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Mirosław Wieloch SuperRadnym! Mirosław Wieloch SuperRadnym! STR. 3
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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 RokietnicyEnej w Rokietnicy
Koncert zespołu Enej odbędzie się 11 marca w Rokietnickim Ośrodku Sportu. 
Mamy dla Was bilety! STR. 12
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Dzisiaj bardzo potrzebujemy autorytetów 

Kalendarium

20 lutego
PONIEDZIAŁEK
• Jak zadbać o zdrowie dzieci 
i rodziny? Czyli jak w natural-
ny sposób zadbać o zdrowie 
swoje i najbliższych? Na to 
pytanie znajdziesz odpowiedź 
podczas konferencji w hotelu 
IOR Centrum Kongresowe przy 
ul. Węgorka 20 w Poznaniu. 
Początek o 18. Więcej na: www.
zyjswiadomie.pl. Bilety 20 zł.

24 lutego
CZWARTEK
• „Kogut w Rosole” Samuela Jo-
kica w wykonaniu krakowskiego 
Teatru STU to przebojowa ko-
media, na którą zaprasza GRUV 
ART. Będzie ją można zobaczyć 
w ramach cyklu „Poznańska 
Premiera” o godz. 19 i 25 lutego 
o godz. 18 w Auli Artis (ul. 
Kutrzeby 10) w Poznaniu. 

26 lutego
NIEDZIELA
• W poznańskim kinie Helios 
trwa premiera kinowa naj-
nowszych odcinków przygód 
Boba Budowniczego: Zagadka 
piramidy, Nocowanie Filipa, 
Nawiedzony ratusz i Pływające 
śmieci. Cykl przeznaczony jest 
dla dzieci od lat 3. W holach 
kin na dzieci czekają wspaniałe 
atrakcje. Seans rozpoczynają 
kilkunastominutowe konkursy 
z nagrodami. Dlatego warto 
być już ok. 9.30. Mamy dla Was 
bilety – szukajcie na naszglo-
spoznanski.pl. 

1 marca
ŚRODA
• Seminarium żywieniowe – 
chemia w żywności odbędzie 
się 1 marca. Mamy dla Was 
cztery bilety. Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl. Semi-
narium zaplanowano w godz. 
17:.30–20.30, w hotelu IOR 
Centrum Kongresowe przy ul. 
Węgorka 20 w Poznaniu. Wstęp 
45 zł.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — „Człowiek tyle jest wart, ile 
może pomóc innym ludziom”, 
„Jak cię gdzieś wybiorą, to 
pamiętaj o ludziach” – te ważne 
maksymy przekazał Mirosławowi 
Wielochowi, laureatowi naszego 
plebiscytu SuperRadny, jego 
ojciec – społecznik i wieloletni 
sołtys Komornik. Pan Mirosław 
te złote myśli wprowadził w życie. 
I mieszkańcy mu się zrewan-
żowali oddając na niego głosy 
w naszym plebiscycie. Szacunek 
radnemu okazali też pracownicy 

Starostwa Powiatowego licznie 
uczestnicząc w uroczystości wrę-
czenia prestiżowego dyplomu. 

To mnie cieszy, bo ideą ple-
biscytu jest wyłonienie z grona 
radnych tych najbardziej zaan-
gażowanych w rozwój swoich 
małych ojczyzn – osób, którym 
nie jest obojętne to co się dzieje 
w najbliższej okolicy. Chcemy 
nagradzać takie postawy i poka-
zywać wzorce do naśladowania. 
Dzisiaj bardzo potrzebujemy 
autorytetów. Zachęcam do lektury 

wywiadu z SuperRadnym’2016 
Poznania i 19 okolicznych gmin, 
który publikujemy na str. 3. 

Potrzebę wskazywania wzorców 
dostrzegają także samorządy. Wła-
śnie na początku roku nagradzają 
one lokalne osobowości. W tym 
numerze opisujemy wręczenie 
Tarnowskich Lwów i Dopiewskie 
Filarów. Bardzo dobrze, że gminy 
wyróżniają swoich liderów. Po 
pierwsze, by im podziękować, po 
drugie, by młodzieży pokazywać 
wzorce do naśladowania. 

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

Chcemy pokazy-
wać wzorce do 
naśladowania

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

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

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

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

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

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

6 III
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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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

REKLAMA

SuperRadny2016SSuperuperRRadnyadny20162016

Zwyciężył Pan w plebiscycie 
„Naszego Głosu Poznańskiego” 
SuperRadny Poznania i 19 Oko-
licznych Gmin. Gratulujemy! 
To, że Czytelnicy docenili Pana 
zaangażowanie, na pewno jest 
powodem do dużej satysfakcji… 
Czy spodziewał się Pan tego 
sukcesu? 

— To plebiscyt, w którym głosują 
Czytelnicy, a więc wyborcy i dlatego 
nagroda jest tym bardziej cenna, 
poza tym konkurencja była na-
prawdę duża. Można było głosować 
na niemal 500 radnych i już samo 
znalezienie się w pięcioosobowym 
fi nale było dla mnie sukcesem. Po 
pierwszej turze zajmowałem drugie 
miejsce. Nie liczyłem na wygraną. 
W trakcie plebiscytu otrzymywa-
łem od przyjaciół, znajomych oraz 
moich byłych uczniów, liczne sms 
i wpisy na jednym z portali społecz-
nościowych, że głosują na mnie. To 
powód do satysfakcji.

Skąd pomysł na zostanie radnym 
powiatu? 

— Pochodzę z rodziny społecz-
nikowskiej. Mój ojciec Benedykt 
przez 16 lat był sołtysem Komornik. 
Był też radnym i wiceprzewodni-
czącym Rady Gminy Komorniki. 
Często powtarzał mi, że „człowiek 
tyle jest wart, ile może pomóc 
innym ludziom”. Mówił też: „jak 
cię gdzieś wybiorą, to pamiętaj 
o ludziach”. Jego działalność 
została doceniona i jedną z ko-
mornickich ulic nazwano jego 
imieniem i nazwiskiem. W latach 
1998–2002 byłem członkiem 
zarządu gminy Komorniki. Wtedy 
uczyłem się pracy samorządowca. 
Radnym powiatu jestem trzecią 
kadencję. Tata bardzo się ucieszył, 
gdy w 2006 roku wybrany zostałem 
po raz pierwszy do Rady Powiatu 
Poznańskiego.

Proszę opowiedzieć o najważ-
niejszych sprawach, którymi się 

Pan zajmował? O ewentualnych 
inicjatywach społecznych…

— W Radzie Powiatu Poznańskiego 
jestem przewodniczącym Komisji 
Promocji i Rozwoju Regionalnego 
oraz członkiem Komisji Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki. 
Priorytetem dla mnie jest stan dróg 
powiatowych. Gminy, w tym także 
Komorniki, dynamicznie się roz-
wijają. Mieszkańców z roku na rok 
przybywa i dlatego trzeba inwestować 
w poprawę bezpieczeństwa tych dróg. 
Od 10 lat staram się o ich remonty 
i modernizacje, tak by były bezpiecz-
ne – szczególnie dla pieszych. Poma-
gam organizacjom pozarządowym, 
aby skutecznie pozyskiwały środki 
fi nansowe z Powiatu Poznańskiego 
na swoją statutową działalność. Sta-
ram się również pomagać ludziom, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
życiowej poprzez kierowanie odpo-
wiednich wniosków do PCPR-u

Zawodowo związany jest Pan 
z oświatą... 

— Od ponad 36 lat jestem nauczy-
cielem. Przez 16 lat w Szkole Pod-
stawowej w Plewiskach, a od 1995 
roku w Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Komornikach. 
Uczę historii oraz wychowania 
fi zycznego. Jestem dumny z mojej 
szkoły. Posiadamy bardzo dobre 
warunki do nauczania, prowadze-
nia zajęć z wychowania fi zycznego, 
a co najważniejsze w mojej szkole 
pracują bardzo dobrzy nauczyciele 
w pełni zaangażowani w swoją 
pracą dla dobra uczniów.

Jakie priorytety Pan sobie stawia 
na kolejne dwa lata tej kadencji?

— Najważniejsza jest budowa wia-
duktu na granicy Plewisk i Pozna-
nia. W tym momencie zwracam się 
z apelem do prezydenta Poznania, 
aby pomógł rozwiązać ten problem. 
Powiat Poznański jest przygoto-
wany i ma zabezpieczone fundusze 
na projekt tej bardzo potrzebnej 
inwestycji. Poza tym będę zabiegał, 
aby w krótkim czasie powstała ob-
wodnica Chomęcic i Głuchowa oraz 
ciąg pieszo-rowerowy z Komornik 
do Plewisk. 

Minęły już dwa lata od wyborów 
tej kadencji samorządu. Jak 
ocenia Pan pracę Rady Powiatu 
Poznańskiego na półmetku? 

— Rada pracuje bardzo dobrze. 
Konsekwentnie realizujemy nasz 
program wyborczy i jako radni ko-
alicji rządzącej PO i PSL staramy się 
rozwiązywać problemy mieszkańców 
powiatu zgodnie z naszymi kom-

petencjami. Cały czas bardzo dużo 
inwestujemy w poprawę stanu dróg 
powiatowych, a jest ich ponad 700 
km, dbamy o rozwój szkół ponadgim-
nazjalnych i bardzo zależy nam, aby 
Szpital Powiatowy w Puszczykowie 
miał jak najlepsze warunki do przyj-
mowania i leczenia pacjentów.

Jaki jest Mirosław Wieloch 
prywatnie? 

— Staram się być osobą otwartą, 
szybko nawiązuję kontakty. Mam 
pasję historyczne. Interesuje mnie 
szczególnie historia XX wieku. 
Gram też w badmintona. Startuję 
w turniejach samorządowców 
i nawet dwukrotnie byłem mistrzem 
gminy Komorniki. Bardzo lubię 
komedie i kabarety. Słucham mu-
zyki z lat 70-tych oraz zespołu The 
Beatles. Ale chyba najbardziej lubię 
podróżować po Polsce i Europie. 
Ostatnio byłem na pięknej Su-
walszczyźnie oraz na Litwie. Mam 
jeszcze na uwadze kilka miejsc, 
które chciałbym odwiedzić w Polsce 
i na świecie, ale przecież trzeba 
mieć marzenia…

Proszę opowiedzieć o swojej 
rodzinie…

— Od 32 lat jestem w związku 
małżeńskim. Z moją wspaniałą 
Bogusią doczekaliśmy się dwóch, 
już dzisiaj, dorosłych synów: Arka-
diusza i Marka. Ukończyli wyższe 
uczelnie, są samodzielni i również 
moją swoje pasje.

Czy ma Pan aspiracje kandydo-

wania do rad wyższych szczebli: 
sejmiku wojewódzkiego lub parla-
mentu?

