oraz jego tragicznie zmarłych córek: 
Agnieszki Dowbor Muśnickiej i Jani-
ny Lewandowskiej. Przeczytał także 
list wicepremiera i  Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Piotra 
Glińskiego. Głos zabrali również 
marszałek województwa Marek 
Woźniak oraz senator Piotr Florek. 

Potem nastąpiło symboliczne od-
słonięcie pomnika generała – wstę-
gę przeciął jeden z uczniów Szkoły 
Podstawowej w Lusowie. Na zakoń-
czenie pod pomnikiem goście złoży-
li wieńce i kwiaty. 

Przypomnijmy, że inicjatorem 
budowy pomnika jest Towarzystwo 
Pamięci Generała Józefa Dowbora 
Muśnickiego z Lusowa. Ten zamysł 
zrealizowano dzięki wsparciu Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa w Warszawie, Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, prezy-
denta Poznania oraz wójta Tarnowa 
Podgórnego. ARz

Pomnik odsłonięty 
W Lusowie (gm. Tarnowo Podgórne) odsłonięto pomnik generała Muśnickiego
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Na ostatniej w tym 2015 roku sesji 
Rada Gminy Tarnowo Podgórne jed-
nogłośnie przyjęła budżet na 2016 rok. 
Po stronie dochodów zaplanowano 
161 mln zł, natomiast wydatki w kwo-
cie 162 268 947 zł, z czego 35 mln bę-
dzie wydatkowane na inwestycje. 

Budżet w części inwestycyjnej od-
zwierciedla zapisy Planu Rozwoju 
Lokalnego 2016 – 2020. Przewidy-
wane wolne środki po podsumowa-
niu fi nansowym 2015 roku umoż-
liwią realizację pełnego zakresu 
zaplanowanych zadań. ARz

161 mln 
dochodu

UWAGA 
DEWELOPERZY!

W wydaniu Naszego Głosu Poznań-
skiego, które ukaże się 8 lutego, 
obszernie przybliżymy Czytelnikom 
aktualną ofertę mieszkaniową na 
terenie Poznania i ościennych gmin. 
Zaprezentujemy najciekawsze loka-
lizacje pod kontem mieszkaniowym, 
raport cenowy i terminy realizacji 
poszczególnych inwestycji. Dewelo-
perów zachęcamy do współpracy – 

tel. 691-895-296
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

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

REKLAMA 
 691-895-296

REKLAMA

– Czego ja nie zbieram?! Moto-
cykle i motorowery kolekcjonuję od 
11 lat. Mam ich 330. 80% jest na 
chodzie. Wśród nich są perełki. Naj-
starsze z lat 40. Z następnych dekad 
mam np. rysia, SHL, WSKi, promo-
ta, osy i inne. Wśród samochodów 
najwięcej uzbierałem „maluchów”, 
bo 50, z czego połowa to rarytasy. 
Mam np. malucha z 1986 r., który 
przejechał zaledwie 2214 km. Po-
lonezów mam 20, dużych fi atów 
– 10. Są 3 syrenki, 9 tarpanów, mi-
krusy. Jest też prototyp cinquecento 
z 1987 r., produkowano je od 1992 
r. Pomijam auta zachodnie, ale też 
byłoby co wymieniać – mówi Zbi-
gniew Kopras.

Powierzchnię magazynową dla 
moich zbiorów zmniejszył warsztat 
szkoleniowy dla potrzeb nauki za-
wodu mechanika motocyklowego. 

– Jak Fundacja otrzyma KRS, 
będę mógł podjąć próbę, wraz 
z przyjaciółmi, pozyskania środków 
na halę namiotową, która ochroni-
łaby część zbiorów przed wpływem 
niepogody, a następnie – na budo-
wą szkoły i muzeum motoryzacji. 
Oprócz mechaników motocyklo-
wych, chciałbym uczyć rekonstruk-
torów aut historycznych, bo to 
równie przyszłościowa specjalizacja 
– dodaje.

W realizacji planów wspierają 
Zbigniewa Koprasa koledzy, także 
miłośnicy motoryzacji, z którymi 
założył Fundację. To adwokat – Łu-
kasz Olejniczak i architekt – Paweł 
Kobylański.

– Jest nas trzech. Analizujemy 
możliwości. Mierzymy siły i marzy-
my, bo kto nam zabroni marzyć. 
Koncepcja już jest. Święta niefor-
tunnie spędziłem w szpitalu. Po 
powrocie spotkała mnie niespo-
dzianka. Przyjechał do mnie Paweł, 
architekt, i przywiózł makietę obiek-
tu. Szukamy możliwości pozyska-
nia środków z UE lub skorzystania 
z funduszy krajowych. Czas pokaże, 
czy nam się uda. Urzeczywistnienie 

śmiałej wizji pochłonęłoby 40 mln 
zł, ale możliwe są warianty pośred-
nie czy też podział inwestycji na eta-
py – informuje Kopras.

Według koncepcji, którą przed-
stawia makieta, budynek miałby 
piwnicę, parter i dwa piętra. Zago-
spodarowany zostałby też teren wo-
kół obiektu. W budynku znalazłaby 
się szkoła z internatem i warsztatami 
oraz część muzealna, w której wy-
eksponowane zostałyby zbiory po-
jazdów z PRL-u, z pokaźnej kolekcji. 

– To nasza historia, którą warto 
uchronić od rdzy i zapomnienia. 
Może nie zawsze była piękna, miała 
słabe strony, ale była nasza. Póki co, 
mamy nowoczesny warsztat do na-
uki zawodu przyszłych mechaników 
motocyklowych. Włożyłem w niego 
80 tys. zł, a 15 tys. na narzędzia dała 
szkoła – Zespół Szkół Budowlanych 
w Poznaniu, mieszczący się przy ul. 
Grunwaldzkiej. Chętnie przyjmiemy 
uszkodzone motocykle i silniki mo-
tocyklowe, bo zabrakło nam środków 
na pomoce naukowe, a ten warsztat 
nastawiony jest przecież na naukę 
zawodu. Chciałbym, żeby ta klasa 
była elitarna. Żeby ci, którzy ukończą 
naukę, nie mieli problemu ze znale-
zieniem pracy. Praktykuję od wielu 
lat. W 2013 r. otrzymałem certyfi kat 

europejski, uprawniający do nauki 
zawodu – w 3 dni zdałem w Buda-
peszcie eksternistycznie egzamin, 
na który w normalnym trybie trze-
ba zaliczyć pół roku nauki. Takich 
szkół, jak ta funkcjonująca przy torze 
wyścigowym w Budapeszcie, jest 5 
na świecie. W zeszłym roku upraw-
nienia mistrzowskie uzyskał mój syn, 
więc będziemy prowadzić zajęcia ro-
dzinnie – dodaje kolekcjoner.

Starania o wpisanie tego zawodu 
na listę MEN rozpoczął 8 lat temu. 
Nie było łatwo, udało się wystarto-
wać 1 września 2015 r. W fi naliza-
cji pomógł okres przedwyborczy. 
Sprzymierzeńcami byli przedsta-
wiciele każdej z opcji politycznej. 
Klasa mechaników motocyklowych 
powstała w Zespole Szkół Budow-
lanych w Poznaniu – dzięki grupie 
zapaleńców i wsparciu Wielkopol-
skiej Izby Rzemieślniczej. Razem 
stworzyli 1000 pytań egzaminacyj-
nych. Do klasy uczęszcza obecnie 
15 uczniów. Praktykę odbywają 
w 3 warsztatach. Jednym z nich jest 
warsztat Koprasów. Do końca tego 
roku takich lokalizacji ma być 9, bo 
pomysłodawcy przewidują wzrost 
zainteresowania nauką w tym zawo-
dzie w latach kolejnych.
Adam Mendrala

Zbigniew Kopras to człowiek insty-
tucja. Entuzjasta i pasjonat moto-
ryzacji. Kolekcjoner motorowerów, 
motocykli i samochodów z czasów 
PRL. Prezes Stowarzyszenia Mi-
łośników Starych Motocykli i Sa-
mochodów „Mikrus”. Organizator 
„Motobabek” i „Rajdów Lata”. 
Właściciel Okręgowej Stacji Kon-
troli Pojazdów w Fiałkowie. Od 
niedawna także: prezes Fundacji 
Centrum Motoryzacji Historycznej 

Zbyszka Koprasa i nauczyciel prak-
tycznej nauki zawodu „mechanik 
motocyklowy”.

Odwiedzających posesję Kopra-
sów witają: szyld peronowy „Po-
znań Główny”, bezskrzydły samo-
lot AN-2, czyli popularny „Antek” 
i milicyjny fi at 125p. Osobliwości 
te, podobnie jak setki innych, któ-
re spotykamy dalej, w budynkach 
warsztatu, uratował od zapomnie-
nia Zbigniew Kopras. 

Szkoła mechaników
Zbigniew Kopras – pasjonat motoryzacji PRL i wychowawca mechaników motocykli z Fiałkowa (gm. Dopiewo)

Odlotowy kalendarz 
Kalendarz ścienny gminy Dopiewo 
z  niesamowitymi zdjęciami pta-
ków może być Twój. Każde zdjęcie 
przedstawia pewną historię. Wer-
sja elektroniczna dostępna jest na 
stronie: dopiewo.pl. Opisz tę hi-
storię w kilku zdaniach i swoją pro-
pozycję prześlij do Urzędu Gminy 
Dopiewo. Kalendarz może zdobyć 
każdy, kto weźmie udział w  kon-
kursie. Edycja limitowana – kto 
pierwszy, ten ma większą szansę 
na kalendarz. Ten kto się pośpieszy, 
ma też szansę na niezapomniane 
wrażenia, bo „styczniowy kaczor” 
zdąży przez kilka dni powisieć na 
ścianie. 

