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Perfect zagrał w RokietnicyPerfect zagrał w Rokietnicy  STR. 12
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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

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

Koncertem w Poznaniu grupa Ceti rozpoczyna trasę promocyjną nowego Koncertem w Poznaniu grupa Ceti rozpoczyna trasę promocyjną nowego 
albumu. Z jego liderem Grzegorzem Kupczykiem rozmawiamy o Poznaniu, albumu. Z jego liderem Grzegorzem Kupczykiem rozmawiamy o Poznaniu, 
muzyce i niespodziankach dla fanów. Mamy również dla Was bilety! muzyce i niespodziankach dla fanów. Mamy również dla Was bilety! STR. 13STR. 13

na Zamkuna Zamku
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Kalendarium

18 stycznia
ŚRODA
• Na Jazzowej Scenie Sezamu 
w Tarnowie Podgórnym regu-
larnie grywają najwięksi polscy 
jazzmani. Zdjęcia wykonane 
podczas ich koncertów przez 
Marka Kromskiego będzie 
można zobaczyć w Galerii w Ro-
tundzie. Otwarcie wystawy „Jazz 
i emocje” o godz. 18 w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym.

21 stycznia
SOBOTA
• „Arka Noego” – najpopular-
niejszy polski zespół dziecięcy 
wystąpi w Luboniu w programie 
kolędowym! Koncert rozpocznie 
się o godz. 16 w kościele pw. św. 
Maksymiliana Kolbego. Mamy 
dla Was rodzinne zaproszenie 
(2+2). Szczegóły na naszglospo-
znanski.pl.

27 stycznia 
PIĄTEK
• Pierwszy w 2017 roku koncert 
Jazzowej Sceny Sezamu uświet-
ni jazzowa supergrupa – Marek 
Napiórkowski Sextet. Występ 
rozpocznie się o godz. 19 w Cen-
trum Kultury Przeźmierowo. 
Bilety 20 zł. 

11 lutego
SOBOTA
• Kabaret Skeczów Męczących 
wystąpi z programem „Pod 
prądem” w Centrum Kultury 
Przeźmierowo. Początek o godz. 
16. Bilety 35 zł.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach 

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

310
w tylu punktach 

Poznania i 19 gmin 
dystrybuujemy gazetę

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

6 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. 

Przypomnijmy, Czytelnicy w pierw-
szej turze głosowali od 28 listopada 
do 8 grudnia i wybrali pięcioro fi na-
listów. 9 grudnia o godz. 12 rozpo-
częło się głosowanie w wielkim fi nale 
plebiscytu. To właśnie z fi nałowej 
piątki ostatecznie wyłoniony zosta-
nie SuperRadny’2016 (liczą się także 
głosy z pierwszej tury). Głosowanie 
w drugim etapie trwać będzie do 18 
stycznia, do godz. 21.59. Aby zagło-
sować należy na numer 71051 (koszt 

jednego SMS-a to 1 zł + VAT) wysłać 
SMS o treści NGP.X (w miejsce X 
należy wpisać numer kandydata).

W fi nałowej piątce znaleźli się: 
•  Dudziak Agnieszka (Rada Gmi-

ny Czerwonak) – chcąc zagłoso-
wać na tą kandydatkę wyślij sms 
na nr 71051 o treści ngp.18.

•  Jazy Paweł Jazy (Rada Gminy 
Dopiewo) – chcąc zagłosować na 
tego kandydata wyślij sms na nr 
71051 o treści ngp.42.

•  Widelicka Barbara (Rada Miej-
ska Gminy Pobiedziska) – chcąc 
zagłosować na tą kandydatkę 
wyślij sms na nr 71051 o treści 
ngp.228.

•  Wieloch Mirosław (Rada Po-
wiatu Poznańskiego) – chcąc 
zagłosować na tego kandydata 
wyślij sms na nr 71051 o treści 
ngp.413. 

•  Zarzycki Łukasz(Rada Gminy 
Czerwonak) – chcąc zagłosować 

na tego kandydata wyślij sms na 
nr 71051 o treści ngp.35.
SuperRadny’2016 otrzyma pa-

miątkowy okazały dyplom. Rozmo-
wę z laureatem zaprezentujemy na 
łamach „Naszego Głosu Poznań-
skiego”, a Radio Merkury wyemitu-
je z nim wywiad.

Mamy też nagrody dla głosują-
cych. Właściciel numeru telefonu, 
z którego oddanych zostanie naj-
więcej głosów (w obu etapach plebi-

scytu) w nagrodę otrzyma voucher 
na pobyt z noclegiem wraz z osobą 
towarzyszącą w Hotelu Remes Sport 
& SPA****. Właściciel kolejnego 
numeru telefonu (drugi co do liczby 
smsów) w nagrodę otrzyma voucher 
od marki Infi niti Poznań, które ufun-
dowało luksusowe auto na weekend 
z pełnym bakiem do wykorzystania. 

Aktualny ranking generalny II 
tury można śledzić na bieżąco na 
www.naszglospoznanski.pl. Red

— głosowanie do środy
Tylko do 18 stycznia 2017 r., do godz. 21.59, trwa głosowanie w fi nale czwartej edycji plebiscytu 
SuperRadny Poznania i 19 okolicznych gmin, w którym oceniamy radnych różnych szczebli samorządowych

SuperRadny2016SSuperuperRRadnyadny20162016
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W sali sesyjnej Urzędu Gminy 
w Rokietnicy 4 stycznia odbyło się 
nadzwyczajne posiedzenie Komisji 
Wspólnej Rady Gminy Rokietnica 
połączone z konferencją prasową. 
Gośćmi byli m.in. wicemarszałek 
Wojciech Jankowiak, wiceprezydent 
Poznania Maciej Wudarski, członek 
prezydium stowarzyszenia Metro-
polia Poznań  Adam Lewandowski, 
prezes MPK Wojciech Tulibacki, 
a także specjaliści od komunikacji, 
członkowie stowarzyszeń miesz-
kańców. Temat – plany gminy bu-
dowy nowego dworca kolejowego. 
Zamierzenia PKP PLK wymuszają 
usytuowanie go w miejscu, gdzie 
dziś dobrze prosperuje stacja prze-
ładunkowa. Kolej opowiada się za 
jej pozostawieniem. 

Wójt Bartosz Derech przypo-
mniał historię przygotowań do bu-
dowy dworca pasażerskiego PKP. 
Zaznaczył, że wbrew pierwotnym 
zapisom Studium Wykonalności do 
projektu modernizacji linii nr E59 
Poznań Główny – Szczecin Dąbie, 
gdzie punktu przeładunkowego 
miało nie być, inwestor (PKP PLK 
S.A.), w lipcu 2016 roku zmienił 
zdanie. Decyzja o pozostawieniu 
stacji przeładunkowej została pod-
trzymana pismem, które gmina 
Rokietnica otrzymała 20 grudnia 
z Ministerstwa Infrastruktury i Bu-
downictwa. Rada Gminy przyjęła 
stanowisko, w którym opowiada się 
za likwidacją uciążliwego obiektu.

Stowarzyszenie Metropolia Po-
znań pracuje nad stworzeniem Po-
znańskiej Kolei Metropolitarnej, 
inwestycja ta otrzyma unijne dofi -
nansowanie w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych. 

Dworzec w Rokietnicy, a właściwie 
węzeł komunikacyjny z parkingiem 
dla osób przesiadających się do po-
ciągu byłby elementem tego projek-
tu. Wójt gminy Rokietnica, upoważ-
niony stanowiskiem samorządu, 
zwrócił się do parlamentarzystów, 
ministra infrastruktury i środowi-
ska, wojewody wielkopolskiego, 
marszałka województwa wielko-
polskiego, starosty poznańskiego 
o wsparcie inwestycji rozwiązującej 
problemy komunikacyjne, ratującej 
Poznań przed nadmiarem wjeżdża-
jących do niego samochodów.

Gmina Rokietnica przygotowa-
ła już koncepcję architektoniczną 
obiektu spełniającego obligatoryjne 
kryteria dla projektów węzłów prze-
siadkowych kwalifi kujących się do 
unijnego dofi nansowania. Oprócz 
pawilonu dworcowego znalazłyby 
się tu dwa perony połączone przej-
ściem podziemnym z pochylniami, 
parking dla aut, rowerów, a nawet 
targowisko. Stary budynek dworca 
można byłoby przeznaczyć na cele 
komercyjne, odrestaurowana paro-
wozownia służyłaby kulturze.

– Waga tych planów dla gminy 
Rokietnica, dla której kluczowym 
elementem rozwoju staje się spraw-
nie działający transport publiczny, 
jest kluczowa – mówi wójt Derech. 
– Zapotrzebowanie na dworzec ro-
śnie, obecnie codziennie parkuje tu 
ok. 70 aut, a kiedy transport kolejo-
wy stanie się jeszcze bardziej konku-
rencyjny, dużo więcej osób będzie   
z niego korzystać. Już teraz do cen-
trum Poznania pociągiem można 
dojechać w 18 minut. Zaplanowali-
śmy 150 miejsc parkingowych.

Stacja przeładunkowa dobrze 

ostatnio prosperuje, jest obiektem 
ważnym dla działających w gminie 
okolicach przedsiębiorców. Nie musi 
jednak znajdować się w sercu gminy. 
Już dziś mieszkańcy skarżą się na ha-
łasy i na dojeżdżające tu ciężarówki. 
To co zaplanowano zaś na przyszłość 
to jeszcze większa prowizorka – 
punkt przeładunkowy według pla-
nów PKP miałby bowiem obsługiwać 
zaledwie kilka wagonów. Do tego 
bezpośrednio graniczyłby z perona-
mi pasażerskimi. O spełnionych nor-
mach bezpieczeństwa należy więc 
zapomnieć. Gmina Rokietnica wska-
zała alternatywne lokalizacje punktu 
ładunkowego z prawdziwego zdarze-

nia zarówno w ciągu linii E-59, jak 
i linii kolejowej Poznań – Piła. Ten 
drugi wariant korzystny byłby dla 
znajdującej się w Sobocie fi rmy Po-
zbruk, zainteresowanej działaniem 
stacji towarowej.