— Na razie bardzo dobrze czuję 
się w samorządzie powiatowym. 
Odnalazłem w nim wielu przyjaciół. 
Ideą mojej pracy jest, aby rozwijać 
dobrą współpracę między gminą 
Komorniki, a Powiatem Poznańskim. 
Muszę również pamiętać o innych 
gminach, Puszczykowie i Luboniu, 
które należą do mojego okręgu 
wyborczego. W każdej z tych gmin 
potrzeby są trochę inne, ale to wynika 
z racji położenia i charakteru rozwoju 
danej gminy. Chcę podkreślić, że 
bardzo dobrze przebiega współpraca 
z Radą Gminy Komorniki, staram się 
uczestniczyć w większości posiedzeń 
sesji, mam stały kontakt z przewod-
niczącym rady panem Marianem 
Adamskim oraz z radnymi gminy Ko-
morniki. Podobnie mogę powiedzieć 
o sołtysach, których bardzo cenię za 
ich zaangażowanie na rzecz swoich 
sołectw. Bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy po raz kolejny mi zaufali 
i oddali na mnie głos w plebiscycie 
„Naszego Głosu Poznańskiego” na 
SuperRadnego Roku Poznania i 19 
okolicznych gmin. To wyróżnienie 
jest dla mnie wyzwaniem i moty-
wacją do jeszcze lepszej pracy na 
rzecz Powiatu Poznańskiego i gminy 
Komorniki w której mieszkam od 
urodzenia. 

Należy pamiętać o ludziach!
Rozmowa z Mirosławem Wielochem, radnym Rady Powiatu Poznańskiego, laureatem plebiscytu SuperRadny 
Poznania i 19 Okolicznych Gmin’2016
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rozmawiał
Sławomir Lechna
s.lechna@naszglospoznanski.pl

• Mirosław Wieloch uzyskał 
w plebiscycie 927 głosów. 
Drugie miejsce zajął Łukasz 
Zarzycki (Rada Gminy Czerwo-
nak) – 651, a trzecie Barbara 
Widelicka (Rada Miejska Gmi-
ny Pobiedziska) – 184. Czwarta 
lokata przypadła Agnieszce Du-
dziak (Rada Gminy Czerwonak) 
– 135, a piąta Pawłowi Jazy 
(Rada Gminy Dopiewo) – 117.

Finaliści plebiscytu

Uroczystość uhonorowania SuperRadnego’2016 nastąpiła w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
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Na zaproszenie wójta i przewodniczą-
cego Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
Grzegorza Leonharda, 27 stycznia, 
do sali Gminnego Ośrodka Kultury 
„Sezam” przybyli przedsiębiorcy, 
samorządowcy z zaprzyjaźnionych 
i partnerskich gmin, reprezentanci 
lokalnych grup, organizacji poza-
rządowych oraz duchowieństwa, 
przedstawiciele służb mundurowych 
i instytucji współpracujących z gmi-
ną. Przybyli także parlamentarzyści, 
marszałek oraz wicestarosta. 

Wieczór rozpoczął się występem 
lokalnego Teatru Tańca Sortownia, 
prowadzonego przez Piotra Bań-
kowskiego. Obejrzeliśmy kilka krót-
kich prezentacji tanecznych w wy-
konaniu tancerzy w różnym wieku. 

Następnie wójt Czajka podsumo-
wał miniony rok.

 – 2016 rok był kolejnym dobrym 
dla gminy Tarnowo Podgórne – mó-
wił. Przypomniał, że zgodnie z nową 
strategią promocji od kilku miesięcy 
gmina kładzie większy nacisk na ini-
cjatywy kierowane do mieszkańców: 
stąd intensyfi kacja działań na rzecz 
seniorów, reaktywacja Młodzieżowej 
Rady Gminy czy integracja gminnej 
komunikacji zbiorowej z poznańską. 
Wójt podkreślił jednocześnie, że 
nadal bardzo ważne jest rozwijanie 

współpracy z biznesem: w 2016 roku 
rozpoczęło działalność Tarnowskie 
Centrum Wspierania Przedsiębior-
czości, funkcjonujące w strukturach 
organizacyjnych Urzędu Gminy. 

Wójt przedstawił wyzwania stoją-
ce przed samorządem w 2017 roku 
– przede wszystkim dotyczące edu-
kacji, a także związane z wykorzy-
staniem walorów leczniczych wód 
termalnych. 

Głównym punktem uroczysto-
ści było wręczenie statuetek „Tar-
nowskie Lwy” – dedykowanych 
firmom i osobom, które w szcze-
gólny sposób przyczyniają się do 
rozwoju gminy. – To osoby, które 
potrafią się dzielić zyskiem na 

rzecz naszej wspólnoty – stwier-
dził wójt Czajka.

W tym roku laureatami zostali: 
Juliusz Gustowski, właściciel fi rmy 
Gusma – za łączenie biznesu z pra-
cą społeczną; Hanna i Jerzy Kuczyń-
scy, właściciele fi rmy Fabryka Okuć 
Kuczyński – za prowadzenie z suk-
cesem fi rmy rodzinnej, fi rma Paso 
Polska – za społeczną odpowie-
dzialność biznesu, a także Leszek 
Osiecki, dyrektor regionu Poznań 
DB Schenker – polski menedżer za-
granicznej marki. 

Specjalne podziękowanie na ręce 
przewodniczącej Zarządu Międzyg-
minnego Centrum Zagospodarowa-
nia Odpadów Selekt Doroty Lew-

Pilarskiej wójt skierował do zarządu 
i członków związku, z którym gmina 
Tarnowo Podgórne współpracowała 
do końca ubiegłego roku. Dziękując 
za płynne przeprowadzenie „rewo-
lucji śmieciowej” oraz za zrozumie-
nie i realizację indywidualnych po-
trzeb mieszkańców życzył dalszych 
sukcesów i satysfakcji z realizacji 
zadań z zakresu gospodarki odpa-
dami komunalnymi. 

Ofi cjalną część Spotkania Nowo-
rocznego zakończył toast wzniesio-
ny przez przewodniczącego Rady 
Gminy Grzegorza Leonharda. ARz

Tarnowskie Lwy wręczone
W herbie Tarnowa Podgórnego jest lew – stąd nazwa corocznych nagród 
przyznawanych przez wójta Tadeusza Czajkę podczas Spotkania Noworocznego 

 Galeria zdjęć 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Laureaci Tarnowskich Lwów.
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W pierwszej edycji Budżetu Inicja-
tyw Społecznych w gminie Tarnowo 
Podgórne oddano łącznie ponad 
1.100 głosów. Wygrały trzy inicjaty-
wy: Grand Prix w Siatkówce Plażo-
wej, Biesiada u sąsiada i Integracja 
wolontariuszy – umowy pomiędzy 
pomysłodawcami a gminą zosta-
ły podpisane 6 lutego w Urzędzie 
Gminy. Realizacja tych projektów 
nastąpi w tym roku. 

Tymczasem 20 lutego rusza dru-
ga edycja Budżetu Inicjatyw. Przez 
miesiąc organizatorzy czekają na 
propozycje kolejnych działań, ini-
cjatyw i wydarzeń. Na realizację 
tych, które zdobędą największą 
liczbę głosów mieszkańców, gmina 
Tarnowo Podgórne zarezerwowała 
w budżecie łącznie 25 tys. zł. ARz 

Startuje II 
edycja BIS

REKLAMA? 
ZADZWOŃ! 
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Dobiega końca największa inwe-
stycja pierwszej połowy tej kaden-
cji, czyli budowa hali widowisko-
wo-sportowej. Kiedy mieszkańcy 
będą mogli z niej korzystać?

— Trwają ostatnie prace związane 
z wyposażaniem obiektu. Sądzę, że 
w drugiej połowie marca nastąpi 
ofi cjalne otwarcie. Wstępnie mamy 
ustalony termin, ale nie chcę go po-
dawać publicznie, bo może o parę 
dni się przesunąć. 

Inwestycje w gminie to nie tylko 
hala. Proszę wymienić te najważ-
niejsze w minionym roku?

— Hala zdominowała nasz 
budżet inwestycyjny, bo jej koszt 
to około 10 milionów złotych, ale 
realizujemy także inne zadania. 
Na ukończeniu jest kanaliza-
cja w Będlewie i w Stęszewie. 
Zakończyliśmy również budowę 
kanalizacji we wsiach Jeziorki 
i Słupia. Prowadzimy budowę 
chodników i dróg.

A jakie jest najważniejsze zadanie 
inwestycyjne na 2017 rok?

— To z pewnością budowa Szkoły 
Podstawowej w Jeziorkach, którą 
rozpoczynamy. Po reformie 
edukacyjnej w starym pałacu, 
w którym do tej pory uczą się 
dzieci, ośmioklasowa podstawówka 
i przedszkole się nie zmieszczą. 
Inwestycję tą jednak zaplanowali-
śmy już wcześniej. Prace projekto-
wo-dokumentacyjne trwały bowiem 
dwa lata. Chcielibyśmy, aby nauka 
w nowym budynku rozpoczęła się 
1 września 2018 roku. 

Mówiąc o inwestycjach na terenie 
gminy Stęszew trzeba też wspo-
mnieć o budowie S-5 i moderni-
zacji drogi wojewódzkiej numer 
306. Kiedy zostaną zakończone te 
zadania?

— Ekspresowa S-5 początko-
wo miała być oddana do użytku 
z końcem 2017 roku, ale praw-
dopodobnie nastąpi opóźnienie. 

Prace trwają i miejmy nadzieję, 
że zakończą się jak najszybciej. 
Jeśli chodzi o drogę Stęszew-Buk 
to trwają prace nad projektem, 
sukcesywnie uzgadnianym ze 
wszystkimi niezbędnymi instytucja-
mi. Modernizacja ma się rozpocząć 
z początkiem przyszłego roku. Być 
może już w jego końcu, a najpóź-
niej w połowie 2019 r. na odcinku 
pomiędzy Bukiem i Stęszewem 
zdecydowanie poprawi się układ 
komunikacyjny. Kierowcom będzie 
się jeździło bezpieczniej i bardziej 
komfortowo, a piesi i rowerzyści 
zyskają nowe chodniki i ścieżki. 
Inwestycja obejmuje odcinek drogi 
od Buku do skrzyżowania z będącą 
obecnie w budowie drogą ekspre-
sową S5. Drugi odcinek obejmuje 
fragment do Dymaczewa Nowego 
(skrzyżowanie z drogą nr 431) 
i składane są wnioski na dofi nanso-
wanie, a trzeci etap do drogi nr 32. 

Gminy, które należą do Stowarzy-
szenia Metropolia Poznań, cieszą 
się z możliwości pozyskania 
środków na strategiczne zadania 
związane głównie z transportem 
publicznym kolejowym. Jakich 

nowych inwestycji mieszkańcy 
mogą spodziewać się w najbliż-
szych dwóch latach w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych?

— Zabiegamy o to, by pozyskać 
pieniądze na budowę w węzłów 
przesiadkowych w Strykowie 
i Stęszewie. Problem w tym, że PKP 
dość opieszale przekazuje nam 
tereny po byłych bocznicach. W tej 

chwili uzyskaliśmy dokument, 
który zezwala nam prowadzić prace 
projektowe. 

Panie burmistrzu, w kraju 
mamy dość dynamiczną sytuację 
polityczną, której efektem jest 
wprowadzona reforma oświaty. 
Jak będzie wyglądała oświata od 
1 września w gminie Stęszew? 