Dlaczego ptaki? Na terenie gmi-
ny Dopiewo znajduje się atrakcja 
ornitologiczna Trzcielińskie Bagno. 
Gminne maskotki to ptaki DOP 

i EWO (żuraw i wilga). Gmina Do-
piewo od lat dba o środowisko na-
turalne, za co została m.in. wyróż-
niona tytułem „Mecenasa Polskiej 
Ekologii”.

Zapraszamy do udziału. Zgło-
szenia, zawierające imię, nazwisko 
i  telefon kontaktowy, prosimy wy-
syłać na adres: konkurs@dopiewo.
pl.  Udział w  konkursie oznacza 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb tego kon-
kursu. Kalendarze należy odebrać 
osobiście z Urzędu Gminy Dopiewo 
w ustalonym terminie. Autorzy naj-
ciekawszych propozycji otrzymają 
dodatkowe  niespodzianki: po kom-
plecie maskotki przedstawiające 
DOP i EWO.

Na stronie: dopiewo.pl możesz 
zobacz, co może być Twoje. AMNa zdjęciu Dop i Ewo. 
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Najnowszy tynk cienkowarstwowy 
fi rmy KREISEL – BIOTYNK Max 
Protect 042 to absolutna nowość na 
rynku chemii budowlanej. Dzięki 
innowacyjnemu połączeniu specjal-
nych polimerów uzyskano najwyż-
szą odporność na uderzenia (do 40 
J). Produkt ten idealnie nadaje się 
do miejsc narażonych na uszkodze-
nia mechaniczne.

Jedyny taki w Polsce
Dzięki wykorzystaniu niepowta-

rzalnego systemu BIO-PRUF, Bio-
tynk MAX PROTECT 042 ma naj-

wyższą w swojej klasie odporność 
na działanie agresji biologicznej. 
System ten uwalnia biocyd w  zde-
cydowanie dłuższym okresie, niż 
w tradycyjnych rozwiązaniach, stąd 
tynk jest kilkukrotnie bardziej od-
porny na porastanie glonami, grzy-
bami pleśniowymi, czy algami. Jego 
odporność biologiczną podnoszą 
także właściwości samoczyszczące 
związane z użyciem żywic siliko-
nowych, które twardniejąc, tworzą 
gęstą sieć polepszającą spływ wody 
wraz z brudem z powierzchni tynku. 
Jednocześnie tynk ten nie stanowi 
bariery dla pary wodnej, jest oddy-
chający. 

Innowacyjna technologia za-
stosowana w produkcji tego tynku 
gwarantuje dużą odporność na 
działanie promieni UV, co z kolei 
sprawia, że kolor jest trwały i  nie 
płowieje nawet przy intensywnych 
kolorach.

O najwyższej jakości oraz 
innowacyjności produktu 
świadczy m.in. fakt, iż zo-
stał on wyróżniony presti-
żową statuetką TOPBuilder 
2016– jedną z  najbardziej 
cenionych nagród na pol-
skim rynku budowlanym 
przyznawaną przez wydaw-
cę miesięcznika BUILDER.

Biotynk jest dostępny 
w palecie barw Color De-
sign, Trendy oraz California 
w uziarnieniu: 0,5 mm, 1,0 mm, 
1,5mm, 2,0 mm, 3,0 mm w struk-
turze drapanej (kornikowej) oraz 
baranka.

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

tel. +48 61 846 79 00,
fax +48 61 846 79 29

www.kreisel.pl

Bartosz Polaczyk
Dyrektor Techniczny KREISEL
Technika Budowlana Sp. z o.o

Rewolucja w dociepleniach
TEKST SPONSOROWANY

Młodzi na dachy

Wyjątkowe wydarzenie, mistrzo-
stwa Polski Młodych Dekarzy, od-
będzie się 2–5 lutego na Między-
narodowych Targach Budowlanych 
BUDMA w Poznaniu (hala numer 
7!). Patronat objął „Nasz Głos Po-
znański”. Młodzi dekarze (w wieku 
do 26 lat) konkurować będą ze sobą 
w trzech kategoriach konkursowych 
dachy strome, dachy, metalowe i da-
chy płaskie.

Przez 2 dni będzie można obser-
wować jak rywalizują między sobą 
o tytuł najlepszych młodych dekarzy 
w Polsce. Spośród nich wyłoniona 
zostanie nasza reprezentacja na mi-
strzostwa świata młodych dekarzy, 
które odbędą się w Polsce 25–29 
października w hali wystawienni-
czej MT w Warszawie. 

Mistrzostwa młodych dekarzy to 
najciekawsza inicjatywa podejmo-
wana przez Polskie Stowarzysze-
nie Dekarzy. Uczestnicy zawodów 
kształcą się przez cały rok w celu 
wykonania dachów zgodnie ze sztu-

ką dekarską. Dzięki temu wydarze-
niu PSD łączy pasję do dekarstwa, 
edukację młodych dekarzy oraz 
przeciwdziała bezrobociu. Podczas 
wydarzenia spotykają się przedsta-
wiciele większości fi rm dekarskich 
z Polski, producentów wiodących 
materiałów budowlanych, w celu 
podsumowania corocznych osią-
gnięć, sukcesów biznesowych i po-
mysłów rozwoju branży budowlanej 
w Polsce. 

Wyniki zmagań ogłoszone zosta-
ną podczas XV Kongresu Polskiego 
Stowarzyszenia Dekarzy – 4 lutego. 
Całość wydarzenia poprowadzi Filip 
Chajzer. Red

14 stycznia w siedzibie fi rmy „KRE-
ISEL – Technika Budowlana” Sp. 
z o.o., w Poznaniu, na specjalne za-
proszenie jej prezesa dr. Szczepana 
Gawłowskiego, prezydenta Wielkopol-
skiego Klubu Kapitału odbyło się co-
miesięczne spotkanie jego członków. 

– Wielkopolski Klub Kapitału 
zrzesza 130 największych w Wiel-
kopolsce fi rm, zatrudniających 
30 tysięcy ludzi – mówił prezes dr 
Szczepan Gawłowski. 

Gościnny wykład na temat „2016 
rok – perspektywy i szanse” wygło-
sił prof. Witold Orłowski – wybitny 
polski ekonomista, doradca prezy-
dentów RP Aleksandra Kwaśniew-
skiego, Bronisława Komorowskie-
go. Otrzymał on także zaproszenie 
do współpracy od Andrzeja Dudy. 

– Polska jest krajem, która w mi-
nionych 25 latach odniosła sukces, 

żyjemy w kraju, który nie jest w ruinie 
– mówił prof. Orłowski. – Obecnie 
średnia pensja w Polsce wynosi 27 
procent przeciętnej pensji niemiec-
kiej, a w 1989 roku było to zaledwie 
dwa procent. Jesteśmy w dobrej sytu-
acji. Mamy rozpędzoną gospodarkę. 

Problem w tym, że rząd musi zreali-
zować swoje obietnice przedwybor-
cze. Ten rok będzie dla niego jeszcze 
dość łatwy, ale przyszły da już odpo-
wiedź jak sobie poradzi. Nie mówię, 
że grozi nam jakaś katastrofa. Jeśli 
politycy zachowają zdrowy rozsądek 

w polityce ekonomicznej, to gospo-
darka będzie sobie radzić. 

Podczas spotkania przyjęto no-
wego członka do WKK – agencję 
marketingu zintegrowanego „Elż-
bieta Pełka Creative Services”. 
Sławomir Lechna

Polska nie jest w ruinie
O perspektywach i szansach gospodarczych w 2016 roku mówił prof. Witold Orłowski
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Bal Seledynowy już 6 lutego

W ostatnią sobotę karnawału – 6 
lutego – o godz. 20 w auli Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
rozpocznie się kolejna już edycja 
Balu Seledynowego, organizowane-
go przez Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu, Fundację Akademicką 
Gaudeamus Igitur oraz Korpora-
cję LECHIA. Patronat sprawuje, 
podobnie jak przed rokiem, „Nasz 
Głos Poznański”.

W programie m.in.: konkursy 
i zabawy, występy tancerek w stro-
jach rodem z Rio, konkurs taneczny 
o Puchar Rektora, loteria i aukcja. 

Bal poprowadzi wodzirej. Muzykę 
taneczną w klimacie karnawału w Rio 
de Janeiro zapewni pięcioosobowy ze-
spół. Goście Balu Seledynowego będą 
mieli do dyspozycji menu serwowane 
oraz bankietowe – każdy gość otrzy-
ma także lampkę szampana.

Zaproszenia: 400 zł – cena stan-
dardowa zaproszenia – cegiełki na 
cele dobroczynne; 330 zł – cena dla 
studentów (pula miejsc dotowanych 
ograniczona). Zaproszenie dla jednej 
osoby – odpowiednio połowa ceny.

Dystrybucja zaproszeń: Magdale-
na Jarecka (tel. 791 555 525, w godz. 
8–16, biuro@balseledynowy.pl), 
Adam Wize (603 755 301, w godz. 
12–20, adamwize@wp.pl). Red
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8 SPOTKANIA NOWOROCZNE

To tradycyjnie podsumowanie mi-
jającego roku i przedstawienie za-
mierzeń na nadchodzące miesiące. 
Koncert Noworoczny w gminie 
Tarnowo Podgórne jest połączony 
z Galą „Aktywni Lokalnie” To wy-
różnienie ustanowił w 2012 roku 
wójt Tadeusz Czajka jako podzię-

kowanie za ogromne społeczne 
zaangażowanie lokalnych liderów. 
W tym roku laureatami zostali:

•  Maria Apolinarska, wieloletni 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Przeźmierowie, 

•  Leon Żebrowski, przewodni-
czący Gminnego Koła Komba-

tantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych, 

•  Józef Grajek, prezes Towarzy-
stwa Pamięci Generała Józefa 
Dowbora Muśnickiego.