Zarówno wicemarszałek, zastęp-
ca prezydenta, jak i członek prezy-
dium stowarzyszenia Metropolii 
byli zgodni w swoich opiniach, że 
obecnie obie funkcje – towarowa 
i pasażerska – ze sobą kolidują. 
Obiecali wsparcie dla działań wójta 
Rokietnicy. Nikt nie podważał tezy, 
że węzeł pasażerski jest niezbędny, 
trzeba tylko znaleźć nową lokaliza-
cję stacji przeładunkowej. Wicemar-

szałek Wojciech Jankowiak nie ma 
wątpliwości: – Skoro zapewnione 
jest unijne fi nansowanie stacji prze-
siadkowych w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych, 
trzeba z tego skorzystać. Jeżeli nie 
zbudujemy ich teraz, nie uda się już 
tego dokonać nigdy – przekonywał.

Andrzej Zwierzchowski z PKP 
PLK potwierdził, że początkowo 
Studium Wykonalności nie zakłada-
ło pozostawienia punktu przeładun-
kowego, bo nie był on wykorzysty-
wany. Sytuacja jednak zmieniła się 
i   z roku na rok godziny jego wyko-
rzystywania się podwajają, dlatego 
zmieniono decyzję. Dodał jednak, 
że jeżeli pojawi się lokalizacja, która 
zadowoli przedsiębiorców, to PKP 
PLK poprze budowę punktu przeła-
dunkowego. Jest więc możliwe roz-
wiązanie kompromisowe.

Wójt Bartosz Derech zwraca uwa-
gę, że dzięki dofi nansowaniu gmina 
wyłożyłaby na inwestycję tylko 2-3 
mln zł, czyli kilkakrotnie mniej niż 
wyniosą jej koszty. Szansa jest więc 
niepowtarzalna. Problem w tym, że 
wniosek o dofi nansowanie trzeba 
złożyć teraz, a gmina nie ma praw 
do dysponowania nieruchomością. 
Konieczne jest więc dawno zapo-
wiadane porozumienie z PKP. Stąd 
m.in. zgłoszona przez gminę inicja-
tywa spotkania i rozmów z władza-
mi PKP w Warszawie, do których 
doszło 11 stycznia. Nie obejdzie się 
też zapewne bez rozmów toczonych 
na szczeblu ministerialnym. Trzeba 
się spieszyć, bo gmina może stracić 
niepowtarzalną szansę na przeobra-
żenie serca miejscowości i rozwią-
zanie problemów komunikacyjnych 
mieszkańców. Red 

Rokietnica walczy o dworzec 
Nowoczesny dworzec pasażerski ma stanąć w miejscu, gdzie dziś – w samym sercu miejscowości – znajduje 
się uciążliwy dla mieszkańców kolejowy punkt przeładunkowy. – Sytuacja jest zero-jedynkowa, nie ma 
możliwości realizacji obu funkcji – mówi wójt Bartosz Derech
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11 stycznia przedstawiciele gminy Rokietnica z wójtem Bartoszem 
Derechem na czele, spotkali się w Warszawie z władzami PKP . 

REKLAMA

Tak ma wyglądać 
dworzec w Rokietnicy.



NR 112 / 16 STYCZNIA 2017

4 WYDARZENIA

REKLAMA

Organizujemy wesela, bankiety, chrzciny i różnego rodzaju imprezy! 

Zapraszamy do stylowej i nowoczesnej restauracji Vectoria, elegancja  

i doskonały smak stworzą niepowtarzalny klimat każdej uroczystości.

•
Zapraszamy — Hotel Vector, Kręgielnia Vector

Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 21, tel. 510 251 262, 488, fax 61 853 17 30 

www.restauracja-vectoria.pl  e-mail: biuro@restauracja-vectoria.pl

W minioną sobotę w hali OSiR za-
brzmiały Marsz Radetzky’ego oraz 
najpiękniejsze melodie muzyki kla-
sycznej, fi lmowej i rozrywkowej. 
A to za sprawą występu Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej Gminy Tarno-
wo Podgórne pod dyrekcją Pawła 
Joksa, Orkiestry Dętej „Da Capo” 
pod dyrekcją Krzysztofa Zaremby 
i Teatru Tańca Sortownia, którego 
choreografem jest Piotr Bańkowski.

Impreza rozpoczęła się częścią 
ofi cjalną, podczas której wójt Ta-
deusz Czajka wręczył wyróżnienia 
„Aktywny Lokalnie” osobom, któ-
re swoją pracą i zaangażowaniem 
szczególnie przysłużyły się tarnow-
skiej społeczności. Nie zabrakło łez 
wzruszenia, gromkich braw, ani 
muzycznych upominków dla wyróż-
nionych. 

Pierwsza ze statuetek powędro-
wała do rąk Heleny Łeszyk, która 
przez 24 lata była radną Gromadz-
kiej i Gminnej Rady Narodowej, 
a następnie radną Rady Gminy Tar-
nowo Podgórne pierwszej kadencji. 
W 1965 r. została sołtysem Prze-
źmierowa i pełniła tę funkcję przez 

33 lata. – Uczestniczyła w organi-
zowaniu wszystkich społecznych 
komitetów, powstających na rzecz 
rozwoju infrastrukturalnego Prze-
źmierowa – mówiła w laudacji sze-
fowa promocji gminy Agnieszka 
Rzeźnik. – Będąc przez 18 lat se-
kretarzem Komitetu Rodzicielskie-
go przy Szkole Podstawowej dbała 
o tworzenie jak najlepszych warun-
ków dla nauki i wychowywania ko-
lejnych pokoleń dzieci i młodzieży. 

Drugą statuetkę otrzymał Ka-

zimierz Szulc, który zamieszkał 
w gminie przed 34 laty i aktywnie 
społecznie uczestniczy w jej życiu. 
Przez trzy kadencje członek rady so-
łeckiej Tarnowa Podgórnego. Zało-
życiel i działacz społecznych komi-
tetów wodociągowania i gazyfi kacji 
gminy. Inicjator wielu inwestycji re-
alizowanych społecznie. Współzało-
życiel utworzonego w 2008 r. Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
i Ich Rodzin ROKTAR, którego 
był prezesem w latach 2012–
2016. 

Wyróżniono także trzy osoby 
zawodowo zasłużone dla gminy 
Tarnowo Podgórne, które zakoń-
czyły wieloletnią pracę. To skarbnik 
Urzędu Gminy Justyna Witkowiak, 
prezes Tarnowskiej Gospodarki Ko-
munalnej Edward Sobański oraz 
komendant policji Waldemar Ko-
curek. 

W drugiej części na publiczność 
czekały wyłącznie wrażenia arty-
styczne. Lech, JK

Aktywni lokalnie nagrodzeni 
Już po raz trzynasty w Tarnowie Podgórnym odbył się Koncert Noworoczny. Tym razem zatytułowany był 
„Battaglia la musica”
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 Galeria zdjęć z koncertu 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wro

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. cieszy kierowców

REKLAMA

Wszyscy obecni radni gminy Ko-
morniki byli za przyjęciem budżetu 
na rok 2017 podczas sesji, która 
odbyła się 29 grudnia. Nie jest nie-
spodzianką, że największa część 
planowanych wydatków dotyczy 
oświaty. W przyszłym roku gmina 
przeznaczy na nią 55 mln zł. W tę 
sumę wliczone są nowe inwestycje 
w infrastrukturę oświatową. Pla-
nowana reforma oświaty wymusza 
stworzenie warunków dla dodat-
kowych roczników w mniejszych 
szkołach w Wirach i Chomęcicach. 
W gminie odnotowuje się najwyż-
sze saldo migracji w kraju, a to 
oznacza pełne przedszkola i szkoły. 
Koszty oświaty rosną więc z roku 
na rok.

Odsetek wydatków inwestycyj-
nych w komornickim budżecie od 
lat utrzymuje się na wysokim po-
ziomie. W 2015 r. wynosił 26,6%, 
co dało gminie 290. miejsce 
w ogólnopolskim rankingu wydat-
ków majątkowych. W 2017 roku 
na inwestycje przeznaczonych 
zostanie prawie 30 mln zł, z tego 
17 mln zł na drogi gminne. Rusza 
realizacja zaktualizowanego Pro-
gramu Budowy Dróg Gminnych, 

w przyszłym roku powstaną m.in. 
wyczekiwana droga łącząca ul. 
Młyńską z ul. Żabikowską oraz ul. 
S. Nowaka i ul. Żwirowa w Komor-
nikach, zintegrowany węzeł ko-
munikacyjny na ul. Grunwaldzkiej 
w Plewiskach, ul. Morelowa i Ro-
snowska w Głuchowie, ul. Vivaldie-
go w Szreniawie i przebudowana 
ul. Polna w Chomęcicach. W Ko-
mornikach dużą inwestycją będzie 
także przebudowa ul. G. Deimlera 
z odwodnieniem i budowa ul. Pa-

sieki, Piaskowej i Nad Wirynką 
z kanalizacją deszczową.

Oprócz inwestycji drogowych 
i oświatowych, w budżecie znala-
zły się m.in. budowa kanalizacji 
deszczowej ze zbiornikami re-
tencyjnymi na ul. Grunwaldzkiej 
w Plewiskach, budowa mieszkań 
socjalnych, zakończenie budowy 
szkoły w Plewiskach i przygotowa-
nie formalności do budowy Cen-

trum Tradycji i Kultury w Komor-
nikach.

Wydatki gminy Komorniki 
ogółem w 2017 r. zaplanowano 
na 130.936.776,81 zł. Docho-
dy gminy ustalone na poziomie 
132.746.401,81 zł. oparte są głów-
nie na wpływach z podatku od nie-
ruchomości (23,5 mln zł), udziałów 
w podatku PIT (38,9 mln zł) i CIT 
(5,5 mln zł), podatku rolnego, leśne-
go i od czynności cywilno-prawnych 
(28,5 mln zł). Następuje także stały 
wzrost subwencji oświatowej, która 
w nowym roku ma wynieść 22 mln zł.