— Oba nasze gimnazja, czyli 
w Stęszewie i Strykowie, jak 
wiadomo będą zlikwidowane. Do 
budynków stopniowo przenosić 
będziemy klasy z podstawówek. Na 
terenie gminy będą istniały cztery 
szkoły podstawowe: w Stęszewie, 
Jeziorkach, Modrzu i Strykowie. 
Od momentu podpisania ustawy 
przez Prezydenta RP prowadzi-
liśmy konsultacje z rodzicami, 
kuratorium i środowiskiem nauczy-
cielskim. Przyjęte rozwiązanie jest 
optymalne.

Wkrótce otwarcie hali w Stęszewie
Rozmowa z Włodzimierzem Pinczakiem, burmistrzem miasta i gminy Stęszew

Na terenie gminy 
będą istniały cztery 
szkoły podstawowe
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rozmawiał
Sławomir Lechna
s.lechna@naszglospoznanski.pl
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU
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W związku z planowaną rozbudową 
Szkoły Podstawowej w Wirach (gm. 
Komorniki) zaprezentowane zo-
stały dwa warianty, z których jeden 
zostanie zrealizowany. 

Wersja dwukondygnacyjna ozna-
cza szybszy termin wykonania roz-
budowy, ze względu na zgodność 
z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego. Każdy 
etap charakteryzuje się powstaniem 
budynku gotowego do użytkowa-
nia. Są to: dwa budynki edukacyjne 

(łącznie 21 sal lekcyjnych: etap I i II) 
oraz sala gimnastyczna (etap III).

Wersja trzykondygnacyjna wy-
maga zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Procedura zmiany została 
wszczęta na sesji Rady Gminy Ko-
morniki w grudniu 2016 r. Zmia-
na planu potrwa około 12 miesię-
cy, co oznacza późniejszy termin 
oddania szkoły do użytkowania, 
w stosunku do koncepcji dwukon-
dygnacyjnej. Oddanie budynku 

będzie możliwe dopiero po wyko-
naniu całego etapu I, w wyniku 
czego powstaną 22 sale lekcyjne, 
następnie budynek sali gimna-
stycznej (etap II).

Mieszkańców Wir proszeni są 
o przesyłanie swoich opinii i uwag 
na adres: konsultacje@komorniki.
pl do 28 lutego. Jednocześnie bez-
pośrednio na stronie Szkoły Podsta-
wowej w Wirach spwiry.edupage.
org rodzice mogą głosować na wy-
braną przez siebie wersję. Red

Dwie koncepcje
Mieszkańcy zdecydują, czy Szkoła Podstawowa w Wirach 
będzie dwu- czy trzykondygnacyjna 
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Pani Halina i Paweł Waligórowie 
z Kórnika obchodzili niedawno 70-
tą rocznicę zawarcia związku mał-
żeńskiego. Z tej okazji z najlepszymi 
życzeniami odwiedził ich burmistrz 
Jerzy Lechnerowski oraz kierująca 
Urzędem Stanu Cywilnego w Kórni-
ku Katarzyna Obiegałka. 

Dostojni jubilaci poznali się jesz-
cze w latach 30. XX wieku, kiedy 
to razem uczęszczali na lekcje reli-
gii. Oboje doświadczyli okropności 
II wojny światowej. Rodzinę pani 
Haliny wyrzucono z gospodarstwa 
w Robakowie i wywieziono. Pan 
Paweł został aresztowany i trafi ł do 
obozu Mauthausen-Gusen. Po woj-
nie oboje powrócili w rodzinne stro-
ny – pani Halina do Robakowa, pan 
Paweł do Śródki. Młodzi, choć już 
bardzo doświadczeni ludzie spotka-
li się ponownie i w lutym 1947 roku 
wzięli ślub, a właściwie dwa: cywil-
ny w kórnickim ratuszu i kościel-
ny w Tulcach. Jak wspomina pani 
Halina, w nocy przed ceremonią 
kościelną spadło tyle śniegu, że do 
tuleckiego sanktuarium trzeba było 

przedzierać się przez wielkie zaspy. 
Z powodu warunków atmosferycz-
nych dotarli tam jedynie państwo 
młodzi wraz z świadkami. Reszta 
gości czekała w domu rodzinnym 
panny młodej, gdzie później odbyło 
się wesele.

Pierwsze lata małżeństwa upły-
nęły na ciężkiej pracy w małym go-
spodarstwie w Śródce. Pan Paweł 

dwukrotnie pozbawiany był wolno-
ści. Raz podejrzewano go o szpie-
gostwo, gdyż obóz w którym spędził 
lata wojny wyzwolili Amerykanie, 
a on siłą rzeczy, jakiś czas spędził 
w amerykańskiej strefi e okupacyjnej 
w Niemczech. Kolejne aresztowanie 
nastąpiło z powodu niedostarczenia 
kontyngentu do spółdzielni. Cza-
sy były ciężkie, władza nie chciała 
zgodzić się, by zamiast niezbęd-
nego do siewu i dla zwierząt zboża 
Waligórowie oddali spółdzielni len. 
Wielokrotnie komunistyczni akty-
wiści wykrzykiwali w ich kierunku 
„kułacy” i utrudniali życie. Małżon-
kowie nie poddawali się. Urodził się 
syn, potem wnuki i prawnuki. 25 lat 
temu państwo Waligórowie prze-
nieśli się do Kórnika. Miesiąc przed 
jubileuszem 70-lecia ślubu urodziła 
się praprawnuczka Nela. 

Jaka jest recepta na przeżycie 70 
lat w zgodnym związku? Pani Hali-
na mówi zdecydowanie: „małżonko-
wie muszę się zrozumieć i oboje mu-
szą sobie wzajemnie ustępować”. 
Nic dodać, nic ująć. ŁG

70 lat małżeństwa z Kórnika
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Wersja 
dwukondygnacyjna.

Wersja 
trzykondygnacyjna.
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Podczas „Koncertu Noworocznego” 
wystąpiły zespoły „Affabre Conci-
nui” i „Castle Brass”. Nie zabrakło 
pokazów tańca w mistrzowskim wy-
konaniu. Wśród publiczności byli 
parlamentarzyści, samorządowcy, 
przedstawiciele instytucji wojewódz-
kich, duchowieństwa, organizacji po-
zarządowych, biznesu, kultury i spor-
tu. Wójt gminy Dopiewo – Adrian 
Napierała złożył życzenia i przedsta-
wił gminę Dopiewo, jej dokonania 
i wyzwania na najbliższe miesiące. 
Spotkanie odbyło się w sali Centrum 
Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Ko-
narzewie.

Laureatów „Dopiewskich Filarów” 
wyłoniła kapituła spośród kilkunastu 
kandydatur, które mieszkańcy mogli 
zgłaszać do końca stycznia. Statuetki 
„Dopiewskiego Filara” powędrowa-
ły do: Grzegorza Tomczaka – poety, 
pieśniarza, autora tekstów i artysty 
kabaretowego (kategoria: ambasa-
dor), ks. Karola Górawskiego – pro-
boszcza parafi i w Dąbrówce, dzieka-
na przeźmierowskiego i społecznika 
(kategoria: animator), Henryka Wa-
lenciaka – działacza ruchu rolniczego 

i spółdzielczego, propagatora lokal-
nej kultury (kategoria: super-fi lar).

Odbierając statuetki, nagrodzeni 
podkreślali swój związek z gminą 
Dopiewo. Związany całe 78-letnie 
życie z Gołuskami Henryk Walenciak 
został Super–fi larem za: bycie wzo-
rem rolnika – patrioty i organizatora, 
wkład w integrację środowiska, tro-

skę o to, by zawód rolnika zajmował 
należne miejsce w świadomości spo-
łecznej mieszkańców gminy. Zauwa-
żono propagowanie tradycji polskiej 
wsi wśród mieszkańców gminy Do-
piewo i upowszechnianie jej kultury.

W przypadku ks. Karola Góraw-
skiego zwrócono uwagę na działal-
ność na rzecz integracji środowisk 
gminy podczas pełnienia przez 10 
lat posługi w Dąbrówce i Zakrzewie 
– dwóch miejscowych parafi ach, 

umiejętność skupiania wokół parafi i 
różnych grup – takich jak: Rodzinny 
Chór Parafi alny, KS Korona Zakrze-
wo, drużyny harcerskie, Parafi alny 
Zespół Caritas.

Znany m.in. z „Kabareciarni” Ze-
nona Laskowika – Grzegorz Tom-
czak, od 30 lat mieszkający w Do-
piewie często jest przedstawiany na 
scenie „Zagra i zaśpiewa Grzegorz 
z Dopiewa”. Doceniono rolę w upo-
wszechnianiu dobrego imienia gmi-

ny Dopiewo poza jej granicami, 
a także osobisty dorobek i  osiągnię-
cia: poezję, występy kabaretowe, 
piosenki – wykonywane osobiście lub 
przez gwiazdy polskiej muzyki roz-
rywkowej.

Dopiewskie Filary rozdane
„Dopiewski Filar” to nagroda wójta gminy Dopiewo, wręczona po raz pierwszy na uroczystej gali, która 
odbyła się 17 lutego podczas „Spotkania Noworocznego Gminy Dopiewo”

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Laureaci Dopiewskich Filarów z wójtem i przewodniczącym Rady Gminy Dopiewo. Affabre Concinui. 
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Działalność Spółdzielni skupia się 
na zarządzaniu nieruchomościa-
mi, realizacji nowych inwestycji 
budowlanych i działalności spo-
łeczno-kulturalnej. Obsługujemy 
zasoby w 6 miejscowościach: Ko-
ziegłowach, Czerwonaku, Pobie-
dziskach, Przebędowie, Murowanej 
Goślinie i Poznaniu. Zasoby spół-
dzielcze obejmują 71 budynków 
(ponad 4  300 lokali mieszkalnych 
o pow. ponad 240 tys. m2) oraz 118 
lokali użytkowych (o pow. ponad 6 
tys. m2). 13 budynków zostało wybu-
dowanych wg obecnie obowiązują-
cych norm technicznych. Pozostałe 
starsze budynki zostały poddane ter-
momodernizacji. Spółdzielnia liczy 
prawie 5 tys. członków (Koziegłowy 
mają ok. 11,3 tys. mieszkańców).

Jako jedni z pierwszych w kra-
ju rozpoczęliśmy budowę miesz-
kań lokatorskich w oparciu o kre-
dyt z KFM (w latach 1998–2004 
wybudowaliśmy ich kilkaset). 
W ostatnich latach budujemy tylko 
mieszkania własnościowe. Zwykle 
w ramach nowych inwestycji odda-
jemy do użytku 1–2 budynki (ok. 
70–100 lokali). Inwestycje realizo-
wane są w nowoczesnym systemie 
budownictwa, z wysokim standar-
dem wykonania oraz funkcjonal-
nym zagospodarowaniem terenu 
wokół budynku.

Zarządzanie nieruchomościami 
to przede wszystkim: bieżące ad-
ministrowanie, realizacja rocznych 
i wieloletnich planów remontowych, 
zapewnienie bezpieczeństwa praw-
nego, ekonomiczno-fi nansowego, 
technicznego i p.poż.; podnoszenie 
wartości i standardu budynków (lo-
kali) i ich otoczenia.

W ramach swoich działań Zarząd 
prowadzi konsekwentną politykę 
zmierzającą do obniżania kosz-
tów eksploatacji i wprowadzania 
nowoczesnych rozwiązań techno-
logicznych, zarówno w zakresie 
infrastruktury budowlanej, jaki 
i sposobów komunikacji z miesz-
kańcami. 