Pamiątkową statuetkę oraz 
dyplom wójt wręczał wspólnie 
z przewodniczącym Rady Gminy 

Grzegorzem Leonhardem. Ponad-
to każdemu z laureatów był dedy-
kowany specjalny utwór wykonany 
na pianinie przez dyrektora GOK 
SEZAM Szymona Melosika z towa-
rzyszeniem Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Gminy Tarnowo Podgórne 
pod dyrekcją Pawła Joksa. 

Tę część koncertu zakończył toast 
noworoczny wygłoszony przez wójta. 

Po przerwie usłyszeliśmy utwory 
z repertuaru Freddiego Mercury-
’ego i zespołu Queen, które z to-
warzyszeniem orkiestry zaśpiewali 
Zbyszko Tuchołka i Barbara Gutaj-
Monowid. ARz

– Marzyłem o tym, by w Komornikach 
zagrała orkiestra i to marzenie się 
właśnie spełnia – mówił wójt gminy 
Jan Broda rozpoczynając 8 stycznia 
IX Wiedeński Koncert Noworoczny 
„Polski Bal”. A zagrała poznańska or-
kiestra „Simfonietta Polonia” dyrygo-
wana przez jej szefa Cheunga Chau. 

Paralelą objąć można nie tylko 
nawiązanie w tytule do tradycji 
organizowania od ponad 70– lat 
Koncertów w Wiedniu, ale i zapre-
zentowany przez orkiestrę repertuar 
znakomicie wpisujący się w stylisty-
kę prawdziwego „Polskiego balu”. 

W wachlarzu tańców – zaczęto, 
rzecz jasna – od poloneza, potem był: 
mazur, krakowiaczek, walc, i oberek 
w różnych odsłonach, różnych auto-
rów – muzyków, także – w przywoła-
nych obrazach fi lmowych.

Obok m.in.: Wojciecha Kilara 
i Stanisława Moniuszki dyrygent 
Cheung Chau wyczarował wspania-
łe brzmienia swojej orkiestry w dzie-
łach Johanna Straussa – ojca i syna, 

Waldemara Kazaneckiego, czy Gra-
żyny Bacewicz. 

Efektownym dopełnieniem arty-
stycznego wydarzenia był występ 
tancerek – uczennic Ogólnokształ-
cącej Szkoły Baletowej w Poznaniu, 
które zaprezentowały się w wido-
wisku „Alicji w krainie czarów”, 
z muzyką Gabriela Kaczmarka oraz 
występ solistów operowych i kilku-

nastoletniego chórzysty, ucznia Po-
znańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego 
Kurczewskiego.

I tak oto, ciałem będąc w gminie 
Komorniki, dane było uczestnikom 
przenieść się duchem do wiedeń-
skiej sali koncertowej i zauroczyć 
się powabem tamtejszej atmosfery. 
Nieczęsto przeżywa się tej miary 
uczty duchowe. Violetta Sendecka

Koncert i Gala „Aktywni Lokalnie”

Jednym z laureatów został Józef Grajek. Zbyszko Tuchołka i Barbara Gutaj-Monowid zaśpiewali utwory zespołu Queen.
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9 stycznia, po raz dwunasty, mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne spotkali się na Koncercie Noworocznym 

Orkiestra w Komornikach

Życzenia noworoczne uczestnikom złożył przewodniczący Rady Gminy 
Komorniki Marian Adamski. Obok stoją wójt Jan Broda i Antoni Pawlik 
– dyrektor GOK Komorniki.

Żłobki zwolnione 
z podatku
Komorniccy radni na ostatniej sesji 
2015 roku podjęli uchwałę o zwol-
nieniu z podatku od nieruchomości 
gruntów, budynków i budowli zaję-
tych na prowadzenie żłobków. Jest to 
kolejne działanie gminy wychodzące 
naprzeciw potrzebom rodzin z dzieć-
mi do lat 3. Już w 2011 roku, kiedy 
w gminie działał tylko jeden żłobek, 
na wniosek wójta Jana Brody, rada 
podjęła decyzję o przyznaniu dotacji 
na każde dziecko w niepublicznym 
żłobku i klubie dziecięcym na terenie 
gminy. Dzięki tym działaniom liczba 
żłobków wzrosła do 9. 

Zwolnienie z podatku od nieru-
chomości obejmie ich właścicieli, 
którzy często dzierżawią budynki 
właścicielom żłobków, wliczając go 
zazwyczaj w koszty wynajmu. Dzię-
ki nowej uchwale koszty utrzymania 
żłobka będą niższe, co z jednej stro-
ny może być kolejnym impulsem 
do powstawania nowych placówek, 
a z drugiej może przełożyć się na 
wysokość opłat wnoszonych przez 
rodziców. 

Liczba mieszkańców gminy Ko-
morniki stale rośnie, w styczniu 
2016 wynosi już blisko 25 tys. – tyl-
ko zameldowani). Nowi mieszkańcy 
to głównie młode rodziny z małymi 
dziećmi, wobec czego średnia wieku 
naszego lokalnego społeczeństwa 
jest coraz niższa. W konsekwencji 
rośnie potrzeba opieki nad dziećmi 
najmłodszymi. W gminie nie istnie-
je publiczny żłobek, dlatego władze 
starają się stworzyć preferencyjne 
warunki dla powstawania prywat-
nych placówek, z korzyścią dla ro-
dziców. 

Uchwała w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości grun-
tów, żłobków i budowli zajętych na 
prowadzenie żłobków weszła w ży-
cie 1 stycznia 2016 r. 

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

TO JEST DOBRE MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

 
 691-895-296
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REKLAMA

Na koncert, podobnie, jak w latach 
ubiegłych, zaproszeni zostali przed-
stawiciele władz samorządowych 
województwa, powiatu, gminy, dy-
rektorzy szkół, przedstawiciele fi rm, 
stowarzyszeń, organizacji społecz-
nych działających na terenie gminy 
i osoby zasłużone dla Kórnika. 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski 
dziękując gościom za dotychcza-
sową współpracę, zaprosił na kon-
cert w wykonaniu zespołu Varsovia 
Brass Quintet, składającego się 
z muzyków grających na instrumen-
tach dętych blaszanych. Zespołowi 
towarzyszyli soliści: Dorota Szcze-
pańska (sopran) i Piotr Rafałko (te-
nor). Dorota Szczepańska, pomimo 
młodego wieku ma w swoim dorob-
ku artystycznym udział w licznych 
koncertach i międzynarodowych fe-
stiwalach muzycznych, występując 
u boku znakomitych artystów. W re-
pertuarze operowym, sopranistka 
specjalizuje się głównie w dziełach 
epoki baroku i klasycyzmu. Z wiel-
ką pasją wykonuje również muzykę 
hiszpańską. Natomiast Piotr Rafał-
ko dysponuje szerokim repertuarem 

oratoryjno-kantatowym, z którym 
występuje na estradach polskich 
fi lharmonii i koncertuje za granicą, 
chętnie sięga również do repertuaru 
rozrywkowego. 

Koncert był bardzo udany, o czym 
świadczyły najlepiej oklaski i owacje 
na stojąco. Szczególnie podobała 
się gościom solistka, która oprócz 
wspaniałego głosu, do każdego wyj-
ścia na scenę prezentowała się w in-
nej kreacji. 

Koncert Noworoczny w Kórniku 
9 stycznia w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” odbył się Koncert Noworoczny, 
organizowany od wielu już lat z inicjatywy burmistrza Jerzego Lechnerowskiego
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Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Burmistrz Jerzy 
Lechnerowski za-
prosił na koncert 
zespołu Varsovia 
Brass Quintet
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KOMUNIKAT
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym uprzejmie 

informuje P.T. Odbiorców usług, że od dnia 01.02.2016 r. do 31.01.2017 r. na podstawie Ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 

z późn. zm.) obowiązywać będą nowe, zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy XXI/296/2015, ceny dotyczące 
zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne: 

1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie
Cena/stawka Jednostka 

miarynetto brutto

0 1 2 3 4 5

1. W1 Gospodarstwa domowe

1)  cena 1m3 
dostarczonej wody 4,07 4,39 PLN/m3

2)  stawka opłaty 
abonamentowej 3,60 3,89 PLN/miesiąc

2. W2 Pozostali odbiorcy usług tj. m.in. 
odbiorcy usługowi, handel i przemysł

1)  cena 1m3 
dostarczonej wody 4,07 4,39 PLN/m3

2)  stawka opłaty 
abonamentowej 3,60 3,89 PLN/miesiąc

3. W3

Woda użyta przez gminę Tarnowo 
Podgórne na cele określone w art. 22 
ustawy oraz odbiorcy wody na cele 
ogrodowe rozliczani wodomierzem lub 
podwodomierzem oraz tymczasowe 
przyłącza budowlane

1)  cena 1m3 
dostarczonej wody 4,07 4,39 PLN/m3

2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie
Cena/stawka Jednostka 

miarynetto brutto

0 1 2 3 4 5

1. OŚ1 Gospodarstwa domowe

1)  cena 1m3 
odprowadzanych 
ścieków

7,10* 7,67* PLN/m3

2)  stawka opłaty 
abonamentowej 5,54 5,98 PLN/miesiąc

2. OŚ2
Pozostali odbiorcy usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków rozliczani 
za ilość odprowadzonych ścieków

1)  cena 1m3 
odprowadzanych 
ścieków

7,10 7,67 PLN/m3

2)  stawka opłaty 
abonamentowej 5,54 5,98 PLN/miesiąc

* Ustala się w okresie obowiązywania taryf dopłatę, dla Grupy 1 OŚ1 odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w wysokości 
1,05 zł /m³ (brutto). Rozliczając odbiorców wody i ścieków TP-KOM Sp. z o.o. dokona oszacowania zużycia wody i odprowadzanych ścieków na 
podstawie średnio-dobowego zużycia. Nabywca ma również możliwość podania rzeczywistego stanu wodomierza lub urządzenia pomiar-
owego spisanego na dzień 31.01.2016 r. Informacja ta może być przekazana osobiście w siedzibie Spółki: Tarnowo Podgórne ul. Zachodnia 4 
pok. nr 10,11 listownie, e-mail: biuro@tp-kom.pl, faksem nr: 61 8147-407, lub telefonicznie pod numerem telefonu 61 8146-430 wew. 426; 435. 