– Podział wydatków w budżecie 
odzwierciedla najpilniejsze potrze-
by gminy. Mimo zdominowania 
gminnego budżetu przez wydatki 
na oświatę, priorytetem pozosta-
je zrównoważony rozwój gminy. 
Wdrożenie reformy oświaty będzie 
dla nas wyzwaniem organizacyj-
nym i fi nansowym. Ale oprócz tego: 
realizacja programu drogowego, 
budowa nowego Centrum Tradycji 
i Kultury i stała poprawa jakości 
życia w gminie – to najważniejsze 
cele, które wymienił wójt Jan Broda 
komentując uchwalony budżet gmi-
ny Komorniki na 2017 rok. Red 

Budżet Komornik
Gmina przeznaczy ok. 55 mln na oświatę, 30 mln na inwestycje 

Wydatki ogółem 
zaplanowano na 
ok. 131 mln zł

Gmina Komorniki po raz drugi bie-
rze udział w projekcie „Na co idą 
moje pieniądze”, dzięki któremu 
każdy mieszkaniec może zapoznać 
się ze szczegółami budżetu na rok 
2017 i sprawdzić, jaka część jego 
podatku trafi a do gminnej kasy. 

Największą część dochodów 
gminy stanowi podatek dochodo-
wy osób fi zycznych (PIT). Wg pla-
nu w tym roku będzie to prawie 40 
mln  zł. W gminie zameldowanych 
jest już ponad 26,5 tys. mieszkań-
ców. Władzom gminy zależy, by 
mieli wiedzę, na co wydawane są 
pieniądze z ich podatków. Mają am-

bitne plany inwestycyjne, podatki 
umożliwią ich terminową realizację. 

Na stronie komorniki.nacoida-
mojepieniadze.pl można się dowie-
dzieć, ile pieniędzy przeznaczamy 
miesięcznie na główne dziedziny 
funkcjonowania gminy, jak: oświa-
ta, budowa i utrzymanie dróg, 
transport publiczny, gospodarka 
mieszkaniowa, sport i kultura. 

Aby podatki mieszkańców tra-
fi ały do gminnej kasy wystarczy się 
zameldować lub złożyć w urzędzie 
skarbowym druk ZAP-3 i wskazać 
gminę Komorniki jako miejsce za-
mieszkania. Red 

W pierwszym półroczu 2017 roku, 
odbędą się tradycyjne zebrania 
wiejskie w sołectwach gminy Ko-
morniki. Pierwsze zorganizowa-
no 11 stycznia w Chomęcicach. 
Kolejne odbędą się w: Głuchowie 
(15 lutego, g. 18, Dom Kultury 
„Dworek”), Plewiskach (16 lutego, 
g.  18, DK „Remiza”), Szreniawie 

(2 marca, g. 18, świetlica wiejska), 
Wirach (14 marca, g. 18, DK), Łę-
czycy (21 marca, g. 18, DK „Nad 
Wirynką”), Komornikach (4 kwiet-
nia, g. 18 sala „Piwnica”). Zebra-
nia wiejskie są doskonałą okazją, 
aby porozmawiać z przedstawi-
cielami policji i Straży Gminnej, 
z wójtem i radnym. Red

Na co idą 
moje pieniądze

Zebrania wiejskie 
w gminie Komorniki
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

N A J T A Ń S Z A

POŻYCZKAPOŻYCZKA
D L A  K A Ż D E G O

M I N I M U M  F O R M A L N O Ś C I  6 1  8 7  5 0   9 9 6 ,  5 1 6  4 9 9   9 8 7

REKLAMA

– Do 2014 roku była to „Medialna 
Dziesiątka”, a od ubiegłego roku, 
celem podniesienia prestiżu i rangi 
tej nagrody, liczbę laureatów zre-
dukowano do pięciu, ale za to po-
wołano nieistniejącą do tej pory na-
grodę „Medialny Samorządowiec” 
oraz pierwszy raz w ubiegłym roku 
nagrodę „Redaktor roku” – mówi 
Ryszard Bączkowski, przewodni-
czący Zarządu Wielkopolskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Dzienni-
karzy RP. 

Finał konkursu oraz gala, na 
której wręczono laureatom statuet-
ki i dyplomy, odbył się 13 grudnia 
w auli Wydziału Nauk Społecznych 
i Dziennikarstwa UAM na Morasku. 

Oto nagrodzeni: kategoria „Me-
dialna 5. Wielkopolski: Włodzi-
mierz Pinczak – burmistrz miasta 
i gminy Stęszew, Przemysław Kie-
liszewski – dyrektor Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu, prof. zw. dr 
hab. Bronisław Marciniak – członek 
zarządu SDRP, kierownik Zakładu 
Fizyki UAM, Waldemar Sekuła – 

prezes i właściciel Sieci Hurtowni 
i Sklepów „Sekwim Bis” w Ko-
ścianie, Jerzy Stachowiak, prezes 
i właściciel Wytwórni Lodów WSG; 
kategoria „Medialny Samorządo-
wiec”: Tomasz Kałużny, burmistrz 

Wrześni i Dionizy Jaśniewicz, staro-
sta powiatu wrzesińskiego (nagro-
da ex aequo); kategoria „Redaktor 
Roku”: Krzysztof Kaźmierczak – 
dziennikarz, autor publikacji o Jaro-
sławie Ziętarze. IA

Medialna Piątka
Ogłoszono wyniki plebiscytu Wielkopolskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP „Medialna Piątka 
Wielkopolski”, który trwa od ponad 10 lat 

FO
T.

 R
O

M
U

A
LD

 K
R

Ó
LA

K

FO
T.

 Ł
U

K
A

SZ
 G

R
Z

E
G

O
R

O
W

SK
I

W „Medialnej 5. Wielkopolski” znalazł się m.in. burmistrz Stęszewa 
Włodzimierz Pinczak (z prawej).

28 grudnia kórniccy radni jedno-
myślnie poparli projekt budżetu 
miasta i gminy na 2017 r. Zakła-
da się w nim dochody w wyso-
kości   151.289.478 zł, a wydat-
ki 152.743.150 zł. W stosunku 
do 2016 jest to wzrost o 8,17% 
po stronie dochodów i wzrost 
o 13,04% po stronie wydatków. Na 
inwestycje zaplanowano 25,30%, 
czyli 38.648.443,01 zł (było 
25.007.589  zł). Najwięcej prze-
znaczono na oświatę i wychowanie   
oraz edukacyjną opiekę wychowaw-
czą 48.372.308 zł (było 35.941.537 
zł). Dużymi pozycjami po stronie 
wydatków są też: pomoc społecz-
na i rodzina łącznie 29.255.291 zł, 
w tym zadanie z zakresu progra-
mu 500+ realizowane przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej wysokości 
18.779.128 zł. oraz  transport i łącz-
ność (19.853.097 zł). 

W 2017r. planuje się wykonać 
95 zadań inwestycyjnych o warto-
ści 35.116.555 zł, m.in.: w zakresie 
oświetlenia – 910.600 zł (17 za-

dań), drogi i place – 6.291.000 zł 
(29 zadań), chodniki – 1.767.000 zł 
(10 zadań), turystyka i kultura fi -
zycznej – 4.593.000 zł (8 zadań), 
oświata – 17.372.000 zł (4 zadania 
w tym budowa kompleksu eduka-
cyjnego w północnej części gminy 
– gimnazjum, przedszkole oraz 
żłobek w kwocie 14.350.000  zł), 

infrastruktura wodociągowo-ka-
nalizacyjna – 1.912.672 zł (9 za-
dań), infrastruktura społeczna – 
2.270.283 zł  (18 zadań).

Kwota Budżetu Obywatelskie-
go Miasta i Gminy Kórnik na rok 
2017 wynosi 687.180 zł. Oto pro-
jekty, które uzyskały największą 
liczbę głosów: 1. budowa chodni-
ka w Robakowie przy ul. Szero-
kiej – 190.000 zł, budowa boiska 

w Radzewie – 200.000 zł, budowa 
oświetlenia przy ul. Dębieckiej, 
Wiatrakowej, Laskowej i Rolnej 
w Biernatkach – 190.000 zł, bu-
dowa Konarskiego Placu Zabaw – 
75.000 zł, uczymy się ratować życie 
– 23.680 zł, „Rowerowa Gmina” 
– promocja aktywnego trybu życia 
wraz z integracją mieszkańców 
gminy Kórnik poprzez rowerowe 
rajdy i wycieczki – 8.500 zł.

Prognozowana łączna kwota 
długu Gminy Kórnik na koniec 
2017 roku wyniesie 37.414.662,80 
zł, co stanowi 24,73% planowa-
nych dochodów. Sytuacja fi nan-
sowa gminy jest bardzo stabilna, 
o czym świadczą też wysokie po-
zycje w rankingach dotyczących 
dynamiki rozwoju gmin. Gmina 
ponownie zajęła czwarte miejsce 
w Polsce wśród gmin miejsko-wiej-
skich pod względem zrównoważo-
nego rozwoju oraz piątą pozycję 
wśród gmin najdynamiczniej roz-
wijających przedsiębiorczość w la-
tach 2013–2015. RJ 

Kórnik: 95 inwestycji

Na inwestycje 
zaplanowano 
ponad 35 mln zł

REKLAMA

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

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

Lodowisko w Kórniku

Na kórnickim rynku jest otwar-
te lodowisko. Można z niego 

korzystać od poniedziałku do 
soboty w godz. 14–20, 

w niedzielę w godz.: 12–20. 

REKLAMA? 
ZADZWOŃ! 

 691-895-296
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Obchody 98. rocznicy wybuchu po-
wstania odbyły się 27 grudnia pod 
tablicą pamiątkową na ścianie budyn-
ku Urzędu Gminy – z nazwiskami po-
wstańców z terenu gminy Dopiewo, 
przy głazie naprzeciw dworca kole-
jowego w Dopiewie, gdzie odbyła się 
zbiórka oddziału powiatu zachodnio-
poznańskiego i w Trzcielinie, przy ta-
blicy upamiętniającej powstańca płk. 
Andrzeja Kopę, mieszkańca tej wsi, 
który wsławił się w tym okresie m.in. 
dowodzeniem oddziałami, które zdo-
były lotnisko Ławicę. 

Obok wójta Adriana Napierały 
i delegacji Urzędu Gminy Dopiewo, 
był obecny przewodniczący Rady 
Gminy Dopiewo Leszek Nowaczyk 
i radni. W uroczystości uczestni-
czyli też sołtysi, delegacje jednostek 
gminnych – Gminna Biblioteka 
Publiczna i Centrum Kultury w Do-
piewie i GOSiR Dopiewo; Gminne 
Ośrodki Sportu i Rekreacji, a także 
kombatanci, harcerze i rangersi. 