Ostatnich 10 lat naszej dzia-
łalności to: uzyskanie premii ter-
momodernizacyjnej z BGK i prze-
prowadzenie termomodernizacji 
budynków; generalne remonty po-
krycia dachowego budynków oraz 
balkonów i wiatrołapów; wymiana 
wewnętrznej instalacji grzewczej, 
elektrycznej i wodnej; wprowadze-
nie elektronicznych podzielników 
ciepła i wodomierzy, przeprowa-
dzanie audytów energetycznych 
i instalowanie adaptermów; realiza-
cja energooszczędnego oświetlenia 
zewnętrznego i oświetlenia klatek 
schodowych oraz remonty chodni-
ków. Od 2013 r. wykonujemy syste-

matyczną wymianę i modernizację 
instalacji centralnego ogrzewania 
w najstarszych budynkach. Wszyst-
kie nowe inwestycje realizowane są 
w oparciu o materiały i technologie 
ekologiczne. 

W planach na najbliższe lata 
mamy dalszą realizację działań 
energooszczędnych, w tym m.in. 
analizujemy opłacalność solarów.

Spośród wykonanych w ostatnich 
latach prac za najważniejsze należy 
uznać ocieplanie ścian zewnętrz-
nych budynków (proces ten zakoń-
czono w 2013 r.). W wyniku prze-
prowadzonych prac obecnie 100% 
naszych zasobów ma nowoczesne 

i energooszczędne ledowe oświetle-
nie klatek schodowych z czujkami 
ruchowo-zmierzchowymi, 100% 
zasobów ma ocieplone stropodachy 
oraz wymienione drzwi na klatkach 
schodowych, 90% zasobów ma 
okna o podwyższone izolacyjności 
cieplnej, a zainstalowany system 
oszczędzania energii cieplnej Ada-
pterm dostosowuje dostarczane 
ciepło do rzeczywistego zapotrzebo-
wania lokatorów. W związku z do-
ciepleniem budynków w naszych za-
sobach mieszkaniowych zostały 
wykonane audyty energetyczne dla 
tych budynków. Pozwoliło to na 
wprowadzenie do systemu rozlicza-

nia centralnego ogrzewania nowych 
współczynników LAF, zgodnie z wy-
mogami ustawy – Prawo energe-
tyczne. 

Niezależnie od prac realizowa-
nych wewnątrz budynków prowa-
dzone są także prace zewnętrzne, 
w tym m.in. zakończony został 
proces wymiany oświetlenia ze-
wnętrznego budynków na energo-
oszczędne lampy ledowe, a w latach 
2009–2016 realizowany był kom-
pleksowy remont powierzchni dróg 
i chodników we wszystkich zaso-
bach spółdzielczych.

W ramach zapewnienia bezpie-
czeństwa ekonomiczno-fi nanso-
wego nieruchomości prowadzimy 
intensywną politykę windykacyj-
ną oraz na bieżąco wprowadzamy 
zmiany wynikające z nowelizacji 
przepisów prawa.

W ramach działalności społeczno-
kulturalnej prowadzonej przez Spół-
dzielnię prężnie działają osiedlowe 
Kluby Seniora i Malucha, których ce-
lem jest integracja mieszkańców oraz 
rozwijanie ich zainteresowań, a także 
Klub Sportowy „Karolinka”, w któ-
rym gry w piłkę nożną uczy się do 70 
chłopców w wieku 8–12 lat. O istot-
nych dla mieszkańców sprawach dot. 
spółdzielczości i sprawach lokalnych 
informuje natomiast bezpłatna gaze-
ta „Karolinka” wydawana od 23 lat. 

35 lat SM Koziegłowy 
Spółdzielnia istniejąca na wielkopolskim rynku nieruchomości od 
23 lutego 1982 r. jest obecnie liderem w branży budownictwa FO
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Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach 
posiada 

OSTATNIE WOLNE MIESZKANIA OSTATNIE WOLNE MIESZKANIA 
do nabycia w inwestycji oznaczonej jako 

ul. Piłsudskiego 27A w Koziegłowach. 

Powierzchnia mieszkań 50–60 mkw; 
cena od 247 tys. PLN (razem z komórką lokatorską). 

Wszelkie szczegółowe informacji na www.kozieglowy.com.
pl lub pod nr. telefonu 61 8111 588/589.

Gmina Dopiewo została zwycięzcą 
drugiej edycji konkursu „Otwarte 
Przestrzenie. Artystyczny Przystanek 
2017”. Stowarzyszenie Gmin i  Po-
wiatów Wielkopolski podało wynik 
13 lutego. Kilka dni wcześniej wyło-
niło trzech fi nalistów – obok  gminy 
Dopiewo z  lokalizacją w  Dąbrówce 
–  Pniewy z  Łazienkami Miejski-
mi i Leszno   z lokalizacją przy ul. 
17 Stycznia. Do konkursu zgłoszono 
33 lokalizacje z  całej Wielkopolski. 
Urząd Gminy Dopiewo zgłosił loka-
lizację w pobliżu szkoły podstawo-
wej przy ul. Malinowej w Dąbrówce, 
osiedli mieszkaniowych i terenów 
usługowych, podkreślając w zgło-
szeniu konkursowym: dynamiczny 
rozwój Dąbrówki w ostatnich latach, 
powstanie osiedli mieszkaniowych, 
sąsiedztwo szkoły i fakt odkrycia 
w 2016 r. grodu słowiańskiego z  X 
wieku – jak ustalili archeolodzy, star-
szego od grodu Piastów w Poznaniu. 
Uzasadnienie to przekonało jurorów 
konkursu do wyboru lokalizacji na 
terenie gminy Dopiewo.

Nagrodą jest wybudowanie do 
końca tego roku przez fi rmę A2HM 
wiaty rowerowej wraz z małą archi-
tekturą wokół niej. Obiekt w Dą-
brówce ma być niezwykły. O tym, 
jak będzie wyglądać zadecydują 
młodzi artyści z Uniwersytetu Ar-
tystycznego w  Poznaniu, którzy 
zmierzą się ze sobą na koncepcje, 

wizualizacje i projekty. Najlepsza 
koncepcja ma być wykonana. Part-
nerem II edycji konkursu jest fi rma 
ElektRa, która  funduje oświetlenie. 

Wiata w Dąbrówce z pewnością 
się przyda. Wystarczy wiosną, la-
tem lub jesienią rozejrzeć się wokół 
szkoły i przylegających do niej bo-
isk, żeby zauważyć realną i  rosną-

cą potrzebę zapewnienia nowych 
miejsc do parkowania rowerów. 
Zwrócił na to uwagę jeden z projek-
tów zgłoszonych w pierwszym „Do-
piewskim Budżecie Obywatelskim”, 
a także dyrekcja szkoły. Po feriach 
gmina oddała do użytku drugą część 
tej placówki, istniejącej od 2012 r. – 
z dodatkowymi 14 klasami, drugą 
salą gimnastyczną, z trybunami 
i ścianką wspinaczkową. Zarów-
no szkoła, jak i rozległy kompleks 
sportowy służą nie tylko dzieciom, 
ale i dorosłym mieszkańcom dyna-
micznie rozrastającej miejscowo-

ści. Obiekty szkolne gmin nie tylko 
nauczają, ale spełniają dodatkowe 
funkcje. Tempo rozwoju Dąbrówki 
w gminie Dopiewo obrazuje ze-
stawienie dwóch liczb. Dąbrówka 
anno domini 2017  r. ma wg ok. 4 
tys. mieszkańców zameldowanych 
na stałe i ponad tysiąc mieszkańców 
bez meldunku. Jeszcze w 1995 r. 
Dąbrówkę zasiedlało niespełna 200 
osób. Sąsiedztwo lasów, bliskość 
Poznania i inwestycje deweloperów 
i samorządu, sprawiły, że w ciągu 
dwóch dekad zyskała ona na atrak-
cyjności. Adam Mendrala

Artystyczny przystanek w Dąbrówce

Dąbrówka w gminie 
Dopiewo zyskała na 
atrakcyjności
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Łucja Ciechanowska  z Dopiewa 17 
lutego świętowała 102 urodziny, 
z rodziną, znajomymi i przedstawi-
cielami samorządu. Wszyscy życzyli 
Jubilatce 200 lat. Urok Dopiewa 
pani Łucja odkryła stosunkowo póź-
no – od 6 lat mieszka tu z córką i jej 
mężem. Wśród ulubionych rozry-
wek wymienia serial „Ranczo”, z pa-
sją śledzi jego „wątek dopiewski”. 
Ma 3 córki, 5 wnuków i 6 prawnu-
ków. Jej receptą na długowieczność 
jest pogoda ducha i otaczanie się 
przyjaznymi ludźmi. Uwielbia także 
towarzystwo psów i kotów, któremu 
także przypisuje pozytywny wpływ 
na samopoczucie i zdrowie.

Na zdjęciu wójtem gminy Dopie-
wo, Adrianem Napierałą i zastępcą 
kierownika USC Natalią Szajstek, 
którzy złożyli Jubilatce życzenia, 
wręczyli bukiet róż, kosz upominko-
wy i list gratulacyjny. UG

Dopiewianka 
na sto dwa!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Wielki niepokój zapanował wśród 
rodziców, dzieci, nauczycieli, władz 
samorządowych, gdy trzeba było ła-
godzić zagrożenia tak zwanej refor-
my oświaty. Dotychczasowy system 
w gminie Rokietnica funkcjonował 
sprawnie. Tonowanie złych emocji, 
łagodzenie napięć i obaw nie było ła-
twe, na szczęście dobro dzieci okazało 
się wartością nadrzędną. Choć do byle 
jak napisanej podstawy programowej 
można mieć mnóstwo zastrzeżeń, to 
przynajmniej nauka będzie się odby-
wać w dobrych warunkach.

W gminie Rokietnica funkcjonują 
trzy szkoły podstawowe oraz jedno 
zbiorcze gimnazjum. Ten uświęco-
ny kilkuletnią tradycją system dzia-
łał dobrze, aż wybuchła tak zwana 
reforma. Okazało się, że jest czego 
się bać. W Napachaniu i w Mrowi-
nie działają szkoły sześcioklasowe. 
Teraz mają być one ośmioklaso-
we, a uczniowie klas 7–8, zamiast 
jeździć do zbiorczego gimnazjum 
w Rokietnicy, zostaną na miejscu. 
Problem w tym, że nie ma tam dla 
nich miejsca. W imię wymyślonego, 
w politycznych gabinetach systemu, 
burzącego dotychczasowy porządek, 
trzeba się było nagimnastykować, by 
zapewnić uczniom możliwość nauki 
w przyzwoitych warunkach.

Rada gminy została zmuszona 
do błyskawicznego działania – do 
końca marca trzeba podjąć osta-
teczne uchwały w sprawie organi-
zacji oświaty po nowemu. Pierwsze 
uchwały, w tym dotyczące budżetu, 
musiały zostać podjęte już 16 lute-
go. Wymagało to spotkań z dyrekto-
rami szkół, wielu rozmów z mocno 
zaniepokojonymi rodzicami. Jedy-

nym sposobem wyjścia z zagroże-
nia okazała się rozbudowa dwóch, 
sześcioklasowych do tej pory szkół. 
Ustalono, że najpierw zostanie roz-
budowana ta w Napachaniu. W Ce-
rekwicy, położonej tuż przy Mro-
winie i niedalekiej Przybrodzie, nie 
można postąpić podobnie. Trzeba 
tam zbudować całkiem nową szkołę.