Zarząd Spółki 

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 wiosną 2016 r. 
Wśród wysyłających kupony rozlo-
sowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

W Krainie św. Mikołaja w DELI Par-
ku w Rosnówku od ponad miesiąca 
panuje cały czas atmosfera świąt, 
a to za sprawą efektownej ilumina-
cji, jaki i obecności św. Mikołaja. 
I tak będzie, aż do 7 lutego, czyli 
przez całe ferie i jeden tydzień dłużej. 
W krainie będzie jednak jeszcze wię-
cej atrakcji dla dzieci na czas odpo-
czynku od szkolnych obowiązków.

Dla grup zorganizowanych przy-
gotowano dwa warianty spędze-
nia czasu w Krainie św. Mikołaja. 
W obu dla dzieci oferowany jest 
Balik Karnawałowy z grami, kon-
kursami, pysznym przekąskami 
przygotowanymi przez kucharzy 
z hotelu „Delicjusz” pod kierownic-
twem szefa kuchni Tomasza Adam-
skiego. Przez dwie godziny dzieci 
będą się bawiły pod opieką anima-
torów zapewniających atrakcyjny 
program. W wariancie pierwszym 
dzieci będą przygotowywać karna-
wałowe maski, zwiedzą park pod 
opieką przewodnika (uzależnione 
jest to od pogody). Zapewniona jest 
także ciepła herbata i czas wolny na 
wewnętrznym interaktywnym placu 
zabaw, gdzie dodatkową atrakcją 
jest zimowy domek z parą ukocha-
nych przez dzieci lemurów Julią 
i Julianem. Dzieci na placu interak-
tywnym nie tylko bawią się, ale uczą 
się i rozwijają swoją kreatywność. 
Koszt tego wariantu to 32 złote od 
osoby. Drugi wariant przewidziany 
jest dla dzieci lubiących bawić się 

w kuchni. Do atrakcji wspomnia-
nych w pierwszej opcji dochodzą 
warsztaty robienia i pieczenia kar-
nawałowych chruścików zamiast 
robienia masek. Koszt to 38 złotych 
od każdego dziecka. Oferta zimowa 
skierowana jest do dzieci w wieku 
od 6 do 12 lat.

Do atrakcji zaproponowanych 
w obu wariantach można dokupić 
opcjonalnie: kulig w zależności od 
pogody (10 złotych od osoby), krę-
gielnia (5 złotych na godzinę od 
osoby), obiad (10 złotych od osoby) 
oraz ognisko (5 złotych kiełbaska).

W godzinach funkcjonowania 
parku (szczegóły nas stronie www.
delipark.pl) wciąż można korzystać 
z wszystkich atrakcji Krainy św. 
Mikołaja. Gospodarze zapraszają 
do obejrzenia niezwykłej iluminacji 

złożonej z 1,5 mln światełek, oświe-
tlonej trasy Podniebnej EKO-Wio-
ski, co daje możliwość zwiedzania 
jej nawet po zapadnięciu zmroku. 
W zagrodach są zwierzęta, które nie 
muszą być przenoszone do zimo-

wych domków. Wciąż w Domku Św. 
Mikołaja można spotkać się z jego 
mieszkańcem czyli św. Mikołajem. 
Na terenie DELI Parku znajduje się 
także DELI Markecik z pamiątka-
mi, książkami, zabawkami i grami 

oraz DELI Cafe&Bar. Dla wszyst-
kich dzieci w weekendy dostępne 
są w weekendy m.in. warsztaty pla-
styczne, a także zabawy prowadzo-
ne przez Dobry Teatr. O szczegółach 
można dowiedzieć się na facebooku 
DELI Parku.

DELI Park – propozycje na ferie
Święty Mikołaj wciąż tutaj mieszka 

Juliusz
Podolski
j.podolski@naszglospoznanski.pl

• Dla naszych Czytelników 
mamy bilety i voucher na 40 
złotych do Małej Gastronomii. 
Jak je zdobyć? Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl . 

Zdobądź bilety
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Sztab WOŚP w gminie Komorni-
ki powołany został przy Gminnym 
Ośrodku Kultury, a szefem akcji był 
wójt Jan Broda. Na terenie gminy 
Komorniki była przeprowadzona 
publiczna zbiórka pieniędzy oraz 
imprezy towarzyszące, które odby-
ły się w Komornikach, Plewiskach 
i Chomęcicach. Dzięki zaangażo-
waniu i hojności zebrano kwotę 
28451,36 zł i 22,17 euro. 

Również mieszkańcy gminy Stę-
szew i tym razem włączyli się ak-
tywnie w Finał Wielskiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Już od rana 
wolontariusze kwestowali na stę-
szewskich ulicach, a kto zgłodniał 
lub przemarzł, to mógł rozgrzać 
się na rynku harcerską grochówką 
(wykonaną przez druhnę Kasię Mi-
kołajczak, a serwowaną przez panie 
z Koła PCK Stęszew) lub bigosem, 
przygotowanym w Muzeum Regio-
nalnym. Również na Rynku OSP 
dała pokaz ratownictwa drogowego 
i  medycznego. W Domu Kultury, 
już od wczesnych godzin porannych 
działał sztab Wielkiej Orkiestry. Od 
godz. 13 wielkie świętowanie rozpo-
częło się także w stęszewskim gim-
nazjum. Na uczestników orkiestro-
wego grania czekały różne atrakcje 
m.in. malowanie twarzy, loteria 
oraz kawiarenka ze  słodkościami. 
Na orkiestrowej scenie wystąpiły 
natomiast: dzieci ze  stęszewskiego 
przedszkola, seniorzy naszej gminy 
– z „Wesołej Gromady”, uczniowie 
z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w  Modrzu, Jeziorkach oraz dzieci 
ze  Szkoły Podstawowej w  Stęsze-
wie. Nie zabrakło również młodzie-
ży z  gimnazjum w  Strykowie i  Stę-
szewie, grupy tanecznej „Lirykal”, 
a  także stęszewskich zuchów i har-
cerzy. Niedzielny koncert tradycyj-
nie urozmaicony został nie-licyta-
cjami, prowadzonymi przez szefa 
sztabu WOŚP Dariusza Mikołaj-
czaka. Tegorocznym hitem „nie-li-
cytacyjnym” był ogromny orkiestro-
wy balon, który wylicytowany został 
za kwotę 840 zł. 24 Finał WOŚP 
zakończył się koncertem zespołu 
rokowego „ROCKTOPUS” ze  Stę-
szewa oraz Światełkiem do Nieba. 

Stęszew pobił swój rekord – uda-
ło się zebrać 46.484,61 zł. W  roku 
ubiegłym w gminie zgromadzono 
39.227 zł. 

200 wolontariuszy z gminy Tar-
nowo Podgórne kwestowało zachę-
cając od wczesnych godzin poran-
nych do wspierania WOŚP datkiem 
do kolorowej puszki. Ale nie był to 
jedyny sposób wsparcia tej charyta-
tywnej akcji. 

Na Tarnowskich Termach pobito 
rekord liczby przepłyniętych base-
nów: pokonano 1 500 długości, czy-
li ok. 38 km. W Przeźmierowie roz-
poczęła się Planszówkomania dla 
WOŚP – tu do gier zasiadały całe 
rodziny. Na stadionie GKS Tarnovia 
biegano, a każde okrążenie to zło-
tówka do puszki WOŚP. Na strzel-
nicy Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego chętni – za datek na Orkiestrę 
– mogli sprawdzić celność swojego 

oka. Przy Strzelnicy spotkali się 
miłośnicy nordic walking, którzy 
pokonując trzykilometrową pętlę 
dorzucali się do akcji. Sportowe 
emocje królowały na kręgielni Vec-
tor podczas wielkoorkiestrowego 
turnieju kręglarskiego. 

Najważniejsze wydarzenia odbyły 
się na hali OSiR w Tarnowie Pod-
górnym. Tuż przed wejściem można 
było z bliska obejrzeć sprzęt OSP. Był 
też podnośnik GIZO i za datek do 
puszki można było spojrzeć na oko-
licę z wysokości 10 metrów. W hali 
czekały kolejne atrakcje: dmuchań-
ce, stoisko plastyczne GOK SEZAM 
i klocki LEGO z Bricks for Kidz, Ką-
cik Wędrującej Książki oraz punkty 
informacyjne Urzędu Stanu Cywil-
nego, notariusza, profi lu ePUAP 

i Karty Mieszkańca oraz aplikacji 
Alertownik. 

Na scenie działo się również 
bardzo interesująco. Na początku 
miłośnicy piłki nożnej mogli poroz-
mawiać z Piotrem Reissem. Potem 
był występ Zespołu Pieśni i Tańca 
„Lusowiacy”. Gwiazdą wieczoru był 
Gabriel Fleszar – na ten występ cze-
kało liczne grono fanek. 