Kilkuosobowa reprezentacja 
Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo 
zagrała pieśń „Serce w plecaku”, 
zapowiadając, że na następne ob-
chody powstańcze nauczy się i zagra 
„Marsyliankę Wielkopolską” (pieśń 
powstańczą związaną z tym jednym 
z 4 zwycięskich polskich powstań). 
Adam Mendrala

Dopiewo pamięta
Przedstawiciele samorządu gminy Dopiewo złożyli kwiaty 
i znicze w miejscach związanych z Powstaniem Wielkopolskim
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27 grudnia 1918 roku wybuchło Po-
wstanie Wielkopolskie. Dla uczcze-
nia 98 rocznicy, w kościele pw. Św. 
Trójcy w  Stęszewie, została odpra-
wiona msza św., po niej nastąpił uro-
czysty przemarsz na Rynek, na któ-
rym odbyła się akademia. Przybyłe 
delegacje złożyły również wiązanki 

kwiatów pod pomnikiem. Przez cały 
dzień na rynku można było usłyszeć 
pieśni patriotyczne oraz podziwiać 
pokaz grupy rekonstrukcyjnej, któ-
ra odtworzyła posterunek graniczny 
z okresu powstania, a o każdej peł-
nej godzinie zabytkowa armata od-
dawała strzał. Red

Strzały w Stęszewie

REKLAMA
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Podkład podłogowy (wylewka) to 
jeden z najistotniejszych elementów 
w budynkach. Stanowi o wytrzyma-
łości i nośności warstw wykończe-
niowych, czyli posadzek. Dlatego 
niezwykle istotnym jest odpowiedni 
ich dobór za względu na wytrzyma-
łości oraz stosowane wykończenia. 

W zależności od potrzeb fi rma 
Kreisel oferuje wiele produktów. 
Gdy jest potrzeba wylania du-
żych grubości najlepiej użyć RE-
NOGRUNT 411, stosowanego 
w zakresie od pięciu do 35mm. Je-
żeli istotna jest szybkość wiązania 

proponujemy RENOGRUNT 412, 
wylewkę na którą już po dwóch go-
dzinach możemy wejść, a po 24 go-
dzinach przystąpić do przyklejania 
płytek. Czas wiązania ma niebaga-
telne znaczenie przy prowadzeniu 
prac w ciągach komunikacyjnych, 
gdzie pomieszczenie musi być szyb-
ko oddane do ruchu pieszego. Wy-
lewkę tą stosujemy w warstwach od 
dwóch do 20mm. 

Wylewki 411 i 412 w swoim 
składzie posiadają włókna zbrojące 
wydatnie wpływające na wytrzyma-
łości mechaniczne, między innymi 
na ściskanie (30MPa). Powyższe 
rozwiązania są przeznaczone do 

wewnątrz, ale dla specjalnych roz-
wiązań zewnętrznych proponujemy 
WYLEWKĘ 420, upłynniony ja-
strych wodo– i mrozoodporny, sto-
sowany w warstwie od 15 do 60mm.

Przy wyrównywaniu podłoża wy-
lewkami samopoziomującymi bar-

dzo ważne jest ścisłe przestrzeganie 
reżimów technologicznych, z któ-
rych najważniejsze to: zachowanie 
odpowiednich temperatur stosowa-
nia (od +5 do +25 C), dozowanie 
wody zgodne z zapisami na opako-
waniu, odpowiednie przygotowa-
nie podłoża (oczyszczenie, zagrun-
towanie odpowiednio dobranym 
środkiem). Warto wspomnieć, że 
podłoże musi posiadać odpowied-
nią nośność. Jego niska wytrzyma-
łość skutkuje często odspojeniami 
wylewki samopoziomującej. Pamię-
tajmy! Dokładny sposób użycia pro-
duktu znajduje się na opakowaniu 
oraz w karcie technicznej wyrobu.

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

tel. +48 61 846 79 00,
fax +48 61 846 79 09

www.kreisel.pl

Bartosz Polaczyk
dyrektor techniczny KREISEL
Technika Budowlana Sp. z o.o

Wylewki na każdy problem
TEKST SPONSOROWANY

Tym razem zmieniła  się jej 
formuła. Urząd przygotował 
biało-czerwone serca z  napi-
sem: „Powstanie Wielkopol-
skie   27.12.2016–16.02.1919. 
Zwyciężyliśmy! Chwała naszym 
Bohaterom”, które w  liczbie 5000 
sztuk trafi ły do szkół, gimnazjów 
i  przedszkoli. Przebieg akcji lo-
kalnych koordynowali nauczyciele 
i  dyrektorzy z  placówek oświato-
wych, w  niektórych przypadkach 
włączając ją w szkolne obchody lub 
organizując przy okazji atrakcyjne 

programy związane z  tym histo-
rycznym wydarzeniem. Powsta-
wały małe kilkudziesięcioosobowe 
serca i serca wielkie liczące kilkuset 
uczestników. Były koncerty pieśni, 
występy i wykłady.

Celem akcji jest uświadomienie 
znaczenia powstania dla przyszło-
ści naszych ziem oraz zachęcenie 
młodych mieszkańców gminy Do-
piewo do poznawania historii Wiel-
kopolski i gminy.

W  Dopiewie w  grudniu 1918  r., 
po   wydarzeniach w  Poznaniu, 

związanych z przyjazdem i przemó-
wieniem I.J. Paderewskiego, odby-
ła się zbiórka powstańcza oddziału 
powiatu zachodnio-poznańskiego, 
który liczył 800 osób. Później od-
działy pod dowództwem Andrzeja 
Kopy (płk, wtedy por.), pochodzą-
cego z  Trzcielina w  gminie Dopie-
wo, zdobyły lotnisko Ławica, wraz 
z  wyposażeniem, co miało znacze-
nie strategiczne i  zapoczątkowało 
tworzenie fl oty powietrznej.

Poprzednie akcje tworzenia 
„żywej fl agi” prowadzone były 

centralnie w  Dopiewie. Towarzy-
szyła im zbiórka powstańcza, prze-
marsz i przemówienia. Tegoroczna 
była inna – lokalna, zwielokrotnio-
na, a  przez to silniejsza, choćby 
liczbą  uczestników. W  ubiegłych 
latach uczniowie układali tradycyj-
ną fl agę powstańczą z orłem i dwu-
krotnie szachownicę polskiego 
lotnictwa. Motywem przewodnim 
akcji tegorocznej było biało-czer-
wone serce.  Jeden z obserwatorów 
akcji za pośrednictwem galerii na 
fb podzielił się z nami opinią: „Naj-

bardziej podoba mi się serce abs-
trakcyjnie łączące dowolnie małe 
białe i  czerwone serca w  kształcie 
serca dużego. Ono niczego wyraź-
nie nie dzieli, a  wszystkich jakby 
bardziej łączy, bez względu na róż-
nice”.

Dopiewskie Serca Pamięci
Akcję obchodów związanych z Powstaniem Wielkopolskim, w której biorą udział 

dzieci i młodzież,  Urząd Gminy Dopiewo organizuje od 4 lat
 NASZ PATRONAT

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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AKTUALNOŚCI

Nagrody przyznało Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Badań nad Jakością 
Centrum Badań i Monitorowania 
Jakości w Poznaniu, które nagro-
dziło kilkanaście fi rm , liderów ryn-
ku z całej Polski, za najwyższe stan-
dardy organizacji i zarządzania oraz 
jakość towarów i usług. Uroczysta 
Gali Najwyższej Jakości odbyła się 
15 grudnia w pałacu w Biedrusku, 
a okolicznościowy dyplom i statu-
etkę za wydawanie „Naszego Głosu 
Poznańskiego” odebrał red. Sławo-
mir Lechna. W uzasadnieniu napi-
sano m.in. że nagrody przyznano za 
stworzenie nowoczesnej platformy 
informacyjnej dla mieszkańców Po-
znania i okolicznych gmin. 

Emocje towarzyszące wręcza-
niu nagród przez prof. Wiktora 
Gabrusewicza podgrzał też występ 
wybitnej solistki Teatru Muzyczne-
go w Poznaniu Anny Lasoty. Tym 
razem doceniono następujące fi r-
my: kompleks wypoczynkowo-sa-
natoryjny Sandra SPA w Karpaczu 
i Pogorzelicy, Delta Inwest w Ko-
strzynie, ElektroEko Organizacja 
Odzysku Sprzętu Elektrycznego 

i Elektronicznego S.A. w Warsza-
wie, Przedsiębiorstwo Budowlano-
Usługowe Budopol-Poznań, Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usługowe 
Fiedler w Chrząstowie; Woźniak 
Transport w Murowanej Goślinie, 
Agro-Rydzyna.

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Badań nad Jakością Centrum Ba-
dań i Monitorowania Jakości od 
2003 roku organizuje i prowadzi 
programy promujące najwyższe 
standardy organizacji i zarządzania 
oraz jakość towarów i usług: „Naj-
wyższa Jakość”, „Ikar Biznesu”, 
„Menedżer Najwyższej Jakości”, 
„Wielkopolska Marka Ranking Re-
gionów” oraz Wyróżnik Środowi-
skowy GREEN FRIENDLY, „Bro-
waria” i „Spirytualia”. 

Zostaliśmy docenieni
Otrzymaliśmy prestiżowy certyfi kat 
„Najwyższa Jakość” i najważniejsze 
biznesowe wyróżnienie roku „Ikar 
Biznesu” za stworzenie nowoczesnej 
platformy informacyjnej dla mieszkańców 
Poznania i okolicznych gmin 

 Galeria zdjęć z uroczystości na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Ireneusz 
Antkowiak
i.antkowiak@naszglospoznanski.pl
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REKLAMA

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.

W W W . N A S Z G L O S P O Z N A N S K I . P L

Nasz Głos Poznański jest nowoczesną 
gazetą miejsko-gminną 

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

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

SZUKAJ NAS W MARKETACH

I W RADIO TAXI RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl
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Trwa XXVII 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 2017 r. 
Wśród wysyłających kupony rozlo-
sowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

Które inwestycje, zrealizowane 
w minionych dwóch latach, cieszą 
Pana najbardziej?