Po burzliwej komisji tematycznej, 

wydawało się, że na sesji rady gminy 
trudno będzie zapanować nad emo-
cjami i przełamać obawy. Trzeba się 
było tak ratować przed politycznymi 
decyzjami, by dzieci jak najmniej 
ucierpiały. Ostatecznie udało się 
wypracować porozumienie, za co 
wójt Bartosz Derech podziękował 
rodzicom, radnym, dyrektorom pla-
cówek. 

– Działania były zgodne, nie wy-
buchła wojna między mieszkańcami 
zainteresowanymi rozbudową kon-
kretnej szkoły kosztem innej. Gmi-
nę czeka duży wysiłek fi nansowy, 
by przeprowadzić konieczne inwe-
stycje oświatowe, są one jednak do 
udźwignięcia. Nie ma wątpliwości, 
że rozbudowa szkoły w Napachaniu 
jest faktem. W przyszłym tygodniu 
podpiszę umowę na wykonanie pro-
jektu budowlanego tak, by na jesie-
ni mieć pozwolenie na budowę. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
postaramy się jeszcze w tym roku 
rozpisać przetarg. Budowa nowej 
placówki w Cerekwicy wprawdzie 
pozostaje marzeniem, ale i ono 
z całą pewnością się spełni. Pierw-
szym krokiem będzie opracowana 
koncepcja architektoniczno-urbani-
styczna. Mimo początkowych wąt-
pliwości udało się i do tego projektu 
przekonać radę. Wspólne argumen-
ty urzędowego zespołu, rodziców 
i dyrektorów gminnych placówek 
oświatowych nie mogły zostać po-
minięte. Przesunięte środki fi nan-
sowe pozwolą mi podjąć konkret-
ne działania. Celem jest sprawnie 
działająca oświata uwzględniająca 
trendy rozwojowe gminy i przede 
wszystkim dobro dzieci. JD

Dzieci wygrają z nowym systemem?
Oświata w gminie Rokietnica: szkoła w Napachaniu zostanie rozbudowana, a w Cerekwicy powstanie nowy budynek 
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Radni zostali zmuszeni do błyskawicznego działania.

Trwa budowa nowego skrzydła gimnazjum w Rokietnicy. 

Wójt Bartosz Derech. 

Rokietnicki Ośrodek Sportu dalej 
inwestuje. 15 lutego została pod-
pisana umowa na budowę Galerii 
Handlowej II. Parter przeznaczony 
jest na handel i usługi, natomiast 
całe I piętro zajmie nowoczesna bi-
blioteka gminna o powierzchni pra-
wie 800 m². 

Dotychczasowa biblioteka znajdu-
je się w starym, wymagającym dużych 
nakładów budynku. Zajmuje tylko 
150 m² i jak na ponad 3,3 tysięcy czy-

telników jest zdecydowanie za ciasna. 
Stąd decyzja o budowie i przeniesie-
niu biblioteki, która połączona będzie 
łącznikiem z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w budynku hali ROS-u. 

– Budowę podzielono na dwa 
etapy. Pierwszy etap – stan dewelo-
perski do 30 września, drugi – wy-
kończenie i wyposażenie biblioteki 
do końca roku – powiedział Jerzy 
Maciejewski, prezes spółki Rokiet-
nicki Ośrodek Sportu. Red

Nowa biblioteka
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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

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że w dniu 13 lutego 2017r. wywiesił na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115 oraz na stronach internetowych urzędu, 
do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykazy nieruchomości gminnych wykazy nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do sprzedaży położone w Przeźmierowie przy ul. Rzemieślniczej przeznaczonych do sprzedaży położone w Przeźmierowie przy ul. Rzemieślniczej 
działka nr 1/79 o pow. 2408 mdziałka nr 1/79 o pow. 2408 m2, w Baranowie przy ul. Przygranicznej działka nr , w Baranowie przy ul. Przygranicznej działka nr 
445/2 o pow. 384 m445/2 o pow. 384 m2.. Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami, Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, tel. 61-89-59-261. 

REKLAMA

IX Wielkopolski Konkurs Ko-
szy Wielkanocnych odbędzie się 
w Niedzielę Palmową (9 kwietnia), 
w godz. 10-15 (Klub Sołecki Mro-
wino-Cerekwica, ul. Szamotulska 
7). Organizatorzy – Urząd Gminy 
w Rokietnicy i sołectwo Mrowi-
no-Cerekwica – zapraszają miesz-
kańców Wielkopolski do udziału 
w tegorocznym konkursie na naj-
piękniejszy koszyk do święconki. 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział 
w konkursie? Należy mieć przede 
wszystkim pomysł na przygotowa-
nie koszyka i chęci, aby się nim po-
chwalić. Zgłoszenia przyjmowane 
będą osobiście, drogą telefoniczną, 
bądź mailową do 3 kwietnia 2017 r. 
(poniedziałki od 10 do 18, pozosta-
łe dni tygodnia od 7.30 do 15.30) 
w Urzędzie Gminy w Rokietnicy 
(Referat Organizacyjny i Promocji: 
tel.: 61 89 60 614, mail: katarzyna.
sokulska@rokietnica.pl, kinga.
owsian@rokietnica.pl. 

W konkursie może wziąć udział 
każdy, a kategorie zostały podzielo-
ne w następujący sposób:

•  wystawcy indywidualni (osoby 
prywatne), w tym: dorośli i dzieci,

•  wystawcy zbiorowi, w tym: Koła 
Gospodyń Wiejskich, stowarzy-
szenia, zespoły i przedszkola.

Dla uczestników konkursu przy-
gotowano upominki i nagrody. Jak 

co roku konkursowi towarzyszyć bę-
dzie wystawa stołów wielkanocnych 
„Stół wielkanocny pięknie nakry-
ty”, przygotowana przez sołectwa 
gminy Rokietnica. Będzie można je 
podziwiać w różnych lokalizacjach 
przez całą Niedzielę Palmową.

Zaplanowano także mały wielka-
nocny kiermasz, na którym skosz-
tować będzie można wielkanocnych 
smakołyków oraz zaopatrzyć się 
w niezbędne wielkanocne atrybuty.

Zachęcamy do zarezerwowania 
sobie czasu i podążania rodzinnym 
szlakiem wielkanocnym.

Regulamin konkursu oraz for-
mularze zgłoszeniowe dostępne już 
wkrótce na www.rokietnica.pl. 

Konkurs Koszy Wielkanocnych 

Pierwsze w tym roku zorganizo-
wano 11 stycznia w Chomęcicach, 
kolejne odbyły się już w Głucho-
wie (15 lutego) i w Plewiskach (16 
lutego). W minioną środę, w DK 
„Dworek”, odbyło się coroczne spo-
tkanie władz, przedstawicieli policji 
i Straży Gminnej z mieszkańcami 
Głuchowa. Rozpoczęto je od zapre-
zentowania stanu bezpieczeństwa 
w gminie. Sołtys Krystyna Krol-
l-Chilomer zdała sprawozdania 
fi nansowe i z ubiegłorocznej dzia-
łalności. Następnie wójt Jan Broda 
przedstawił sytuację fi nansową i in-
westycyjną tut. gminy.

– Najbardziej absorbuje nas 
oświata i zmiany, których trzeba 
dokonać przed wrześniową re-
formą – mówił wójt. – Niepraw-
dą jest, że reforma nie będzie nic 
kosztować samorządy. Rozbudowa 
szkół i przekształcenie gimnazjum 
w szkołę podstawową to jedno, zaś 
doposażenie szkół w meble i odpo-
wiednie prace naukowe poszcze-
gólnych pracowni to druga strona 
medalu. Do tego dodać trzeba wy-
dłużone o dwa lata nauczanie w po-
szczególnych szkołach.

Wójt wymienił również najwięk-
sze wyzwania inwestycyjne czeka-
jące gminę w najbliższym czasie: 
kanalizację deszczową w ul. Grun-
waldzkiej w Plewiskach, połącze-
nie ul. Młyńskiej w Komornikach 
z ul. Komornicką i Żabikowską 
wraz z budową w tym miejscu ron-
da, wspomniał o kontrolach, które 
będą przeprowadzane wraz z „Se-
lektem” pod kątem wywozu śmieci 
z poszczególnych posesji. 

Przewodniczący Rady Gmi-
ny Marian Adamski zapewnił, że 
wszelkie podatki pozostaną na 
dotychczasowym poziomie. Dalej 
dyskusja toczyła się w ramach tzw. 
wolnych głosów i dot. m.in. kwestii: 

przejazdu przez sołectwo tzw. trans-
portu ciężkiego i nie dostosowa-
nych znaków drogowych w zakresie 
parametrów określających tonaż 
sprzętu, czy prędkość, podniesiono 
też sprawę hałasu i ewentualnego 
zastosowania ekranów wygłuszają-
cych w sytuacji uruchomienia m.in. 
zjazdu z „S”, obwodnicy.

Zebranie wiejskie w Plewiskach 
przebiegło w podobnej konwen-
cji. Komendant Straży Gminnej 
Andrzej Cieżyński poruszył temat 
smogu, palenia w piecach i zagro-
żenia zatruciem czadem. Sołtys 
Plewisk Małgorzata Zgoła złożyła 
sprawozdanie fi nansowe i z dzia-
łalności. Wójt Jan Broda z planów 
inwestycyjnych wymienił pw. budo-
wę deszczówki w ul. Grunwaldzkiej, 
przebudowę ul. Szkolnej z budową 
ronda na ul. Fabianowskiej, po-

ruszył temat tzw. budżetu obywa-
telskiego– oddolnych postulatów, 
inicjatyw, do ewentualnego zasto-
sowania w konkretnych sołectwach. 
Jak bumerang powracająca sprawa 
budowy wiaduktu w sąsiedztwie to-
rów kolejowych, nadal pozostała na 
liście dyżurnych tematów, bowiem 
status quo wiaduktu uzależniony 
jest w głównej mierze od przychyl-
ności władz Poznania. 

Najbliższe zebranie wiejskie za-
planowano w Wirach (21 lutego, 
g. 18, DK), Szreniawie (2 marca, g. 
18, świetlica wiejska), Łęczycy (21 
marca, g. 18, DK „Nad Wirynką”) 
i w Komornikach (4 kwietnia, g. 18 
sala „Piwnica”). Zebrania sołeckie 
są doskonałą okazją, aby poroz-
mawiać z przedstawicielami policji 
i Straży Gminnej, z wójtem i rad-
nym. VS

Zebrania wiejskie
W sołectwach gminy Komorniki odbywają się tradycyjne zebrania
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W konkursie 
wielkanocnym może 
uczestniczyć każdy 

95.617,33 zł przekazał Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej Pomocy 
w 2017 r. Sztab WOŚP Gminy Do-
piewo. To efekt zbiórki 120 wolonta-
riuszy i  licytacji przeprowadzonych 
w  Centrum Rehabilitacyjno – Kul-
turalnym w Konarzewie podczas 25 
Finału WOŚP. Sztab w gminie Do-
piewo tworzą: Gminna Biblioteka 
Publiczna i Centrum Kultury w Do-
piewie i ZHP Szczep w Dopiewie. To 
najlepszy wynik w 18-letniej historii 
jego działalności. Ubiegłoroczny, 
także rekordowy wynik,   został 
w tym roku przekroczony aż o 43%.