Sporo emocji wzbudziły licytacje. 
Hitami były m.in. autobus (sprzeda-
ny za 8 500 zł), weekend w Mielnie 
(400 zł) i Pakawiu (500 zł), piłki 
z podpisami piłkarzy Lecha Poznań 
(850 zł i 410 zł) oraz vouchery, wej-
ściówki i wiele innych, równie cieka-
wych fantów.

Całość o 20.00 zakończyło świa-
tełko do nieba. Oprócz pokazu 

sztucznych ogni można było podzi-
wiać balon Mistrzyni Polski Beaty 
Chomy, którego obecność nawiązy-
wała do głównego hasła tegoroczne-
go fi nału: Mierzymy wysoko!

W dniu zamykania tego numeru 
Naszego Głosu Poznańskiego na 
koncie WOŚP w Tarnowie Podgór-
nym było 110 000 zł, ale liczenie 
jeszcze trwało.

Kórnicki fi nał WOŚP odbył 
się na terenie KCRiS „Oaza”. Na 
wszystkich uczestników czekała 
moc atrakcji. Nowością w progra-
mie imprezy był pokaz mody. Nie 
zabrakło ekspozycji starych zdjęć 
przygotowanych przez „Towarzy-
stwo ku upiększaniu miasta Kórni-
ka”, spektakli dla dzieci, popisów 
uzdolnionej młodzieży i degustacji 

kulinarnych. Gwiazdą wieczoru był 
Michał Gielniak. Podsumowaniem 
tego wyjątkowego dnia było „Świa-
tełko do nieba”.

W tym roku, w Kórniku zebra-
no rekordową sumę pieniędzy: 
70.005,55 zł. 

W gminie Dopiewo fi nał WOŚP 
odbył się w CRK w Konarzewie. Ze-
brano ponad 66 tysięcy zł. Na scenie 
wystąpili: Kasia Dernoga, Orkiestra 
Dęta Gminy Dopiewo, Agata Król 
i Kamil Korcz, Dominika Świer-
giel, Activus Taniec i Fitness, JoPil, 
Agnieszka Czyż, 26 i 12 Drużyna 
Harcerzy z Konarzewa i Dopiewa. 
W akcje zaangażował się wójt Ad-
rian Napierała, który z własnych 
środków ufundował Światełko do 
nieba! JZ, ARz, AP, ZF

Zagrała orkiestra gorących serc
Podczas 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w wielu miejscowościach zebrano rekordowe kwoty 

Komorniki tradycyjnie włączyły się w zbiórkę dla WOŚP. 

Na WOŚP burmistrz gminy Stęszew ofi arował tort w kształcie serca… własnego wypieku.

W Tarnowie Podgórnym tradycyjnie biegano dla WOŚP.W Kórniku zebrano rekordową kwotę ponad 70 tys. zł.

Wójt Dopiewa Adrian Napierała ufundował Świateł-
ko do nieba! 



NR 91 / 18 STYCZNIA 2016

12 KULTURA

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Enej w Poznaniu Przeboje Krajewskiego 
na jazzowo

23 stycznia w poznańskiej Arenie 
o godz. 17.30 wystąpi zespół Enej. 
Patronat medialny nad koncertem 
objął „Nasz Głos Poznański”.

Po spektakularnej wygranej 
w programie „Must be the Music” 
Enej podbił serca publiczności 
i słuchaczy w całej Polsce. Zespół 
ponadto odwiedził najbardziej 
prestiżowe festiwale w kraju m.in. 
Woodstock i Open’er. Ma na swoim 
koncie 5 albumów oraz dziesiątki 

muzycznych kolaboracji (koncerto-
wych i studyjnych) z gigantami pol-
skiej sceny muzycznej. 

ENEJ to niezwykle energetyczna 
muzyka na pograniczu folku i ska, 
wzmocniona rockowym brzmie-
niem oraz niezmiennie ukraińską 
nutą. Charakterystyczne dla zespo-
łu: bujający rytm, melodie, humor 
i niezastąpiona atmosfera zostały 
wytworzone dzięki wybuchowej 
mieszance kulturowej i przede 
wszystkim dzięki radości zalewają-
cej widownie, niczym tsunami. 

„Brać”, „Zbudujemy Dom”, „Ka-
mień z napisem Love” – to utwory 
w których rozkochała się cała Pol-
ska. Enej na żywo to istne muzyczne 
szaleństwo!

Bilety do nabycia: www.ticketpro.
pl w cenie 50 zł / 60 zł. Red

Seweryn Krajewski posiada niezwy-
kły talent pisania pięknych i przebo-
jowych melodii. Okazuje się, że po-
trafi ą one fantastycznie zabrzmieć 
nie tylko w oryginale, lecz także 
w smooth jazzowych aranżacjach. 
Przygotował je zespół Smooth Jazz 
Quartet, a w sobotę 20 lutego za-
brzmią one w Tarnowie Podgórnym.

 – Wartości muzyczne utworów 
Seweryna Krajewskiego stawiają 
jego twórczość na światowym po-
ziomie artystycznym. Od lat grając 
z zespołem jego utwory na koncer-
tach w Polsce i w innych krajach, 
m.in. w Stanach Zjednoczonych, 
przekonałem się o ogromnym po-
tencjale muzycznym i wspaniałym 
odbiorze jego piosenek wykony-
wanych w jazzowym opracowaniu. 
Wraz z Tomaszem Filipczakiem 
aranżerem, podjęliśmy trud i zara-
zem przyjemność złożenia hołdu 
Sewerynowi Krajewskiemu za spra-
wą naszej nowoczesnej wizji jazzo-
wo-latynoskiej w 2007 roku. Na-
graliśmy płytę Seweryn Krajewski 
Smooth Jazz dla Polskiego Radia, 
wydaną przez Universal, która zdo-

była status Złotej Płyty – opowiada 
o projekcie kontrabasista Piotr Ro-
dowicz. 

Koncert odbędzie się w cyklu 
„Jazzowa Scena Sezamu” 20 lutego 
o godz. 18 w Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym. Bilety w cenie 
20 zł można kupować od 15 stycznia 
w miejscu imprezy (w godz. 15–20), 
siedzibie GOK „SEZAM” (w godz. 
9–15) i w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (w godz. 9–12 i 17–20). 
Sprzedaż internetową prowadzi ser-
wis Biletomat.pl. 

• Dla naszych Czytelników bę-
dziemy mieli bilety. Szukajcie 
na naszglospoznasnki.pl 

Zdobądź bilet

• Dla naszych Czytelników 
mamy jedno podwójne za-
proszenie na ten koncert. Jak 
je zdobyć? Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilet
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To będzie niezwykły czas dla wszyst-
kich miłośników muzyki w najlep-
szym wydaniu. Zapewniali o tym: 
Przemysław Kieliszewski – dy-
rektor Teatru Muzycznego, Piotr 
Deptuch – zastępca dyrektora ds. 
artystycznych, Agnieszka Nagórka 
– dyrygent oraz Emilia Tomalska 
– rzecznik prasowy PGNiG Obrót 
Detaliczny.

Już 6 lutego wielka gratka dla 
miłośników musicali, ale nie tylko. 
Na scenie przy ulicy Niezłomnych 
będzie można obejrzeć prapremie-
rę „Opowieści zimowych” z Edytą 
Krzemień w roli głównej. Ta nie-
zwykła artystka święci triumfy na 
scenach muzycznych w całej Polsce. 
Ostatnio mogli się o tym przekonać 
mieszkańcy Gdyni, gdzie w tamtej-
szym Teatrze Muzycznym zagrała 
Molly w musicalu „Ghost”. Tutaj 
wykona nastrojowe, piękne utwo-
ry autorstwa Maury’ego Yestona, 
twórcy takich przebojów jak „Ti-
tanic”, „Nine” czy „Phantom”. 
Okazja jest wyjątkowa tym bar-
dziej, że ten cykl piosenek zostanie 
zaprezentowany tylko cztery razy. 
W sprzedaży są już ostatnie bilety.

16 kwietnia na poznańskim INEA 
Stadionie obejrzymy niezwykłe wi-
dowisko – koncertowe wykonanie 
musicalu „Jesus Christ Superstar” 
A. L. Webbera. Wystąpią soliści, ze-
spół wokalno-taneczny oraz orkie-
stra Teatru Muzycznego, a także za-
proszenia goście, związani ze sceną 
rozrywkową. Całością dyrygować 

będzie Piotr Deptuch, choreografi ę 
przygotuje Paulina Andrzejewska, 
inscenizację Sebastian Gonciarz, 
a kostiumy i koncepcję scenogra-
fi czną Mariusz Napierała. Celem 
organizacji wydarzenia jest upa-
miętnienie chrztu Polski podczas 
centralnych, ogólnopolskich obcho-
dów jego 1050 rocznicy. Na spektakl 
będą obowiązywały wejściówki. Na 
stronie www.stadion2016.pl można 
już rezerwować bilety grupowe.

21 maja teatr zaprasza na premie-
rę operetki „Księżniczka czardasza” 
Emmericha Kálmána. Na scenie, 
obok doświadczonych artystów, bę-
dzie można zobaczyć młodych, zdol-

nych solistów, wyłonionych w drodze 
castingu. Reżyserii podjął się Grze-
gorz Chrapkiewicz, który w ostatnim 
czasie brawurowo zrealizował „Kot-
kę na gorącym blaszanym dachu” 
z Januszem Gajosem w roli głównej 
w Teatrze Narodowym w Warszawie. 
Z kolei widzowie Teatru Muzyczne-
go znają dwa inne jego tytuły, czyli 
„Mayday” oraz „Akompaniatora”, 
do dzisiaj cieszące się niesłabną-
cym zainteresowaniem. Kierowni-
kiem muzycznym spektaklu została 
Agnieszka Nagórka. Autorem cho-
reografi i jest Jarosław Staniek, jeden 
z najbardziej utytułowanych chore-
ografów musicalowych.