— Budżet inwestycyjny gminy po-
większył się i to znacznie, a każda 
z inwestycji – mniejsza, czy większa 
– jest ważna dla mieszkańców. 
Moim celem była próba zrównowa-
żenia rozwoju niedofi nansowanej 
wcześniej północnej części gminy 
i dynamicznie rozwijającego się 
południa. I tak przy szkole pod-
stawowej w Owińskach powstaje 
sala sportowa. Ta długo oczeki-
wana inwestycja wkrótce zostanie 
ukończona. Przy kolejnej szkole, 
w Bolechowie Osiedlu, w najbliż-
szej przyszłości powstanie boisko 
wielofunkcyjne. Budowane są drogi 
i chodniki. Mieszkańców Koziegłów 
i Czerwonaka ucieszy kolejny krok 
jakim będzie rozbudowa ul. Gdyń-
skiej. W Koziegłowach otworzyli-
śmy niedawno jedno z najnowo-
cześniejszych w powiecie Centrum 
Kultury i Rekreacji. Dbamy także 
o odpowiednią bazę dla najmłod-
szych – rozbudowaliśmy za prawie 
1,4 mln zł przedszkole w Koziegło-
wach. Planujemy budowę nowej 
placówki w Czerwonaku.

Proszę wskazać efekty działań 

poza inwestycjami, o które popra-
wiły jakość życia mieszkańców od 
czasu wyboru Pana na stanowi-
sko wójta?

— Rozwój oferty kulturalnej i rekre-
acyjnej wiąże się ze wspomnianym 
Centrum Kultury i Rekreacji. Od-
bywa się w nim bardzo dużo zajęć, 
z których mogą skorzystać dzieci, 
ich rodzice oraz osoby starsze. Poza 
wymienionymi inwestycjami w pla-
cówki przedszkolne, należy bardzo 
podkreślić, że nie mamy problemu 
z brakiem miejsc w przedszkolach. 
Ponadto o jakości bazy oświatowej 
w szkołach najlepiej świadczy fakt, 
że większość rodziców zdecydowała 
się posłać dzieci do klasy zerowej 
właśnie przy szkołach. Pod wzglę-
dem dostępu i jakości oświaty nasza 
gmina naprawdę się wyróżnia – nie 
bez powodu niedawno otrzymali-
śmy tytuł Samorządowego Lidera 
Edukacji. 

Co poza oświatą się zmienia?

— Dbamy także o nasze otocze-
nie – na wniosek mieszkańców 
za niemal pół miliona złotych 
powstanie stacja monitorowania 
jakości powietrza w Koziegłowach. 
Aktywnie wspieramy organizacje 

pozarządowe działające na rzecz 
ochrony środowiska. Mam tutaj na 
myśli głównie Ligę Ochrony Przy-
rody w Czerwonaku. Włączamy 
się również w poprawę gospodarki 
niskoemisyjnej na terenie naszej 
gminy – współorganizowaliśmy 
badania termowizyjne domów 
i dofi nansowania do wymiany 
przestarzałych systemów ogrzewa-
nia. Poprawiliśmy również warunki 
obsługi naszych mieszkańców 
poprzez utworzenie nowoczesne-
go Biura Obsługi Interesantów 
w urzędzie. Najważniejszym jednak 
elementem zmian jest całkiem 
nowa oferta kulturalna i rekreacyj-
na, którą od września proponuje 
nowe Centrum Kultury i Rekreacji. 
Ma ono nie tylko poprawiać jakość 
życia mieszkańców, ale budować 
wspólnotę, ma być miejscem 
spotkań. 

Jest Pan dumny z wygranej bata-
lii z miastem Poznań w sprawie 
budowy ul. Gdyńskiej z dwoma 
pasami jezdnymi w każdym 
kierunku?

— Dumny jestem przede wszyst-
kim z tego, że w trudnych chwilach 
potrafi liśmy się wszyscy zjedno-
czyć. Czułem ogromne wsparcie 
radnych oraz mieszkańców, za co 
jeszcze raz dziękuję. Natomiast 
z efektów tej walki bardzo się cie-
szę, ponieważ dwupasmowa droga 
w obu kierunkach jest niezbędna. 
Liczę na dotrzymanie złożonych 
deklaracji przez władze Poznania.

Jak Pan ocenia przygotowaną 
koncepcję północno-wschodniej 
obwodnicy Poznania przygoto-
waną przez Zarząd Dróg Powiatu 
Poznańskiego?

— Dyskusja dopiero się rozpoczę-
ła. Zbieram opinie, spotykam się 
z przedstawicielami inwestora, bo 
warto przypomnieć, że gmina Czer-
wonak nie jest ani inicjatorem, ani 
inwestorem, ani stroną tej budowy. 
W przypadku dalszych prac nad jej 

przebiegiem musi być ograniczona 
ingerencja w środowisko naturalne, 
należy uniknąć wyburzeń, a na tere-
nie gminy bezwzględnie zaprojek-
tować trzeba zjazdy umożliwiające 
zarówna w okolicach Mielna, jak 
i Owińsk, aby umożliwić wygodne 
włączanie się do ruchu mieszkań-
ców naszej gminy. Natomiast nie 
dopuszczę do tego, aby przez Ko-
ziegłowy budować drogę tranzyto-
wą do Bogucina lub Janikowa, jak 
proponują niektórzy przeciwnicy 
budowy tej drogi. 

Czy gmina podejmuje działania 
w celu pozyskania nowych inwe-
storów?

— Nigdy nie będziemy konkuro-
wać z Tarnowem Podgórnym lub 
Komornikami, bo nie mamy takich 
warunków. Chcemy jednak, aby już 
funkcjonujące tereny inwestycyj-
ne, szczególnie te w Bolechowie, 
zostały uznane przez inwestorów 
za atrakcyjne. budowa obwodnicy 
może wpłynąć na zwiększenie 
zainteresowania tamtą częścią 
gminy. Z powodzeniem działają 
u nas zakłady takich marek jak np. 
Meble VOX czy Solaris. Jesteśmy 
otwarci na nowe fi rmy, ale również 
dobre warunki chcemy tworzyć dla 
już działających przedsiębiorstw. 
Dlatego rozwijamy infrastrukturę 
techniczną oraz dbamy o edukację, 
kulturę i sport, aby ludzie nie tylko 
mogli pracować, ale też wypoczy-
wać. Dla inwestorów to poważny 
sygnał. Pamiętamy jednak, że gmi-
na Czerwonak to przede wszystkim 
atrakcyjny teren dla tych, którzy 
chcą tu mieszkać i skorzystać z jej 
walorów przyrodniczych. 

Jakie działania podejmuje gmina, 
by zapewnić mieszkańcom poczu-
cie bezpieczeństwa? 

— Stworzyliśmy dobre warunki do 
pracy straży gminnej. Od ubiegłego 
roku w jej nowej siedzibie w Kozie-
głowach znajduje się, zarówno cen-
trum zarządzania kryzysowego jak 
i gminnego monitoringu, który jest 
stale rozbudowywany. Niedługo ob-
jęte nim zostaną szkoła podstawowa 

i gimnazjum Koziegłowach. Innym 
elementem poprawy bezpieczeństwa 
jest budowa i modernizacja dróg. 
Chciałbym na przykład, aby rozpo-
częła się przebudowa ul. Piłsudskie-
go w Koziegłowach. Inwestujemy 
także w ochotnicze straże pożarne – 
jednostka w Promnicach wzbogaciła 
się niedawno o wóz bojowy.

Wprowadził Pan możliwość za-
praszania wójta przez mieszkań-
ców. Czy często gości Pan w ich 
domach?

— Te spotkania to bardzo cenne 
doświadczenie. Mogę bezpośrednio 
poznać mieszkańców i porozma-
wiać z nimi nie tylko o problemach 
gminnych. Jako ciekawostkę 
podam, że gościłem nawet w domu 
jednego z byłych wicewójtów. 

Czy pojawiła się nowa oferta dla 
seniorów?

— Zgodnie z ich postulatami, obok 
propozycji rady seniorów, przedsta-
wiłem projekt Karty Seniora, która 
uprawniałaby do zniżek w środkach 
komunikacji gminnej, dawała ulgi 
podczas korzystania z gminnych 
obiektów sportowych i kultural-
nych. W budżecie gminy na rok 
2017 zaproponowałem konkretne 
kwoty na te cele.

Czy ma Pan jakiś pomysł na 
zatrzymanie młodych osób 
w gminie?

– Gmina Czerwonak może po-
chwalić się tym, że nie ma u nas 
bezrobocia. Natomiast nasza oferta 
edukacyjna, sportowa i kulturalna 
jest szeroka, że młodzież i młode 
rodziny mogą w różny sposób reali-
zować swoje pasje i zamiłowania. 

Spełnienia jakich marzeń mogę 
życzyć wójtowi Jackowi Sommer-
feldowi do końca 2018 roku?

— Stabilnych fi nansów gminnych, 
konstruktywnej współpracy z Radą 
Gminy i tak zgranego jak obecnie 
zespołu ludzi, którzy wraz ze mną 
każdego dnia pracują na sukcesy 
naszej gminy.

Czego Pan życzy radnym i miesz-
kańcom?

— Oprócz tych życzeń tradycyj-
nych składanych sobie na początku 
roku chciałbym, aby nasi miesz-
kańcy – a radni też przecież nimi są 
– mieli dużo satysfakcji ze wspólnej 
pracy na rzecz rozwoju gminy 
Czerwonak i aby w naszym życiu 
publicznym dominowała zgoda. 

Gmina Czerwonak się wyróżnia 
– Najważniejsze zadania to budowanie wspólnoty między mieszkańcami i poprawa jakości życia – mówi 
Jacek Sommerfeld, wójt gminy Czerwonak w rozmowie z Ireneuszem Antkowiakiem
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 Całą rozmowę można przeczytać na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

rozmawiał 
Ireneusz Antkowiak
i.antkowiak@naszglospoznanski.pl
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REKLAMA

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży, położonych na terenie gminy Stęszew,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U.2016.2147) niniejszym podaję do publicznej 
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 
w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 wywieszony został wykaz nieruchomości, 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – działka nr 127, 
obręb Słupia.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, 
pokój nr 15.