Akcję gminną urozmaiciły 

i  uświetniły występami zespoły 
taneczne i  muzyczne:   harcerze, 
dzieci i rodzice z przedszkola „Mali 
Odkrywcy” z  Dąbrówki, „Other 
Melody”, Cheerleaderki z  Gimna-
zjum w Dopiewie, Dziecięcy Zespół 
Folklorystyczny „Cepelia-Poznań”, 
uczestnicy Warsztatów Tańca No-
woczesnego przy GBPiCK w Dopie-
wie,   „Activus – Taniec i  Fitness”, 
Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo 
i kapela „Plewiszczoki”. Na zakoń-
czenie zostało wystrzelone sprzed 
CRK Konarzewo, jak w  wielu miej-
scach w Polsce, „Światełko do Nie-
ba”. Adam Mendrala

Rekordowy WOŚP 
w Dopiewie 

REKLAMA? ZADZWOŃ!  691-895-296
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ROZMAITOŚCI

Koncert organizowany od wielu już 
lat z inicjatywy burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego tym razem od-
był się 14 stycznia. Na wydarzenie, 
podobnie jak w latach ubiegłych, 
zaproszeni zostali przedstawiciele 
władz samorządowych wojewódz-
twa, powiatu, gminy, dyrektorzy 
szkół, przedstawiciele fi rm, stowa-
rzyszeń, organizacji społecznych 

działających na terenie gminy i oso-
by zasłużone dla Kórnika. Koncert 
uświetniła swoją obecnością Biała 
Dama Malwina Bartkowiak.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski 
dziękując gościom za dotychczasową 
współpracę, zaprosił na koncert, bę-
dący muzyczną podróżą „Od Broad-
way’u do Hollywood” w wykonaniu 
solistów, chóru, baletu i orkiestry Te-

atru Muzycznego w Poznaniu pod dy-
rekcją Agnieszki Nagórki. Koncert był 
nie lada gratką dla miłośników muzy-
ki fi lmowej i musicalowej, gdyż w re-
pertuarze znalazły się fragmenty zna-
nych musicali takich, jak: „Skrzypek 
na dachu”, „Hello Dolly!”, „Upior 
w operze”, a także największe przebo-
je fi lmowe, które doczekały się wersji 
musicalowych, jak choćby „Zakonni-

ca w przebraniu”. O tym, że koncert 
bardzo się podobał, mogły świadczyć 
gromkie oklaski i owacje na stojąco.

Musicale w Kórniku 
W Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” odbył się Koncert Noworoczny
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Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Zapraszamy na samochodowy rajd 
motoFanki 2017, który w tym roku 
odbędzie się w gminie Tarnowo 
Podgórne. W imprezie wziąć udział 
mogą wyłącznie panie i to z myślą 
o nich na trasie zostaną przygoto-
wane liczne zadania. Wydarzenie 
przygotowuje grupa Rajdy w Po-
biedziskach, organizująca m.in. Li-
stopadowy Rajd Niepodległościowy 
i – w ramach Dni Gminy Tarnowo 
Podgórne – Rajd z Lwem. 

– W tym roku chcemy zapropo-
nować nieco zmienioną formułę 
rajdu, ale niech to pozostanie nie-
spodzianką dla naszych motoFa-
nek – mówi jeden z organizatorów 
Tomasz Duszczak. – I chociaż na 
pewno elementów rywalizacji nie 
zabraknie, to ma to być przede 
wszystkim czas dobrej zabawy. 

Rajd odbędzie się 4 marca, a za-
pisy przyjmowane są już na www.
motofanki.pl. Tam również dostęp-
ne będą bardziej szczegółowe infor-
macje. Gmina Tarnowo Podgórne 
jest jednym ze współorganizatorów 
tego wydarzenia. ARz

Kobiety za 
kierownicę

Kolejna gwiazda polskiej sceny za-
witała 11 lutego do Kórnika w ra-
mach objazdowego Krakowskiego 
Salonu Poezji Anny Dymnej. Tym 
razem z publicznością spotkał się 
Piotr Fronczewski. Przeczytał on 
fragmenty autobiografi cznej książ-
ki Janusza Głowackiego „Z głowy”. 
Artyście towarzyszył Seweryn Gra-
niasty, który zagrał na saksofonie 
kilka jazzowych utworów.

Przyjazd Fronczewskiego do Kór-
nika zapowiadany był już w ubie-
głym roku, ale niestety prywatne 
problemy aktora uniemożliwiły mu 
tę wizytę. Witając się z publiczno-
ścią gość w pełni usprawiedliwił 
tamtą nieobecność oraz wytłuma-
czył, dlaczego przekonał organi-
zatorów by pozwolili mu podczas 
Salonu Poezji przeczytać fragmen-
ty prozy. Jak stwierdził poezja jest 
dla niego czymś bardzo intymnym 
i kojarzy mu się z bezpośrednim 
spotkaniem utworu i czytelnika np. 
w domowym zaciszu. Z właściwą 
sobie skromnością przyznał, że nie 
czuje się dobrze narzucając słu-
chaczowi interpretację poezji i nie 
wie czy dobrze ją interpretuje. Wy-
brał natomiast i przygotował tekst 
swojego przyjaciela Janusza Gło-
wackiego, który w części opowiada 
o wydarzeniach, w których sam 
Fronczewski uczestniczył i opisuje 
środowisko artystyczne, które au-

tor tekstu i czytający współtworzyli. 
Usłyszeliśmy więc barwne anegdoty 
o warszawskim SPATIF-ie, w któ-
rym spotykała się warszawska bo-
hema, poznaliśmy klimat Nowego 
Yorku lat 80-tych XX wieku i usły-
szeliśmy o zmaganiach autora z lo-
sem emigranta. Ostatnia cześć do-
tyczyła starości i odchodzenia osoby 
bliskiej. 

Po zakończeniu czytania Piotr 
Fronczewski długo jeszcze rozma-
wiał z widzami, pozował do zdjęć 
oraz podpisywał wydany w formie 

książki zatytułowanej „Ja, Fron-
czewski” obszerny wywiad jak prze-
prowadził z nim Marcin Mastalerz. 

Już 18 marca kolejny Salon Poezji 
na Zamku w Kórniku. Tym razem 
chętni spotkają się z Anną Seniuk 
i jej interpretacją poezji Bolesława 
Leśmiana.

Fronczewski czytał „Z głowy”

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Bal Seledynowy odbędzie się 
w ostatnią sobotę karnawału, tj. 25 
lutego, w głównym budynku Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu przy al. Niepodległości 10. 
Patronat tradycyjnie objął „Nasz 
Głos Poznański”.

Organizatorami balu są Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Poznaniu we 

współpracy z Fundacją Akademic-
ką Gaudeamus Igitur i Korporacją 
Lechia. Tegoroczna edycja balu 
obędzie się w klimacie morskim. 
W skład Komitetu Honorowego, 
podobnie jak w latach poprzednich, 
wchodzić będą przedstawiciele 
władz samorządowych miasta Po-
znania i województwa, a także rek-
torzy uczelni państwowych. Bal ma 
charakter charytatywny. Red

Bal Seledynowy
 NASZ PATRONAT
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DAJ O SOBIE PRZECZYTAĆ!
Zadzwoń teraz!  691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL  KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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W maju poznański Teatr Muzyczny 
przedstawi polską premierę Mada-
gaskaru – roztańczonego musicalu 
dla dzieci i rodzin. 

Spektakl powstał na podstawie 
pełnometrażowego fi lmu animowa-
nego z 2005 roku – wielkiego hitu 
wytwórni DreamWorks. Lew Alex, 
żyrafa Melman, zebra Marty i hi-
popotamica Gloria mają dość życia 
w zamknięciu. Pewnego dnia Marty, 
zafascynowany snującymi skompli-
kowane plany ucieczki pingwinami, 
wspólnie ze swoimi kompanami po-
stanawia uciec z nowojorskiego zoo. 
Uciekinierzy zostają złapani, ale za 
karę władze ogrodu zoologicznego 
postanawiają wysłać ich do Afryki. 
Pośrodku oceanu klatki wypadają za 
burtę pokładu, a zwierzęta lądują na 
egzotycznej wyspie, gdzie rządzi Król 
Julian i jego zwariowana ferajna.

Poznańską wersję musicalu wy-
reżyseruje Jerzy Jan Połoński, który 
z sukcesami realizuje spektakle dla 
dzieci w całej Polsce.

– Historia jest zwariowana i to 
świetny pomysł na spektakl – opo-
wiadał podczas niedawnej konferen-
cji prasowej reżyser. – W Ameryce 
jest ona przedstawiana bardziej jako 
show i my chcielibyśmy ten właśnie 
element przenieść do Poznania na 
miarę skromnych możliwości sce-
nicznych. Będzie plastycznie, nie-
banalnie, kolorowo i ciekawie. Na 
pewno nie będzie to odwzorowanie 
fi lmowego Madagaskaru.

Choreografi ę przygotowuje Pau-
lina Andrzejewska, a kostiumy 
i scenografi ę Marika Wojciechow-
ska. Autorami muzyki są George 
Noriega i Joel Someillan, zdobywcy 
nagrody Grammy, a libretta Kevin 
Del Aguila. Publiczność usłyszy ta-
kie hity jak „I like to move it”, „Wild 
and free” czy „Best friends” w pol-
skim przekładzie przygotowanym 
specjalnie na zamówienie Teatru 
Muzycznego. Marek Robaczewski 
przełożył na język polski słynny prze-
bój „Wyginam śmiało ciało”, a jego 
syn Tomasz tłumaczył większość 
odcinków kultowej serii „Pingwiny 
z Madagaskaru”. Światowa premie-
ra spektaklu odbyła się w 2016 roku 
w The Coterie Theatre w Kansas City 
w Stanach Zjednoczonych.

W Teatrze Muzycznym w Pozna-
niu w 2017 roku przedstawienie 
zostanie zagrane kilkadziesiąt razy, 
w dni powszednie oraz w weekendy – 
m.in. z okazji Dnia Dziecka. W tym 
sezonie będzie to 30 spektakli dla 
12.000 widzów.

Premiera mogła między innymi 
dojść do skutku dlatego, że Teatr 
Muzyczny ma nowego sponsora. Jest 
nim spółka Aquanet. Umowa została 
podpisana na 2 lata.

– Kultura jest bardzo ważnym 
elementem działania naszej fi rmy 

– powiedziała Dorota Wiśniewska, 
rzeczniczka prasowa Aquanetu. – 
Bez kultury przecież się nie rozwija-
my. Dlatego od kilku lat angażujemy 
się w takie przedsięwzięcia. Tak ro-
zumiemy naszą rolę, nie tylko jako 
dostarczyciela usług komunalnych. 