Wreszcie 25 czerwca w Auli UAM 
odbędzie się koncert z okazji jubile-
uszu 60-lecia Teatru Muzycznego. 
W pierwszej części przedstawiony 
zostanie dorobek Teatru Muzycz-
nego, który podczas koncertu stanie 
się podstawą do twórczego dialo-
gu z tradycją operetkową. Z kolei 
w drugiej przypomniane zostaną 
osiągnięcia teatru w dziedzinie 
musicalu. Nie zabraknie fragmen-
tów znakomicie przyjętych przez 
publiczność i krytykę najnowszych 
premier oraz zapowiedzi premier 
i planów. Pierwszą cześć przygotuje 
Agnieszka Nagórka, a drugą Piotr 
Deptuch. Na scenie wystąpią soliści, 

chór, balet i orkiestra Teatru Mu-
zycznego oraz zaproszeni goście. 
Podczas wydarzenia uhonorowani 
i nagrodzeni zostaną pracownicy te-
atru. Planowane są także działania 
w przestrzeni miasta. W auli będzie 
można obejrzeć wystawę prezentu-
jącą dorobek 60 lat historii Teatru. 
Sprzedaż biletów oraz wejściówek 
rozpocznie się wiosną.

Mecenasem sezonu jubileuszo-
wego została fi rma PGNiG Obrót 
Detaliczny, która dla widzów Teatru 
Muzycznego szykuje niespodzianki. 
Co miesiąc na teatralnym facebo-
oku będzie można wygrać zaprosze-
nia na spektakle. Red 

Jesus Christ Superstar na stadionie 
Teatr Muzyczny w Poznaniu przedstawił plany artystyczne na 2016 rok. Jubileuszowych atrakcji będzie wiele 
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Fragment Jesus Christ Superstar podczas koncertu Face to Face – Musical spotyka fi lm. 
Edyta Krzemień w „Opowieściach 
zimowych”
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Kontrowersyjny, wyrazisty, przycią-
gający uwagę. Taki zawsze był Ma-
ciej Maleńczuk, niezależnie, czy wy-
stępował solo, w rockowych Homo 
Twist, Pudelsach, czy z „biesiad-
nym” zespołem Psychodancing. 
Zawsze idzie nieco pod prąd. Tym 
razem proponuje słuchaczom nowy 
pomysł – zespół Jazz For Idiots, 
z którym wystąpi w Centrum Kultu-
ry Przeźmierowo.

Nowa grupa, według samego 
twórcy ma „przekłuwać nadęty ba-
lon jazzu”, ostatnio ulubionego ga-
tunku Maleńczuka. 

– Winą jazzmanów jest intelektu-
alizm i scholastyczne wyrafi nowanie 
– skutecznie odsunęło to szeroką wi-
downię. Tutaj tego nie ma – jest pe-
wien pierwotny zgrzyt i dużo rytmu 

– opisuje nowy projekt artysta, który 
coraz częściej rezygnuje ze śpiewu 
na rzecz saksofonu. I prowokuje opi-
sem nowej formacji: Gramy jazz dla 
niedorozwiniętych, niedouczonych 
i ogólnie nieobytych. Nie wstydź 
się tego, że jesteś idiotą, gdyż jesteś 
Idiotą przez duże I! Jesteś dla mnie 
ważna / ważny i zawsze pojedynczy. 
Indywidualnie traktowanie ludzi jest 
podstawą mojego światopoglądu, 
wszak każdy jest inny. Łączy nas 
tylko jedno – wszyscy jesteśmy Idio-
tami, a gdzie jest powiedziane, że 
Idiocie nie należy się jazz?

Na koncert charyzmatycznego ar-
tysty zapraszamy do Centrum Kul-
tury Przeźmierowo w piątek, 5 lu-
tego o godz. 19. Bilety w cenie 35 zł 
do nabycia od 15 stycznia w miejscu 

imprezy (w godz. 9–12 i 17–20) oraz 
w Tarnowie Podgórnym: w siedzibie 
GOK „SEZAM” (w godz. 9–15) 
i Domu Kultury (w godz. 15–20). 
Bilety można kupować także online, 
w serwisie Biletomat.pl.

Nowe oblicze Maleńczuka
Maciej Maleńczuk zaśpiewa w Przeźmierowie

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT

• Dla naszych Czytelników 
będziemy mieli jedno podwój-
ne zaproszenie. Szukajcie na 
naszglospoznasnki.pl 

Zdobądź bilet

John Porter na Walentynki

Komedia o Żydzie z „Wesela”

Dobra zabawa – 
gwarantowana

Cztery lata temu wystąpił w Tarno-
wie Podgórnym w duecie z Anitą 
Lipnicką. Tym razem zagra solo. 
John Porter, bo o nim mowa, wystą-
pi w tarnowskim Domu Kultury.

Walijczyk, który w Polsce mieszka 
od 1976 roku jest jedną z barwniej-
szych postaci polskiej sceny mu-
zycznej. Dość wspomnieć, że rok po 
przyjeździe wraz z Korą i Markiem 
Jackowskim zakładał zespół Ma-
anam – Elektryczny Prysznic, który 
pod skróconą nazwą stał się jednym 
z najpopularniejszych zespołów lat 
’80. W tym czasie John Porter grał 
już jednak osobno, z własnym zespo-
łem. Debiutancka płyta „Helicop-
ters” okazała się sporym sukcesem. 
Niespokojny artysta szybko zrezy-
gnował z własnego zespołu rockowe-
go, by wraz z Maciejem Zembatym 
śpiewać piosenki Leonarda Cohena.

Porter Band został reaktywowa-
ny w latach ’90. Szczególnie udana 
była płyta „Porter Band ‘99” na 

której towarzyszyli mu Krzysztof 
Zawadka, Marek ‘Bruno’ Chrza-
nowski, czy Piotr ‘Posejdon’ Paw-
łowski – wszyscy z doświadczeniem 
nabytym w czołowych rockowych 
zespołach. Na płytę „Psychodelika-

tesy” przygotowywany był wspólny 
utwór z Anitą Lipnicką, znaną z ze-
społu Varius Manx. Nieoczekiwanie 
ich losy splotły się na dłużej i zaowo-
cowały trzema wspólnymi płytami.

To właśnie albumami nagranymi 
z Anitą Lipnicką J. Porter przypo-
mniał o sobie szerokiej publiczno-
ści. „Bones of Love”, „Then and 
Now”, „Hold on”, czy „Death of 
Love” stały się wielkimi przebojami 
i przysporzyły artystom wielu pre-
stiżowych nagród. 

Tym razem John Porter zagra 
w Tarnowie Podgórnym solo, z gi-
tarą akustyczną. Koncert może być 
świetnym preludium do Walenty-
nek, odbędzie się bowiem w sobotę, 
13 lutego w Domu Kultury. Początek 
o godz. 18. Bilety w cenie 25 zł do 
nabycia w miejscu imprezy (w godz. 
15–20), siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9–15) i Centrum Kultury 
Przeźmierowo (w godz. 9–12 i 17–
20). Sprzedaż internetową prowa-
dzi serwis Biletomat.pl.
Jarek Krawczyk

„Rachel czy Pepka, czyli geszefty, 
szmoncesy i kłopoty Singera” – to 
tytuł spektaklu Mariusza Marczyka, 
który zawita w styczniu do Tarnowa 
Podgórnego.

Opowiada on historię Hirsza Sin-
gera, który stał się pierwowzorem 
postaci Żyda z „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego. – Choć sam Singer 
nosił w sobie smutek zdarzeń i kło-
potów, jakie spadły na niego po pre-
mierze „Wesela” w 1901 r. Śledzimy 
jego opowieść i raz po raz „potyka-
my się” o jakieś zabawne szmonce-
sy i geszefty, które z całą pewnością 
w obfi tości krążyły po kancelariach 
adwokackich Krakowa przełomu 
XIX i XX wieku. Gestykulacja, za-
chowanie, sposób wysławiania się, 
zwłaszcza akcent zadziwia, a cza-

sem śmieszy swoją odmiennością 
– a przecież ta egzotyka, jeszcze nie 
tak dawno była obecna na ulicach 
naszych miast. Jeśli dodamy do tego 
muzykę, taniec i piosenki żydowskie, 
a nade wszystko wspomniany już hu-
mor – może okazać się, że niemal 90 
minut spędzonych w towarzystwie 
Singera, jego córki Pepki oraz adwo-
kata Waschutza będzie dla widzów 
źródłem teatralnej satysfakcji – za-
powiadają twórcy spektaklu..

Występuje w nim trójka aktorów: 
Lidia Marczyk, Jerzy Miedziński 
i twórca spektaklu Mariusz Mar-
czyk. Jest on postacią nietuzinkową, 
autorem powieści, dramatów i ksią-
żek poetyckich, a także mistrzem 
żywego słowa, który zdobył Grand 
Prix im. Mieczysława Kolarczyka na 

Międzynarodowym Festiwalu Sztu-
ki Słowa w Poznaniu. 

Na komedię zapraszamy 22 
stycznia o godz. 19 do Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym. Bilety 
w cenie 20 zł dostępne są w miejscu 
imprezy (w godz. 15–20), siedzibie 
GOK „SEZAM” (w godz. 9–15) 
oraz w Centrum Kultury Prze-
źmierowo (w godz. 9–12 i 17–20). 
Sprzedaż internetową prowadzi ser-
wis Biletomat.pl. Jarek Krawczyk

Teatr Tańca Sortownia, który przy-
zwyczaił nas do poważnych spekta-
kli i poruszania trudnych tematów, 
kompletnie zaskoczył swoją ostat-
nią premierą. „Dylanie na ekranie” 
okazało się inteligentną parodią 
telewizyjnych konkursów w kon-
wencji talent show. Wejściówek na 
premierę zabrakło długo przed 
spektaklem, stąd powtórka, która 
odbędzie się 30 stycznia.