REKLAMA

I nie chodzi tylko o fakt, że dzień 
ten jest znów ustawowo wolnym od 
pracy, ale o to, że dzięki Fundacji 
„Orszak Trzech Króli” ulicami wie-
lu polskich miejscowości przecho-
dzą barwne orszaki koronowanych 
głów. W tym roku – jak szacuje 
fundacja – w około 500 miejscowo-
ściach blisko milion osób stworzyło 
olbrzymi orszak królewski. 

W Stęszewie przedstawienie za-
częło się w kościele, spod którego 
wyruszył orszak. Następnie na Ryn-
ku zaprezentowano następne części 
„Istnej Szopki”. Kolejnym punktem 
przemarszu było sanktuarium. Ko-
rowodowi towarzyszyły dźwięki ka-
peli dudziarskiej „Koźlary”.

Orszak królewski
Święto Objawienia Pańskiego, popularnie zwane Świętem 
Trzech Króli od kilku lat obchodzone jest w sposób szczególny

Państwo Kopeć obchodzili niedaw-
no piękny jubileusz 60-lecia pożycia 
małżeńskiego. Z tej okazji burmistrz 
gminy Stęszew Włodzimierz Pin-
czak odwiedził dostojnych jubilatów. 
Zawitał do ich domu z podarunkiem, 
bukietem kwiatów oraz listem gratu-
lacyjnym, w którym wyraził nadzieję, 
że kolejne wspólnie spędzone lata 
upłyną w radości i zdrowiu. Państwo 
Kopeć doczekali się dwójki dzieci 
oraz trójki wnucząt. Pani Kazimie-
ra pracowała w  Urzędzie Miejskim 
Gminy Stęszew. Była kierownikiem 
referatu społeczno – administracyj-
nego. Natomiast Pan Hieronim był 
wojskowym. Red

Diamentowe gody 
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Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Przez nasze miejsco-
wości przeszły barw-
ne orszaki

Przedstawienie na Rynku w Stęszewie. 

Orszak 
w Bninie.
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Pełen emocji, wspomnień i doskona-
łej muzyki koncert zespołu Perfect 
był tradycyjnym podsumowaniem 
roku w gminie Rokietnica. Jego nie-
odłącznym elementem już od dzie-
sięciu lat jest uroczystość wręczenia 
statuetek Rokietnickiej Wierzby 
tym, którzy wyróżniając się w jednej 
z trzech honorowanych kategorii, są 
przede wszystkim bliscy sprawom 
mieszkańców. Oddają im bowiem 
to, co materialnie niewymierne: bez-
interesowność, serce, dobroć, od-
wagę, pracowitość, nietuzinkowość 
i pasję. Dokładnie tak, jak skromna, 
ale bardzo piękna i oryginalna statu-
etka wierzby o strzelistych gałęziach 
bijących prosto z wnętrza krągłego 
pnia ku górze. 

W kategorii „Społecznik” uho-
norowano Stowarzyszenie Emery-
tów i Rencistów „Pod Kasztanem”, 
które gromadzi osoby z całej gminy, 
a jest ich prawie 60. Celem stowa-
rzyszenia jest zaspokajanie potrzeb 
członków w obszarze kulturalno-
oświatowym i rekreacyjnym, łącząc 
rozrywkę z odpoczynkiem. Seniorzy 
wspólnie obchodzą święta oraz inne 
uroczystości. Jeżdżą na wycieczki, 
organizują pikniki, na których spo-
tykają się całymi rodzinami. Uczest-
niczą w imprezach na terenie gminy 
Rokietnica. W stowarzyszeniu dzia-
ła zespół wokalny, który spotyka 
się na cotygodniowych próbach. 
Śpiewacy z sukcesami uczestniczą 
w przeglądach i festiwalach. 

W kategorii „Osobowość” lau-
reatem został ks. Tadeusz Lorek – 
od lipca 2009 r. proboszcz parafi i 
pw. Chrystusa Króla Wszechświata 
w Rokietnicy. Już na początku posłu-
gi wybudował kaplicę na cmentarzu 
parafi alnym, a także zadbał o zago-
spodarowanie terenu na cmenta-
rzu i wokół niego. Jego głównym 
zadaniem była rozbudowa kościoła 
parafi alnego, która zakończyła się 
w czerwcu 2016 r. W tym samym 
miesiącu za swoją działalność i wzo-
rową posługę został mianowany 
przez abp. Stanisława Gądeckiego 
na kanonika. Proboszcz rokietnic-
kiej parafi i jest człowiekiem życz-
liwym, zaangażowanym w sprawy 
parafi an, nigdy nie odmawiającym 
pomocy potrzebującym. Aktywnie 

uczestniczy w życiu społecznym 
gminy Rokietnica. Współpracuje ze 
szkołami i gminnymi instytucjami, 
pomaga w organizacji uroczystości. 
Dla dobra parafi an rozszerzył dzia-
łalność zespołu Caritas.

W kategorii „Społeczna Odpo-
wiedzialność Biznesu” uhonoro-
wano Beatę Dolską, dyrektor Po-
znańskiego Banku Spółdzielczego 
oddział w Rokietnicy. Aktywnie 
współpracuje ona z gminnymi pla-
cówkami oświatowymi oraz spół-
kami gminnymi. Chętnie wspiera 
lokalne inicjatywy kulturalne i spor-
towe. Dba o ciągły rozwój banku 
oraz potrzeby klientów. Wypełnia 
misję banku, którą jest dostarczanie 
klientom niezbędnych usług fi nan-
sowych na jak najlepszym poziomie 

i po konkurencyjnych cenach w celu 
osiągania przez nich sukcesów go-
spodarczych i osobistych. Bank 
Spółdzielczy wspiera liczne lokalne 
inicjatywy. Współpracuje z biblio-
teką gminną, sponsoruje m.in. rajd 
rowerowy i Rokietnicki Rumpuć.

Perfekcyjna ROSgwiazdka, bo 
taką nazwę nosiło kolejne rokiet-
nickie sylwestrowo-noworoczne 
spotkanie, była także świętem naj-
starszej gminnej spółki – Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych. 

Dostojna 20-latka, na przekór 
świętowanemu wiekowi, to fi rma na 
wskroś nowoczesna z najważniej-
szym potencjałem – prawie 70-oso-
bową załogą. Siedmioro spośród 
niej: Krystyna Bajerlein, Jan Nosal, 
Stefan Grupka, Jan Nosal, Piotr 
Krzysko, Bogdan Kasprzak, Andrzej 
Rączkiewicz, przy dźwiękach melo-
dii z fi lmu „Siedmiu wspaniałych” 
wykonanej przez Rokietnicką Or-
kiestrę Dętą, zostało wyróżnionych 
pamiątkowymi statuetkami – w po-
dziękowaniu za udział w tworzeniu 
profi lu fi rmy i jej największych suk-
cesach od samego początku. 

To także ten początek znalazł 
swoje należne miejsce podczas uro-
czystości. Dzięki tym, którzy kiedyś, 
na starcie samorządowej drogi, 
wykazali odwagę i podjęli decyzję 
o powstaniu spółki. Prezes Bogdan 
Małecki dziękował więc pomysło-
dawcom – ówczesnym gminnym 
władzom: wójt Ewie Dalc, zarządo-
wi gminy: Teresie Fliegier, Józefowi 
Gawronowi i Leszkowi Malyszce 
oraz pierwszemu prezesowi spółki – 
Januszowi Filipiakowi.

A potem była muzyka i niezawod-
na publiczność. Zasłuchana, anali-
zująca niezrównane teksty piosenek 
zespołu Perfect i poezję dźwięków 
z taką pasją i estradowym doświad-
czeniem przekazanych publicz-
ności. To był wspaniały koncert. 
A mieszkańcy gminy Rokietnica, 
ponownie chcieli być sobą. DP

Perfekcyjna ROSgwiazdka 
Wręczono Rokietnickie Wierzby i zagrał legendarny Perfect 
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Spółka PUK obchodzi właśnie 20-lecie istnienia.

W kategorii „Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu” 
uhonorowano Beatę Dolską.

„Osobowością” został 
ks. Tadeusz Lorek.

Na zakończenie zagrał zespół Perfect. 
W kategorii „Społecznik” uhonorowano Stowarzy-
szenie Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem”.

Od 10 lat wręczane 
są statuetki Rokiet-
nickiej Wierzby

REKLAMA
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KULTURA

Nastrój artyzmu, twórcza pasja 
i warsztatowa perfekcja to wyznacz-
niki nagrania na płycie CD polskiej 
prapremiery cyklu Maury’ego Yesto-
na pt. „Opowieści Zimowe”. Ścieżka 
dźwiękowa tego unikatowego dzieła 
zabłysła na srebrnym krążku dzięki 
inicjatywie Przemysława Kieliszew-
skiego, dyrektora i zespołu Teatru 
Muzycznego w Poznaniu – 26 listo-
pada 2016 roku, zaledwie kilka mie-
sięcy po lutowej polskiej prapremie-
rze na deskach tego teatru.

„Opowieści Zimowe”, które po-
wierzają swoje trwanie i wyobraźnię 
dźwiękom rozgrzewającym serce 
płyty CD są sugestywne – od stro-
ny stricte muzycznej jak i wokalnej. 
Mają w sobie taką tonację przeżyć, 
która tworzy w naszej wyobraź-
ni scenę, na której śpiewa Edyta 
Krzemień. To właśnie ona, w swojej 
subtelności i naturalności opowia-
da o zimie uczuć, które są w stanie 
dotrwać do wiosny piękna utożsa-
mianej z osobistym spełnieniem 
ich autorki. Na wskroś autorska 
jest to interpretacja „Opowieści Zi-
mowych”. Na deskach teatru może 
zagrać aktorsko, aby wzmocnić 
przekaz. Na płycie już nie. Nie ma 
to jednak tutaj większego znacze-

nia. Głos Edyty Krzemień przepeł-
nia szczerość i dynamika emocji. 
Zastępują one sugestywnie gesty 
i mimikę możliwe do zaobserwowa-
nia podczas spektaklu na żywo.