W repertuarze Teatru Muzyczne-
go do końca czerwca znalazły się pw. 
cieszące się ogromną popularnością 
widzów musicale takie jak: „Zakon-
nica w przebraniu”, „Jekyll&Hyde”, 
„Evita”, operetka „Księżniczka czar-
dasza”, komedia „Akompaniator”, 
a także propozycje dla najmłod-
szych: „Ania z Zielonego Wzgórza” 
oraz „Pchła Szachrajka”.

4 marca teatr zaprasza na dwa 
niezwykłe koncerty z okazji Dnia 
Kobiet, zatytułowane „Z Broadwayu 
do Hollywood”. Ich ideą jest prezen-
tacja fragmentów musicali, które zo-
stały zekranizowane, a także fi lmów, 
które doczekały się wersji musicalo-
wych.

W drugiej części sezonu 
2016/2017 teatr kontynuuje cykl 
Krakowskie Salony Poezji. 18 mar-
ca podczas jubileuszowego 30 Salo-
nu, z publicznością spotka się Anna 
Seniuk, 1 kwietnia – Anna Cie-
ślak, a 20 maja – Andrzej Seweryn 
i Maria Seweryn. Tego samego dnia 
w godzinach popołudniowych Salo-
ny odbywają się również w Bibliotece 
w Zamku w Kórniku. 

Bilety na wszystkie wydarzenia 
dostępne są w kasie oraz online na 
www.teatr-muzyczny.poznan.pl i Bi-
lety24.pl. SL 

KULTURA

Polska premiera 
musicalu Madagaskar 
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Enej to zespół rockowo-folkowy, 
założony w 2002 roku w Olsztynie, 
przez braci Piotra i Pawła Sołodu-
cha oraz ich przyjaciela Łukasza 
Kojrysa (obecnego managera ze-
społu). Nazwa zpochodzi od imie-
nia głównego bohatera „Eneidy” 
Iwana Kotlarewskiego – Eneja, 
wesołego kozaka podróżującego po 
świecie. Grupa to mieszanka różno-
rodna kulturowo, co ma swe źródło 
w pochodzeniu członków zespołu – 
rodzina braci Sołoducha ma korze-
nie ukraińskie, Mirosław Ortyński 
urodził się we Lwowie, a pozostali 
jego członkowie to Polacy.

Na dyskografi ę Eneja składają się 
cztery krążki studyjne i jeden kon-
certowy. Debiutancka płyta „Ulice” 
ukazała się w roku 2008. W 2010 r. 
wydana została płyta „Folkorabel” 
(Złota Płyta). Rok 2011 to koncer-
towe DVD z zapisem występu na 
Przystanku Woodstock. Natomiast 
w 2012 r. ukazała się płyta „Folkho-
rod” (Podwójna Platynowa Płyta). 
Najnowszym “dzieckiem” zespołu 
jest „Paparanoja”, która ujrzała 
światło dzienne w lutym 2015 roku.

Za przełomowy moment w histo-
rii zespołu uznać należy rok 2011 
i wygraną w programie Must Be 
The Music – Tylko Muzyka w tele-
wizji Polsat. Zwycięstwo otworzyło 
grupie drogę do szerszego grona 
słuchaczy. Stacje radiowe, już dzień 
po wielkim fi nale programu, zaczął 
podbijać utwór „Radio Hello”, stając 
się hitem lata 2011. Od tego czasu 
Enej regularnie pojawia się na naj-
większych i najbardziej prestiżowych 
festiwalach w Polsce, takich jak He-

ineken Open’er Festival, Przystanek 
Woodstock (2011 – nagroda Złotego 
Bączka za najlepszy koncert festi-
walu w roku poprzednim), Jarocin 
Festiwal, KFPP w Opolu (nagroda 
SuperPremiery 2012 oraz Super-
Jedynka w kategorii SuperPrzebój 
2013), TOPtrendy Festiwal (tytuł 
Największego Przeboju Roku), So-
pot Top of the Top Festival.

Enej ma na swym koncie siedem 
singli bijących rekordy popularno-
ści w sieci i królujących na listach 
przebojów wszystkich największych 
rozgłośni radiowych w Polsce. Są to 
„Radio Hello”, „Skrzydlate ręce”, 

„Tak smakuje życie”, „Lili”, „Sy-
metryczno-Liryczna”, „Zbudujemy 
dom” i „Nie chcę spać”.

Koncert zespołu w Rokietnicy 
odbędzie się 11 marca o godz. 19 
w hali ROS. Bilety można nabywać 
w ROS, Gminnej Bibliotece i na 
www.biletyna.pl. Red

Enej w Rokietnicy
Koncert popularnego zespołu odbędzie się 11 marca 
w Rokietnickim Ośrodku Sportu 

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa pojedyncze bilety. 
Jak je zdobyć? Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl. 

Zdobądź bilety

•  Premiera: 
13.05. godz. 12 I 17. 

•  Druga premiera: 
14.05. godz. 11.

•  Spektakle: 11.05. godz. 18, 
12.05. godz. 10 I 18, 14.05. 
godz. 13.15 i 17, 16.05. godz. 
10, 12.15 i 18.30, 24 i 25.05. 
godz. 10 i 12.15, 30.05. godz. 
18.30, 31.05. i 1.06. godz. 10, 
12.15 i 18.30, 2-3.06. godz. 10 
i 12.15., 4.06. godz. 11 i 6.06. 
godz. 10, 12.15 i 18.30.

Madagaskar

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. 

Aktor porusza się z łatwością po 
wielu gatunkach i stylach muzycz-
nych. Każdy jego koncert spaja nie-
powtarzalna osobowość sceniczna, 
a sam artysta świetnie czuje się za-
równo w lirycznym, jak i komicznym 
repertuarze. Podczas koncertu w Ko-
mornikach usłyszymy m.in.: J. Kie-
pury („Wróć do Sorrento”, „O sole 
Mio”), utwory z repertuaru M. Gre-
chuty („Nie dokazuj miła”), I. Gał-
czyńskiego („Sekretarka”) oraz 

znane arie operowe i operetkowe. 
Jackowi Wójcickiemu towarzyszyć 
będzie skrzypek Michał Chytrzyński.

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

Wójcicki w Komornikach
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ZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMIZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMI  
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„Nie strój zdobi nieboszczyka” 
i „Detektyw” – to spektakle, które 
obejrzymy 26 lutego w Domu Kul-
tury w Tarnowie Podgórnym. Co 
je łączy? Osoby reżysera Błażeja 
Peszka i jego ojca, wybitnego aktora 
Jana Peszka. 

 „Detektyw” to nowa adaptacja 
sztuki Anthonego Shaffera. Tekst 
ten był dwukrotnie ekranizowany – 
w 1972 roku powstał na jego bazie 
obsypany Oscarami fi lm Josepha L. 
Mankiewicza, a w 2006 roku wersja 
Kennetha Branagha, znana jako 
„Pojedynek”.

Aktorski duet ojca i syna, uzupeł-
niony przez Katarzynę Krzanowską, 
zobaczymy też w drugim ze spek-
takli – „Nie strój zdobi nieboszczy-
ka”. Wyprodukowane przez Teatr 
Miejski w Lesznie przedstawienie 
oparte jest na tekście Herberta Ber-
gera.

Na dwa ciekawe spektakle zapra-
szamy do Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym 26 lutego o godz. 
17. Bilety w cenie 40 zł dostępne są 
w miejscu imprezy, w siedzibie GOK 
„SEZAM” oraz w Centrum Kultury 
Przeźmierowo (od wtorku do piątku 
w godz. 16–20). Jarek Krawczyk

Jan Peszek wystąpi 
w Tarnowie P.
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REKLAMA

W pokoleniu trzydziestolatków na 
polskiej scenie muzycznej jest bez 
wątpienia jedną z najciekawszych 
postaci. Wszechstronny multiin-
strumentalista, obdarzony świetnym 
głosem, swoim talentem wzbogacał 
w ostatnich latach składy Moniki 
Brodki, Katarzyny Nosowskiej, ze-
społów Hey i Muchy. W 2013 r. wy-
dał pierwszą po latach, solową płytę 
„Zelig”, a w listopadzie ubiegłego 
roku – najnowszy, znakomicie przyję-
ty album „Złoto”. Krzysztof Zalewski 
wraz ze swoim zespołem zaprezentuje 
najnowszy materiał w Centrum Kul-
tury Przeźmierowo 25 lutego.

Uczęszczał do podstawowej szkoły 
muzycznej, gdzie uczył się gry na for-
tepianie i perkusji. Zainteresowanie 
ciężkim rockiem popchnęło go także 
w stronę gitary. Jako osiemnastolatek 
zgłosił się do drugiej edycji programu 
„Idol”. Z sukcesem – zajął pierw-

sze miejsce. Zalef – bo taki wówczas 
przyjął przydomek – z dnia na dzień 
stał się gwiazdą i wkrótce wydał moc-
ną, rockową płytę „Pistolet”.

Później solowa kariera Zalew-
skiego zwolniła. Zaangażował się 
za to w pracę studyjną i koncertową 
z czołowymi muzykami. – Po „Ido-
lu” dostałem się na pierwsze strony 
gazet. Jako gitarzysta, nagle, przez 
dwa miesiące, musiałem się nauczyć 
śpiewać. To, że moja twarz wyskaki-
wała z lodówki nie zmienia faktu, że 
nie byłem rzemieślniczo przygoto-
wany do wykonywania tego zawodu 
– wspominał w jednym z wywiadów.

„Nauka zawodu” nie poszła w las. 
Po ośmiu latach przebywania na dru-
gim planie powrócił z zaskakującą 
płytą „Zelig”, sygnowaną już nazwi-
skiem. Nie pozostało na niej wiele 
śladów po dawnym, rockowym gra-
niu. Przyniosła znacznie lżejsze, ale 

i zdecydowanie dojrzalsze brzmie-
nia. Zróżnicowane, przemyślane 
kompozycje pozwalały z jednej stro-
ny zaprezentować pełnię możliwości 
wokalnych Zalewskiego, ale i jego 
szerokie horyzonty muzyczne. 

W listopadzie ubiegłego roku 
ukazał się kolejny solowy album, 
którym udało się Zalewskiemu po-
łączyć sukces artystyczny ze sprze-
dażowym ¬ płyta „Złoto” trafi ła na 
8. miejsce ofi cjalnej listy sprzeda-
ży, a drugi singel „Miłość miłość”, 
z fenomenalnym teledyskiem, 

w którym wystąpiła Natalia Przy-
bysz, dotarł na 6. miejsce listy prze-
bojów radiowej Trójki. Album jest 
bardziej przebojowy i nieco mniej 
eksperymentalny, niż „Zelig”. 

Jak jedna z najciekawszych płyt 
2016 roku obroni się na żywo? Po-
zostaje tylko czekać na koncert 
w Centrum Kultury Przeźmierowo. 
Odbędzie się on 25 lutego o godz. 19. 
Przedsprzedaż biletów w cenie 30 zł 
w miejscu imprezy, w siedzibie GOK 
„SEZAM” i Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym. Bilety można ku-
pować także w serwisie Bilety24.pl. 
W dniu koncertu cena biletów wzro-
śnie do 40 zł.

K. Zalewski w Przeźmierowie
Koncert odbędzie się 25 lutego. Mamy podwójne zaproszenie

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

• Dla naszych Czytelników 
mamy jedno podwójne zapro-
szenie. Jak je zdobyć? Szukajcie 
na naszglospoznanski.pl.