Choć w programie nie brakuje re-
fl eksji na temat współczesnych pro-
gramów rozrywkowych, a także nas 
samych, czyli ich widzów, całe show 
wypełniają zabawne, taneczne gagi. 
„Aktorzy Wielkiego Teatru” rywali-
zują tu z „Grupą artystyczno-akro-
batyczną zza granicy”, grupami 
„Krejzi crew” czy „W i M”. Wszyst-
kie występy ocenia rozgadane jury, 
a podsumowuje prowadzący, który 
jak z rękawa mniej lub bardziej czer-
stwymi dowcipami. Świetnie dobra-
na muzyka, scenografi a, reklamowe 

spoty i efektowne światła nadają 
wszystkiemu blichtru. Można fak-
tycznie poczuć się jak na planie „You 
Can Dance” lub „Mam talent”. 

Choć premiera częściowo impro-
wizowanego spektaklu trwała ponad 
dwie godziny, publiczność nie nudzi-
ła się ani przez chwilę. Zanosiła się 
od śmiechu jak na dobrym kabarecie, 
złapała konwencję i żywo reagowała 
na wydarzenia na scenie. Oczywiście 
oprócz żartów Teatr Tańca Sortow-
nia zafundował zebranym pokaz spo-
rych umiejętności tanecznych.

Spektakl, który odbędzie się 30 
stycznia o godz. 18 w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo, polecić można 
nie tylko miłośnikom tańca. Dobra 
zabawa – gwarantowana. Bezpłatne 
zaproszenia dostępne w miejscu im-
prezy (w godz. 9–12 i 17–20), a tak-
że w Tarnowie Podgórnym: w siedzi-
bie GOK „SEZAM” (w godz. 9–15) 
i Domu Kultury (w godz. 15–20). 
Jarek Krawczyk

• Dla naszych Czytelników 
mamy jedno podwójne za-
proszenie na ten koncert. Jak 
je zdobyć? Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl . 

Zdobądź bilet

• Dla naszych Czytelników 
mamy jedno podwójne zapro-
szenie na spektakl. Szukajcie 
na www.naszglospoznanski.pl . 

Zdobądź bilet
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Sukcesy kolarzy z KórnikaTarnowskie 
Termy 
w liczbach

Grupa kolarska Mróz Jedynka Kór-
nik w hotelu Rodan podsumowała 
kolejny bardzo udany sezon. Galę 
uświetniła obecność państwa Marii 
i Wojciecha Mróz (jako głównego 
sponsora) oraz prezesa Polskiego 
Związku Kolarskiego Wacława Ska-
rula. Tradycyjnie spotkanie rozpo-
częło się od przypomnienia historii 
klubu, w którym wychowały się m.in. 
takie gwiazdy jak Katarzyna Paw-
łowska – dwukrotna mistrzyni świa-
ta i mistrzyni Europy oraz Mateusz 
Taciak, który w tegorocznych Igrzy-
skach Europejskich w Baku zajął 14 
miejsce. Dotychczasowe osiągnięcia 
klubu to 313 medali mistrzostw Pol-
ski, 15 medali mistrzostw Europy 
i 4 medale mistrzostw świata. Na-
stępnie przyszła kolej na prezenta-
cję i omówienie minionego sezonu, 
zgrupowań oraz startów w najważ-
niejszych imprezach. W mijającym 
roku klub wraz z jego najstarszymi 
zawodnikami stanął przed niepowta-

rzalną szansą na dalszy rozwój i po-
czynienie dużego kroku do przodu. 
Doszedł nowy sponsor, fi rma Mróz, 
której nazwa w świecie kolarskim 
odbija się szerokim echem i koja-
rzy się przede wszystkim z pierwszą 
w Polsce grupą zawodową. W minio-
nym sezonie aż sześciu zawodników 
reprezentowało nasz kraj w mło-

dzieżowych mistrzostwach Europy, 
a kolarze UKS Mróz Jedynka Kórnik 
zdobyli aż 32 medali mistrzostw Pol-
ski i 2 medale mistrzostw Europy. 

Następnie władze klubu wraz 
z burmistrzem Jerzy Lechnerow-
skim podziękowały wręczając 
pamiątkowe statuetki wszystkim 
zawodnikom. W sezonie 2015 

szczególnie wyróżnili się Nikol Pło-
saj, Patryk Rajkowski, Alicja Rataj-
czak, Natalia Radzicka, Weronika 
Humelt oraz przedstawiciele młod-
szego pokolenia Wojciech Bystrzyc-
ki i Karolina Przybylak. Osobne 
podziękowania trenerowi i wycho-
wawcy Robertowi Taciakowi wrę-
czyli zawodnicy. Paweł Marciniak

Miniony rok był dla Tarnowskich 
Term okresem wielu wyzwań i in-
tensywnego rozwoju. O tym, że in-
westycja była potrzebna świadczy 
fakt, iż od 30 maja 2015 r., kiedy 
nastąpiło otwarcie parku wodnego, 
obiekt odwiedziło ponad 250 tysięcy 
gości. Bywały dni, kiedy Tarnow-
skie Termy odwiedzało ponad 2 700 
osób. Ale nie jest to jedyny rekord 
– w wakacje letnie półkolonie dla 
dzieci zgromadziły aż 290 uczestni-
ków. Z kolei na zimową Akademię 
Pływania regularnie przychodzi 900 
osób, które doskonalą pływackie 
umiejętności.

 Wyjątkowy był też Sylwester. 
Zaproszono na rodzinną muzyczną 
zabawę pod palmami i... w wodzie. 
Ponad 300 osób, w tym dzieci, ba-
wiło się doskonale!  
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Obie drużyny zapewniły już so-
bie awans do rozgrywek strefo-
wych, gdzie trzy najlepsze drużyny 
z Wielkopolski zagrają z zachod-
niopomorskimi ekipami: Gryfem 
Goleniów, Bombardierem Szczecin 
i Kotwicą Kołobrzeg. Mecze już ro-
zegrane w Wielkopolsce będą zali-
czone do tabeli końcowej. Stąd Tar-
novia, nad którą patronat sprawuje 
„Nasz Głos Poznański” i Stal chcąc 
mieć korzystną sytuację muszą wy-
grać bezpośrednie starcie. 

Tarnovia od początku roku pre-
zentuje coraz wyższą formę. Naj-
pierw 5 stycznia pokonała w Kaliszu 
KKS Drgbruk 70:66 rewanżując się 
za jednopunktową porażkę u siebie. 
W kolejnym meczu, który wyjątko-
wo Tarnovia rozegrała w roli go-
spodarza w Baranowie, kibice byli 
świadkami niezwykłych rzeczy nie 
tylko w trakcie meczu. W przerwie 
kapitan Tarnovii Rafał Bartkow-
ski oświadczył się bowiem swojej 
dziewczynie, która bez wahania po-
wiedziała „tak”. Po tym wydarzeniu 
tarnowska drużyna prowadzona 
przez natchnionego kapitana nie 
dała szans Basketowi Konin pewnie 
wygrywając 87:63. 

Ósme zwycięstwo w sezonie Tar-
novia odniosła w minioną sobotę 
w Suchym Lesie, gdzie w czwartej 
kwarcie zdemolowała Biofarm Ba-
sket wygrywając 86:47. Tarnovia 

przez cały mecz umiejętnie wyko-
rzystywała swoje większe doświad-
czenie i podkoszową przewagę. 
Młoda drużyna z Suchego Lasu 

traciła wiele punktów po stratach, 
czy braku zastawienia po rzucie. 
Do przerwy wynik brzmiał 34:46 
i tylko mocne rozpoczęcie trzeciej 
kwarty dawało Biofarmowi szanse 
na zwycięstwo. Pierwsze pięć minut 
po przerwie zwiastowało, że walka 
o wygraną może trwać do końca. 
Brak skuteczności Tarnovii i moc-
ny nacisk w obronie spowodował, 

że Biofarm zniwelował straty do 
8 punktów. Goście szybko jednak 
wrócili do swojej gry, odpowiedzie-
li jeszcze większą agresją broniąc 
swojego kosza i punktowali coraz 
częściej. Ostatnią część meczu wy-
grali natomiast 26:2 efektownie 
kończąc wiele akcji.

Było to ósme ligowe zwycięstwo 
podopiecznych trenera Maciej 

Dudzika. Tym samym mają teraz 
identyczny bilans jak lider – KS 
Stal Ostrów. Ostrowianie w piątek 
doznali drugiej porażki w sezo-
nie przegrywając w Kaliszu z KKS 
Drogbruk 60:61. 

Starcie ze Stalą będzie zatem 
kolejnym krokiem, który musi wy-
konać Tarnovia w drodze do II ligi. 
Do dyspozycji trenera powinien 
już być w tym meczu nowy zawod-
nik Miłosz Sroczyński, który sezon 
zaczynał w pierwszoligowej Noteci 
Inwrocław. To duże wzmocnienie 
podkoszowego potencjału Tarnovii.

Mecz Tarnovia Basket – Stal 
Ostrów odbędzie się w sobotę 23 
stycznia o godzinie 17 w hali OSiR. 
Wstęp wolny.
Szymon Drobina

W Tarnowie o miano lidera
W najbliższą sobotę dojdzie do starcia dwóch najlepszych drużyn III Ligi koszykówki 

mężczyzn. Tarnovia Basket zmierzy się ze Stalą Ostrów. Stawka meczu jest podwójna, bowiem wynik będzie miał 
znaczenie w kolejnym etapie walki o II ligę

R E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C HR E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C H
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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W przerwie kapitan 
Tarnovii oświadczył 
się swojej dziewczynie
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Sondaż przeprowadzono za pomo-
cą ankiety internetowej od 7 do 11 
stycznia na próbie 163 osób. 