Każdy ze słuchaczy czuje jakby 
pojedyncze dźwięki fortepianu, skrzy-
piec, czy też wiolonczeli i fl etu; frazy 
wokalne, spotkanie ich w tańcu pio-
senek, przemieniały się w rękawiczki, 

ciepły płaszcz i sanie zaprzęgnięte 
w konie, których rodowód jest szla-
chetny jak biel śniegu. Tak, Edycie 
Krzemień udaje się swoje „Opowieści 
Zimowe” uczynić także naszymi…

Edyta Krzemień mierzy się z ma-
terią trudną, bo poetycką. Co wię-
cej, nie jest poetką, a przynajmniej 
się do tego nie przyznaje. Tłuma-
czenie „December Songs” Lesława 
Halińskiego, śpiewane ustami tej 
jednej z najbardziej rozpoznawal-
nych w Polsce solistki musicalowej, 
jest interpretacyjnie klarowne, czy-
ste i intrygująco czytelne. Parafra-
zując tytuły wybranych piosenek 
– „Grudniowy śnieg” ogarnia świat 
marzeń – ten właściwy świat, a je-
śli nawet ktoś zada pytanie „Gdzie 
jesteś”, to czasem lepiej wyznać 
– „Proszę, nie witajmy się”. „Śni-
łeś mi się” „nad rzeką”, a może 
w innym nurcie, na innym, brze-
gu… i jeśli czytasz „Listy miłosne 
mojej babci” to niezależnie od tych 
utraconych i nieprawdziwych miło-
ści „Ktoś urodzi się / I umrze ktoś 
/ Tak to było i jest / Będzie zawsze 
już” – z owej konieczności wynika 
prawda tego, iż „Opowieści Zimo-
we” nie muszą zdarzać się jedynie 
w kalendarzowej zimie – szczęście 

przecież (a ja tak czuję, że całuje 
jego skrawki Edyta Krzemień), nie 
musi być przecież kalendarzowe.

Płytę sfi nansowano dzięki zbiórce 
publicznej na portalu Polak Potrafi . 
Partnerami zbiórki zostali: Yes, So-
lar, Noti, Instytut Idea Fit & Spa, 
bilety24.pl i Nasz Głos Poznański.

Ostatni tej zimy spektakl „Opo-
wieści zimowe” będzie można zoba-
czyć 5 lutego o godz. 16. Są jeszcze 
bilety (kasa teatru czynna: pn.-wt. 
9-15, śr.-pt. 13-19, sb. 15-18, tel. 
61 845 29 27). Podczas spektaklu 
będzie można kupić płytę ze zniżką. 

Gminny Ośrodek Kultury w Komor-
nikach zaprasza na recital Jacka 
Wójcickiego. Znakomity aktor i pie-
śniarz, jeden z najwybitniejszych 
artystów „Piwnicy Pod Baranami”, 
obdarzony charakterystycznym, 
dźwięcznym głosem wystąpi 3 mar-
ca o godz. 18. Podczas koncertu 
usłyszymy m.in.: J. Kiepury („Wróć 
do Sorrento”, „O sole Mio”), utwo-
ry z repertuaru M. Grechuty („Nie 
dokazuj miła”), I. Gałczyńskiego 
(„Sekretarka”) oraz znane arie ope-
rowe i operetkowe. Jackowi Wójcic-
kiemu towarzyszyć będzie skrzypek 
Michał Chytrzyński .

Bilety w cenie 30 zł do nabycia 
w GOK, GOSiR w Komornikach 
oraz u sołtysów. Red

„Opowieści zimowe” pełne ciepła 

Jesteś entuzjastą Poznania?

— Moja rodzina od wielu pokoleń 
związana jest z jednym miastem. 
To moja kolebka. W mojej opinii to 
też kolebka polskości. Mieszkam na 
Grunwaldzie i choć miałem moż-
liwość przeprowadzenia się poza 
Poznań to jednak zostałem. Tutaj się 
urodziłem i wychowałem. Tutaj ode-
szli moi rodzice. Tutaj też zostanę. 
Mój tata był harcmistrzem i jemu 
zawdzięczam miłość do „poznań-
skości”. Sam dziś często odwiedzam 
z aparatem miejsca znane, popular-
ne i zupełnie zapomniane. Zdjęcia 
kolekcjonuję w albumie na jednym 
z portali społecznościowych. Tak, 
jestem pasjonatem Poznania. 

Czy obserwujesz muzyczną scenę 
Poznania?

— Tak. Jeśli zauważam w muzy-
kach choć pierwiastek talentu, to 
nie odmawiam pomocy. Zaprasza-
my młode zespoły do gościnnego 
udziału w naszych koncertach, uży-
czamy sali do prób. Przede wszyst-
kim staram się jednak z młodymi 
muzykami rozmawiać. Aktualnie 
dobre wrażenie robią na mnie trzy 
poznańskie zespoły: The Old Band, 
Cashfl ow i The Company. 

Mijają trzy miesiące od premie-
ry płyty „Snakes of Eden”. Jak 
postrzegasz swoje najmłodsze 
muzyczne dziecko?

— Dla mnie płyta „Snakes of 
Eden” jest najlepszą w moim życiu. 
Atrakcyjną artystycznie, grafi cznie 
i brzmieniowo. Po 37 latach bytno-
ści na scenach muzycznych śmiem 
twierdzić, że jest to najbardziej 
dojrzała artystycznie płyta grupy 
CETI. Obserwując recenzje polskie 
i zagranicznie jeszcze bardziej się 
w tym przekonaniu utwierdzam.

Pod koniec stycznia startuje 
koncertowa trasa promocyjna. 
Dla przypomnienia – 27 stycznia 
rozpoczyna ją koncert w poznań-
skim CK Zamek, który odbędzie 
się pod patronatem „Naszego 
Głosu Poznańskiego”. Będą 
niespodzianki?

— Poznańskim występem 27 stycz-
nia rozpoczynamy trasę koncerto-
wą po Polsce. Jesteśmy na etapie 
przygotowań – pracujemy zarówno 
nad stroną muzyczną, jak i wizualną 
naszych występów. Ma być barwnie, 
ma być energetycznie, głośno 
i profesjonalnie. Koncertujemy 
z własnym akustykiem, gramy tylko 
tam, gdzie organizatorzy podchodzą 
profesjonalnie do naszych fanów 
i nas. W planach mamy również 

koncerty na Węgrzech, w Holandii 
i Niemczech. Dbamy również przed 
trasą o kondycję fi zyczną, sylwetki 
i mentalny wypoczynek – tutaj 
serdecznie pozdrawiam naszych 
przyjaciół i partnerów z Fitness 
Point i Ułan Browar.
Dla polskich fanów szykujemy też 
kolejną niespodziankę. Na 11 lute-
go zaplanowaliśmy w poznańskim 
Ułan Browar 4 edycję CETI Party. 
To kameralny zlot dla najbardziej 
oddanych fanów. Spotkanie, w trak-
cie którego chcemy się zintegrować 
z ludźmi. Zespół CETI tym razem 
NIE zagra, ale będzie minirecital 
akustyczny, pewnie też jam session. 
Zagrają dla nas też zaprzyjaźnione 
poznańskie zespoły. W trakcie kon-
certu 27 stycznia rozlosujemy 20 
zaproszeń na CETI Party. Śledźcie 
doniesienia na ten temat! 

Tutaj się urodziłem, tutaj zostanę…
O Poznaniu, muzyce i niespodziankach dla fanów z Grzegorzem Kupczykiem, 

liderem zespołu CETI, rozmawia Marcin Cybulski
 NASZ PATRONAT

KONKURS
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Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

Marcin 
Cybulski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Edyta Krzemień

Są jeszcze bilety 
na ostatni tej zimy 
spektakl „Zimowe 
Opowieści” w Te-
atrze Muzycznym

• Dla naszych Czytelników 
mamy podwójne zaproszenie 
na ten koncert. Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl . 

Mamy bilety

• Cały wywiad znajduje się na 
naszym portalu. Dla naszych 
Czytelników mamy bilety na 
koncert Ceti. Jak je zdobyć? 
Szukajcie na naszglospoznan-
ski.pl . 

Zdobądź bilet

Wójcicki w
Komornikach

Mamy dla Was 
bilety na koncert 
i Ceti Party
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Kabaret Paranienormalni już 11 
lutego przedstawi w hali GO-
SiR w Komornikach swój nowy 
program „Pierwiastek z trzech”, 
a w nim wszystko co najlepsze, 
czyli talent Igora, urok Rober-
ta i energia Michała. Bo takich 
dwóch, jak ich trzech, nie ma ani 
jednego!

„Pierwiastek z trzech” to pro-
gram pełen postaci i tematów 
niespotykanych dotąd na scenie 
kabaretowej. Żaden z tematów po-
ruszających opinię publiczną nie 
umknie uwadze kabaretu. Rela-
cje międzyludzkie, sport i zdrowy 
tryb życia, polska służba zdrowia, 
ucieczka z więzienia – to wszystko 
zostanie przez nich przedstawione 
w niezwykłym paranienormalnym 
świetle. Na najwierniejszych fa-
nów czekają za to nowe perypetie 
znanych postaci, dzięki którym 
Paranienormalni stali się tak po-
pularni i lubiani. Mariola, Bal-
cerzak i Kryspin napiszą kolejne 
rozdziały swoich absurdalnych 
historii.

Paranienormalni nakreślili 
pierwszy tom swojej kariery, ob-
chodząc 10-lecie. Teraz czas na 
zupełnie nową odsłonę i część 

drugą sagi o Igorze, Robercie 
i Michale. Jeśli szukasz wzoru na 
niepowtarzalny wieczór, śmiech 
do łez i zaraźliwą energię płynącą 
ze sceny, wynik jest tylko jeden – 
„Pierwiastek z trzech”. Red

ROZMAITOŚCI

REKLAMA

REKLAMA
W fi nałach Halowych Drużynowych 
Mistrzostw Polski Juniorów reprezen-
tacja chłopców AZS Poznań (Mieszko 
Kwaśniewski, Bartosz Łosiak, Piotr 
Matuszewski) zdobyła złoty medal. 
Natomiast reprezentacja dziewcząt 
(Wiktoria Rutkowska, Julia Soko-
lovskaia, Aurelia Pietraszkiewicz) 
zajęła drugie miejsce. Mistrzostwa 
zorganizowane były w Bydgoszczy. 
Trenerem był Dariusz Drzewiecki. 

Kolejne drużyny AZS Poznań 
skrzatów i młodzików zdobyły tak-
że złote medale Halowych Druży-
nowych Mistrzostw Polski. Skrzaci 
wystąpili w składzie: Goran Zgoła, 
Zachariasz Rytelewski i Hugo Kwa-
śniewski, a trenerem drużyny był 
Wojciech Banasik. Młodzicy wystą-
pili w składzie: Dawid Taczała i Mi-
kołaj Lorens, a trenerem był Michał 
Walków. MW

Po olbrzymim sukcesie fi lmów 
SMERFY i SMERFY 2, producen-
ci postanowili stworzyć niezwykłe 
teatralno-muzyczne widowisko 
SMERFY live on stage dające moż-
liwość obcowania na żywo z ulu-
bionymi Smerfami. To wyjątkowe 

widowisko będzie można zobaczyć 
w ramach światowego tournée w po-
znańskiej Arenie. Mamy dla Was 
sześć pojedynczych zaproszeń! Co 
tydzień przyznajemy jedno z nich. 
Szukajcie na www.naszglospoznan-
ski.pl . Red

Medale AZS

Smerfy w Arenie! 

REKLAMA? ZADZWOŃ! 
 691-895-296

Paranienormalni 
z nowym programem
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• Dla Czytelników będziemy 
mieli bilety. Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl. 

Mamy bilety

Po raz drugi, na początku stycz-
nia, w hali widowiskowo-sporto-
wej gminy Komorniki odbył się 
„Koncert noworoczny” pod batutą 
Cheung Chau. Orkiestra „Sinfo-
nietta Polonia” żonglując przez 
ponad dwie godziny w klimatach 
hiszpańskich, pobudzała wyobraź-
nię publiczności m.in. dźwiękami 
utworów Georgesa Bizeta, Maurice 
Ravela, Gioacchino Rossiniego, 
Johannów Strauss – ojca i syna, 
za sprawą instrumentalistów, soli-

stów Teatru Wielkiego i grupy ta-
necznej Ogólnokształcącej Szkoły 
Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lip-
czyńskiej w Poznaniu.

Artystyczny odbiór koncertu zy-
skał na wartości dzięki gościom, 
którzy go zaszczycili swoją obecno-
ścią. Wśród nich byli m.in. przed-
stawiciele władz lokalnych, powia-
towych i wojewódzkich, posłowie na 
sejm RP, radni gminni, powiatowi, 
przedstawiciele duchowieństwa 
gminy Komorniki, licznie przybyli 

mieszkańcy, reprezentanci gremiów 
społecznych i pozarządowych.

Wzniesiony toast na koniec uro-
czystości przez organizatorów – wój-
ta Jana Brodę, przewodniczącego 
Rady Gminy Mariana Adamskiego, 
dyrektorów Gminnego Ośrodka Kul-
tury Antoniego Pawlika i Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Marcina 
Kaczmarka zwieńczył owo kultural-
ne dzieło, które dopełniła wspólna 
kawa i wspaniałe torty dla wszystkich 
gości. VS

Koncert noworoczny 
w Komornikach
Z orkiestrą „Sinfonietta Polonia” Komorniki muzycznie 
przywitały 2017 rok!

Juniorzy AZS. 
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REKLAMA

 FERIE 2017

KORTOWO 

NA KORTOWIE
 FERIE 2017
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I. 30.01. – 03.02.2017
II. 06.02. – 10.02.2017&

Seria – to słowo klucz na sezon 
2016/17 dla Tarnovii Basket, nad 
którą patronat sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”. Seria zwycięstw, 
a następnie porażek. I znów na fali 
wznoszącej, po czym „w dół”. Ale 
nie tylko jak patrzy się na same wy-
niki samych meczów tarnowskiej 
drużyny to widać „serie”. Także 
mecze Tarnovia przegrywa tracąc 
punkty seriami. Tak było w Gdań-
sku, podobnie na własnym parkie-
cie w meczu z Asseco II Gdynia, tak 
też było w pierwszych tegorocznych 
spotkaniach w Goleniowie i Gnieź-
nie. Dwie, trzy minuty rozluźnienia, 
dekoncentracji, błędnych decyzji 
i rywal budował kilkunastopunkto-
wą przewagę, której Tarnovia nie 
potrafi ła odrobić w żadnym z ostat-
nich 4 spotkań. Najlepsza ósemka, 
a tym samym awans do play-off, 
które często „rządzą się swoimi pra-
wami” nadal jest na horyzoncie, ale 
seria może być teraz tylko jedna – 
zwycięska.

Najbliższy mecz Tarnovii to der-
by powiatu poznańskiego – Suchy 
Las kontra Tarnowo Podgórne 
(18 stycznia, środa, godz. 19, hala 
GOK, ul Szkolna 20). Rywaliza-

cja dwóch podpoznańskich gmin, 
dwóch młodych trenerów, bardzo 
młodej juniorskiej drużyny z trochę 
starszą, ale też na dorobku. I mimo, 
że Biofarm Basket Suchy Las ma 
na koncie tylko dwie wygrane, to 
faworyt wcale nie jest oczywisty. 
W I rundzie to właśnie Tarnovia 
jako jedyna z drużyn liczących się 
w walce o górną część tabeli nie 
wygrała z podopiecznymi Bartosza 
Sikorskiego. Nie tylko nie odniosła 
zwycięstwa, ale też zaprezentowała 
chyba najgorsze 40 minut w tym se-
zonie. Do udowodnienia jest zatem 
sporo, najważniejszy jest jednak wy-
nik. Bo już 3 dni później do Tarnowa 
Podgórnego (21 stycznia, godz. 17, 
hala OSIR, ul. Nowa 15) przyjedzie 
SMS PZKosz Władysławowo, czy-
li zespół będący długo największą 
rewelacją rozgrywek, ale nadal ma-
jący dobry bilans (9-6). W grupie 
juniorów uczęszczających do szkoły 
prowadzonej przez Polski Związek 
Koszykówki potencjału na dobrych 
koszykarzy nie brakuje, a wszystkim 
z ławki dowodzi pracujący kiedyś 
w ekstraklasowych klubach Mariusz 
Niedbalski. Nad morzem Tarnovia 
zagrała bardzo dobry mecz, i mimo 

że wygrana była jednopunktowa, to 
prowadzenie nie było zagrożone. 
Tym razem kibice w Tarnowie Pod-
górnym oczekują równie pozytyw-
nego zakończenia. 

Na koniec styczniowych zmagań 
po raz trzeci w sezonie Tarnovia 
Basket ze swoim hasłem #Wyzwa-
nie2Liga pojedzie do Trójmiasta. 
Nie udało się w Gdyni i Gdańsku, to 
może sopockie kosze przyjmą wię-
cej celnych rzutów Tarnovii niż ry-
wala? W Tarnowie Podgórnym Trefl  
II Sopot po 20 minutach był tłem 
dla Tarnovii przegrywając 14 punk-

tami. Ale wystarczyły trzy minuty 
w trzeciej kwarcie, by z tej przewagi 
nie zostało prawie nic. Można zapy-
tać retorycznie: skąd my to znamy? 
Taka właśnie jest Tarnovia Basket 
w tym sezonie – jest zaangażowa-
nie, walka i ambicja, ale beniamin-
kowi brakuje doświadczenia. Bo 
mimo niższej średniej wieku druży-
ny SMS-a czy Trefl a II (i nie tylko) 
mają więc rozgranych minut w 2 
Lidze czy na wyższych poziomach

Styczeń da odpowiedź na wiele 
pytań, podtrzyma szanse lub zre-
dukuje je do minimum. Chyba, 

że Tarnovia Basket szykuje się do 
lutowo-marcowej szarży, w któ-
rej do pokonania są „lider pełną 
gębą” Decka Pelplin (bilans 14-1), 
i podrażnione, bo zwyciężone 
w I rundzie AZS UMK PBDI Toruń 
(3 miejsce w tabeli) i Domino Ino-
wrocław (4 miejsce) oraz drużyny 
z dolnych rejonów tabeli, ale zawsze 
niewygodne: Politechnika Poznań 
i TKM Włocławek. Kibiców Tarno-
vii Basket czeka zatem gorący okres 
w pełni zimy, oby temperatura na 
parkiecie utrzymała się jak najdłu-
żej, a emocje trwały do wiosny. SD

Mecze prawdy przed Tarnovią Basket
Wygrana w trzech najbliższych meczach – taki scenariusz byłby wymarzony dla 

koszykarzy Tarnovii Basket Tarnowo Podgórne. Na zwycięstwo podopieczni Tomasza Eicherta czekają od 
3 grudnia, przegrywając po drodze cztery ligowe pojedynki 
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Drużyna PSŻ Poznań powraca 
do ligowego ścigania. Włodarze 
„Skorpionów” nie ukrywają, iż ma-
rzy im się, by stadion na Golęcinie 
odwiedzały tłumy kibiców. Dlatego 
też ceny biletów i karnetów zosta-
ły ustalone na takim poziomie, by 
jak największa liczba sympatyków 
„czarnego sportu” mogła pojawiać 
się na stadionie bez uszczerbku bu-
dżetu domowego.

– Zależy nam na wypełnieniu sta-
dionu kibicami – mówi prezes PSŻ 
Arkadiusz Ładziński. – Wszyscy wie-
my, że żużel jest sportem rodzinnym, 
dlatego też rodzina „2+1” zapłaci 

zaledwie 35 zł za wejście na stadion. 
Dzieci do lat 5 wchodzą na stadion za 
darmo, natomiast dzieci i młodzież 
od 5 do 12 roku życia za… 1,00 zł. 
Celowo zrezygnowaliśmy z typowych 
biletów ulgowych, ale w zamian za to 
bilety dla nie wymienionych wyżej 
wszystkich innych kibiców to kwota 
17 zł. Karnet obejmujący możliwość 
wejścia na wszystkie 6 spotkań to 
wydatek 85 zł. Przy zakupie karnetu 
kibic na jeden mecz w sezonie wcho-
dzi za darmo!

Internetowa sprzedaż karnetów 
trwa na stronie: www.bilety.pszpo-
znan.com.pl . Red

Bilety i karnety 
na mecze PSŻ
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