Chcieli nie wierzyć!
Na pytanie czy badani wierzą 

w doniesienia prasy o tym, że Ka-
sper Hämäläinen rozmawia z Legią, 
ponad 1/3 ankietowanych stwier-
dziła, że nie wierzy. Oznacza to, że, 
ponad co trzeci respondent ufał, 
iż informacje o podpisaniu umo-
wy przez Fina z Legią, to zwykła 
dziennikarska plotka. Ponad poło-
wa z nich zakładała jednak, że jest 
to prawda. Jedynie, co 14 osoba nie 
wiedziała, co myśleć na ten temat.

Kobieta zrozumie…
Kolejne pytanie dotyczyło wczu-

cia się w sytuację Hamalainena, 
„wejścia w jego buty”. Jak wielu 
z nas postąpiłoby podobnie do 
niego? Ilu zachowałoby się fair 
w stosunku do poprzedniego pra-
codawcy? I czy w ogóle ten problem 
dotyczy Kaspra? Czy obchodzą go 
polskie animozje klubowe? 

Otóż prawie dwóch na trzech 
badanych zadeklarowało, że nigdy 
by czegoś podobnego nie zrobiło 
(63%). Niemalże trzy na 10 osób 
(29%) dopuszcza taką ewentual-
ność.

W toku analizy statystycznej 
w celu pogłębienia wyników po-
szczególnym odpowiedziom przy-
porządkowano wartości liczbowe 
(zdecydowanie nie – 1, raczej nie 
– 2, ani tak ani nie – 3, raczej tak 
– 4, zdecydowanie tak – 5). Dzięki 
powyższemu zabiegowi otrzymano 

możliwość porównania wyników 
kobiet i mężczyzn. Co się okazało. 
Otóż kobiety zdecydowanie bardziej 
niż mężczyźni są w stanie zaakcep-
tować decyzję Fina o przeprowadzce 
do stolicy (odpowiednio 3,06; 2,24). 

Jak argumentowano ocenę odej-
ścia Fina do Legii Warszawa? (Wy-
brane komentarze i pisownia orygi-
nalna)

„Nie. Na miejscu Fina bym tak 
nie postąpił”.
To przekreśliłoby w oczach wielu 

wszystko to, co zrobił przez 3 lata 
w Kolejorzu... Warto? / Miecho

Z Lecha do ległej się nie przecho-
dzi. Tyle / pasikonik

Z tego, co słyszałem, to Kasper 
nie ma nic do powiedzenia. Jego 
żona decyduje o jego transferze. 
Szkoda by było chłopaka. Ludzie by 
go znienawidzili, a na to nie zasłu-
żył. / Chaos

Kasper może i ma już swoje lata 
i powinien myśleć o fi nansach, ale 
my w Poznaniu go uwielbiamy i nie 
wyobrażamy sobie tego, że Kasper 
zasili Legię W-wa. Dla nas kibiców 
Lecha to jak zdrada, a nie chcemy 
powtórki z transferu Bereszyńskie-
go. / Newix 

Poza oczywistym (tak mi się wy-
daje) wątkiem „niechęci” na linii 
Lech–Legia, nie spodobałoby i się 
to mydlenie oczu o tym, że Hama-
lainen chce odejść z Lecha, bo żona 
wolałaby by grał w Skandynawii, no 
chyba, że Warszawa to już Skandy-
nawia. / zacny_tomasz

Uważam, że nie robi dobrze... Bo 
jeśli to nie byłby nasz największy 
wróg to nic strasznego, bo fi nanse 
w jego perspektywie są ważne. Ale 
pomimo zarzekania, że chce być bli-
sko rodziny nie

Powinien tak się kierować... Przy 
okazji to też wina zarządu, czyli za-
robków Kaspra. / Antoni

W dzisiejszym świecie futbolu 
liczą się tylko pieniądze, nie ma żad-
nego przywiązania do barw. / Seba-
stian Malotka

„Tak. Na miejscu Fina też bym tak 
postąpił”
Dobry grajek, ale na dwu czy trzy-

krotną podwyżkę to nie zasługuje – 
za te wszystkie Strajmany, Żaligiri-
sy itp. Skoro Legia mu chce tyle dać 
tylko po to, aby wbić nam szpilę to 
proszę bardzo – jakoś to przeżyję. / 
yupek

Zawodnik jest fi nem, (więc nie 
jest emocjonalnie związany) i zawo-
dowym piłkarzem, więc jego celem 
jest jak najlepsza gra w jak najlep-
szym klubie, gdzie zarobi jak naj-
więcej, więc jeżeli Legia jest jego 
zdaniem lepsza i zarobi tam więcej 
to niech idzie. / Jakub

Jestem kibicem Legii, ale uwa-
żam, że podkupując piłkarzy swo-
jego największego rywala, perfi dnie 
kradnie zawodników. / Jan

Oszczędności w Lechu spowodo-
wały odejście Fina. Nie pierwszy to 

raz i nie ostatni... Przykra wiado-
mość dla kibica, ale piłkarza należy 
zrozumieć. / Tomek

W sumie to nie dziwię się, jak Ka-
sper podpisze kontakt z Legią. Lech 
nie mógł nic zrobić, aby

go zatrzymać. W Warszawie Ha-
malainen dostanie 500 tys. euro 
na rok, gdzie w Lechu najwięcej 
zarabiał Arboleda… tylko dwa razy 
mniej. / Wiktor D. 

„Rozumiem wolny rynek itp.,... 
ale jeśli to prawda – to wystarczyło 
nie ściemniać, ze chodzi o powrót 
do Finlandii. Tyle. / Anonim 

Szkoda, jednak jego serce nie bije 
rytmem Lecha (nigdy nie biło) tylko 
najemnik, ma prawo pracować tam 
gdzie chce. / Anonim 

Skończył się kontrakt. Ma prawo 
wyboru. Nie w porządku tylko to, że 
mówił, że tęskni za rodziną i wraca 
do Finlandii. / Piotr

Po prostu wybiera lepszy zespół 
i to, czego żona chce. Były już przy-
padki w historii piłki nożnej, kiedy 
to nie facet decydował o miejscu 
zamieszkania tylko kobieta. A swoją 
drogą, to nie chciałbym mieć ciągle 
marudzącej kobiety w domu. / Peter 
Alex

Podsumowanie, 
czyli głos z Finlandii
Niespodzianką był dla nas fakt, 

pojawienia się komentarza w języku 
fi ńskim. Oczywiście nikt z nas owym 
nie operuje, a i google tłumacz w tym 
przypadku. Z pomocą przyszła do-
piero Finka pracująca w salonie fi ń-
skim w Świdnicy. Dziękujemy.

Hyvä Kappe. Tepsin kasvatti, jo-
ten ei yllätys. / TPS1922

Dobra robota Kappe. Wychowany 
przez TPS, czyli żadna niespodzian-
ka (tłum.)

Osoba, oznaczyła się, jako fan 
HC TPS Turku Oy klubu, którego 
wychowankiem jest Kasper. Ko-
mentarz daje jasno do zrozumienia, 
że Ktoś wierzy w siłę klubu, który 
wychował Fina.

Padają komentarze, że to tylko 
biznes i że Hamalainena nie dotyczą 
nasze „wojenki”. 

Nie chcę wierzyć, że to tylko biz-
nes!

Nie chcę wierzyć, że piłka to już 
tylko bicie pieniędzy i odwracanie 
się plecami do wartości!

Co łączy ten fi ński klub z Lechem 
Poznań oprócz tego, że w obu grał 
Hamalainen? 
Oba kluby powstały w tym sa-

mym roku. W 1922. Mi osobiście 
nawet tak mała symbolika nie po-
zwoliłaby zostawić poznaniaków 
kosztem Legii. Kasper doskonale 
wiedział, gdzie idzie.

Kappe onnea! Olemme pahoil-
lamme!

Tepsin kasvatti, joten ei yllätys
Naszych Czytelników zapytaliśmy jak oceniają decyzję Kaspera Hämäläinena o przejściu do Legii Warszawa
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Paweł 
Chmielowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Sukcesy AZS
Spory sukces odniósł tenisista AZS 
Poznań Dawid Taczała, który dotarł 
do ćwierćfi nału silnie obsadzonego 
(pierwsza kategoria) turnieju Ten-
nis Europe do lat 14 w Moskwie. 
Przegrał w nim w dramatycznych 
okolicznościach 2:6, 7:6 (3), 6:7 
(7) z reprezentantem gospodarzy, 
który – jak się okazało potem – wy-
grał cały turniej. Dawid w parze 
z Serbem Victorem Joviciem pew-
nie wygrał rywalizację w deblu nie 
przegrywając w turnieju ani jednego 
seta. Występem w Rosji Dawid po-
twierdził że należy do ścisłej czołow-
ki Europy w tej kategorii wiekowej.

 Dobrze spisali się także starsi 
klubowi koledzy Dawida, którzy 
w Bytomiu wywalczyli brązowy me-
dal drużynowych mistrzostw Polski. 
W pierwszym meczu podopieczni 
Dariusza Drzewieckiego pokonali 
zespół Złotoryjskiego Towarzystwa 
Tenisowego 3:0. W półfi nale ulegli 
późniejszym złotym medalistom, 
ekipie RKT Return Radom 0:3. 
W pojedynku o brąz poznaniacy 

pokonali gospodarzy, KS Górnik 
Bytom 2:1. W drużynie AZS grali: 
Andrzej Urjasz, Bartosz Łosiak i Pa-
weł Jankowiak. Lech
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Dawid Taczała (z lewej) z partene-
rem deblowym Serbem Joviciem. 
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