Zdobądź bilet

• Dla naszych Czytelniczek 
mamy cztery podwójne za-
proszenia na seans 23 lutego! 
Szukajcie na naszglospoznan-
ski.pl

Zdobądź bilety

LADIES
 NIGHT
Czarujące wieczory dla 
kobiet w Cinema City
• konkursy z nagrodami

• atrakcje w cenie biletu

• prezenty dla wszystkich Pań

WWW.CINEMA-CITY.PL

atrakcje Ladies Night,  
a następnie przedpremierowy  
pokaz filmu „Porady na zdrady”

23 lutego 19:30

23 lutego o godz. 19.30 w kinie Ci-
nema City w Poznań Plaza odbędzie 
się kolejna edycja imprezy „Ladies 
Night”, podczas której panie zo-
baczą przedpremierowo komedię 
romantyczną „Porady na zdrady” 
w reżyserii Ryszarda Zatorskiego 
z Anną Dereszowską i Magdaleną 
Lamparską w rolach głównych. Bi-
lety są już dostępne w kasach kin 
oraz na stronie www.cinema-city.pl. 

Ladies Night to cykliczna im-
preza, która odbywa się w wybrany 
czwartek miesiąca o godz. 19.30 
w 20 kinach Cinema City. Red

„Porady 
na zdrady”
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Rozgrywki w ramach Wielko-
polskiego Rankingu Tenisowego 
w 2016 roku były wyjątkowe nie 
tylko dlatego, że odbyły się po raz 
pierwszy. Patrząc na same liczby 
widać, że debiut WRT był niezwykle 
udany. W 37 turniejach rozgrywa-
nych w 7 kategoriach (3 kobiece i 4 
męskie) na kortach 9 klubów skla-
syfi kowano prawie 300 tenisistów. 
Patronat sprawował „NGP”.

Sportoteka Puszczykowo, Kor-
towo Tennis Club, Warta Poznań, 
Towarzystwo Tenisowe Świerczewo, 
Centrum Tenisowe Sobota, Park Re-
kreacyjno-Sportowy fairPlayce, Park 
Tenisowy Olimpia Poznań, Akade-
mia Tenisowa A. Kerber Puszczyko-
wo, Centrum Tenisowe Arena – te 
kluby postanowiły w ubiegłym roku 
wprowadzić w życie wspólny projekt, 
Wielkopolski Ranking Tenisowy.

– Główny cel jaki nam przyświe-
cał to promocja tenisa i integracja 
środowiska. Chcieliśmy zachęcić 
jak największą liczbę amatorów 
– ale nie tylko – do wspólnej ry-
walizacji. Mimo problemów, osób 
sceptycznie nastawionych do tego 
pomysłu uważam, że odnieśliśmy 
sukces – mówi Krzysztof Wierszył-
łowski z Kortowa. I dodaje, że WRT 
nieco przypomina w założeniach 
ranking ATP. Jest spójny kalendarz 
i kategorie, w których grają zawod-
nicy o zbliżonym poziomie. 

W ramach pierwszej kategorii 
WRT rywalizowali tenisiści, któ-
rzy grali w klubach, w przeszłości 

byli zawodnikami lub są ambitnymi 
amatorami i wysoko stawiają sobie 
cele sportowe. W kolejnej znajdowali 
się zaawansowani tenisowo amato-
rzy, w trzeciej średnio-zaawansowa-
ni. W ostatniej, czwartej kategorii, 
startowały osoby, które przygodę 
z tenisem dopiero zaczynają. Każdy 
uczestnik przed przystąpieniem do 
WRT zgłaszał kategorię, w której 
chciał grać. 

– Co ważne, prowadzone były 
zarówno klasyfi kacja ogólna, ale 
też klasyfi kacja z podziałem na po-
szczególne kategorie. W następnej 
edycji chcielibyśmy, żeby uczest-
ników było jeszcze więcej. To jest 
realny scenariusz – uważa Michał 
Filipiak.  Tomasz Woźniak

Udany debiut Wielkopolskiego 
Rankingu Tenisowego

Turnieje rozgrywano na kortach dziewięciu klubów
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• Kobiety kategoria II 
1. Anna Komar 
2. Małgorzata Grzybek 
3. Krystyna Tobias-Lancmańska 
• Kobiety kategoria III 
1. Joanna Ziółkowska 
2. Małgorzata Pawelec-Wojtalik 
3. Julia Gruetzmacher 
• Kobiety kategoria IV 
1. Barbara Heiliger 
2. Małgorzata Swienton 
3. Edyta Klimek 
• Mężczyźni kategoria I 
1. Tomasz Żuchowski 
2. Damian Dziura 

3. Jan Marcinkowski 
• Mężczyźni kategoria II 
1. Pawel Aszyk 
2. Hubert Miężalski 
3. Maciej Swienton 
• Mężczyźni kategoria III 
1. Cezary Wajgt 
2. Jerzy Dobrocki 
3. Michał Puacz 
• Mężczyźni kategoria IV 
1. Mikołaj Rzepa 
2. Michał Wawrzyniak 
3. Alexander Swienton

Lista laureatów WRT 2016: 

 NASZ PATRONAT

VI edycja akcji charytatywnej odby-
wała się pod hasłem „Gramy z Pa-
trykiem – Dar krwi dla Szymka”. 
Turniej piłki nożnej GOSiR Komor-
niki Cup U-10 oraz mecz pokazowy 
z udziałem Lecha Poznań Oldboys, 
przyniósł nie tylko sportowe emo-
cje, ale też potrzebną pomoc dla 
4-letniego Szymka Walkowiaka. 
W czasie pojedynków zebrano 22 
litry krwi, którą oddało 49 osób. Ale 
chętnych było zdecydowanie więcej. 

W turnieju 10-latków zagrało 
osiem zespołów, które najpierw to-
czyły pojedynki w dwóch grupach 
eliminacyjnych. W półfi nałach ze-
spół Ministranci Wiry pokonał eki-
pę NAP Polonia Nowy Tomyśl po 
rzutach karnych 2:1 (w meczu był 
remis 2:2), a Warta Poznań zwycię-
żyła po karnych GKS Dopiewo 1:0. 
W meczu fi nałowym Ministranci 
wygrali z Wartą 1:0, a w pojedyn-
ku o trzecie miejsce GKS Dopiewo 
wygrało z Polonią Nowy Tomyśl 1:0. 
Kolejne miejsca w turnieju zajęły: 5. 
Szkoła Futbolu Luboń, 6. AF Orły 
Komorniki, 7. Grom Plewiska, 8. 
Wielkopolska Komorniki.

Organizatorzy nagrodzili wy-

różniających się zawodników z po-
szczególnych drużyn. W tym gronie 
znaleźli się: Oskar Urbaniak (Mini-
stranci Wiry), Iga Gawrońska (AF 
Orły Komorniki), Oliwia Owczar-
czak (Szkoła Futbolu Luboń),Maks 
Suwiczak (Warta Poznań), Jakub 
Jaworski (GKS Dopiewo), Szymon 
Jasnowski (Grom Plewiska), Fran-
ciszek Bucikiewicz (Wielkopolska 
Komorniki) oraz Łukasz Kuster 
(NAP Polonia N. Tomyśl).

Nie zawiedli też byli piłkarze 
Kolejorza, którzy zagrali w meczu 
pokazowym Przyjaciele GOSiR Ko-
morniki – Lech Poznań Oldboys, 

wspierając akcję charytatywną. 
Przyjaciele pokonali lechitów 7:5.

W akcję pomocy przy organizacji 
turnieju GOSiR Komorniki CUP włą-
czyło się bezinteresownie wiele osób, 
szczególne słowa podziękowania or-
ganizatorzy kierują do Urzędu Gminy 
Komorniki, Drużyny Szpiku, Klubu 
HDK przy UG Komorniki oraz fi rm 
Artgraf i PCM Medical Care sędziego 
Mateusza Murawskiego i prowadzą-
cego zawody Macieja Młodzika. Jak 
co roku wiele osób rezygnuje z wyna-
grodzenia, dziękujemy im wszystkim, 
bo utwierdza nas to w przeświadcze-
niu, że ta akcja ma sens. Red

Zagrali dla Szymka
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Gmina Komorniki ze względu na 
wyjątkowe walory przyrodniczo-
krajobrazowe Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, stanowi dosko-
nałe miejsce do uprawiania różnych 
form rekreacji przez cały rok. Gmin-
ny Ośrodek Sportu Rekreacji już od 
kilku lat organizuje comiesięczne 
rajdy nordic walking ścieżkami 
WPN. W każdą drugą niedzielę 
miesiąca miłośnicy NW spotykają 
się przy stadionie GOSiR i wyrusza-
ją na ok.8 km trasy m.in. „Aktywnej 
Trójki” – trasy trzech aktywności. 
Instruktorzy NW dbają o odpo-
wiednią rozgrzewkę, tempo marszu 
i technikę chodzenia. W lutym rajd 
upłynął pod znakiem Walentynek; 
przebrania, sesja foto-walentyn-
kowa i poczęstunek to dodatkowe 
atrakcje jakie czekały na uczestni-
ków. Kolejny „Marsz po zdrowie” 
w Komornikach już 12 marca. Red

Rajd 
po WPN
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W środę (22 lutego, godz. 18) kibi-
ców Tarnovii Basket, zespołu nad 
którym patronat sprawuje „Nasz 
Głos Poznańśki” czeka ostatni der-
bowy pojedynek w tym sezonie II 
ligi koszykówki mężczyzn. O dzie-
wiąte ligowe zwycięstwo zawodnicy 
Tomasza Eicherta powalczą z AZS 
Politechniką Poznań.

Druga runda jest na razie nieuda-
na w wykonaniu beniaminka z Tar-
nowa Podgórnego. Bilans 7–5 po 
pierwszej części sezonu rozbudził 
nadzieję na awans do fazy play-off. 
Jednak tylko jedna wygrana w re-
wanżach (z Trefl em II Sopot) spowo-
dowała, że na grę z najlepszymi bę-
dzie trzeba zaczekać do następnego 
sezonu. Tarnovii w wielu meczach 
zabrakło doświadczenia i równej gry 
przez całe 40 minut, co wykorzysty-
wali np. ostatni rywale: Decka Pel-
plin i Domino Inowrocław. Porażki 
z tymi drużynami w ostatnich dwóch 
kolejkach, mimo że po niezłych me-
czach, pokazały braki drużyny z Tar-
nowa Podgórnego. Niska skutecz-
ność w rzutach z dystansu połączona 
z niewykorzystaniem wielu łatwych 
okazji do punktów przesądzała 
o przegranych. 

Przed Tarnovią Basket jeszcze 
trzy mecze, wszystkie z drużyna-
mi, z którymi odniosła zwycięstwo 

w I rundzie. Szczególnie mecze 
z Politechniką i TKM Włocławek, 
zespołami zajmującymi ostatnie 
dwa miejsca w tabeli, są najlepszą 
okazją na poprawienie bilansu. Na 
zakończenie sezonu, 5 marca (godz. 
16) Tarnovia u siebie zagra z AZS 
UMK PBDI Toruń. Mecze bez pre-
sji, będąc pewnym utrzymania, 
a z drugiej strony bez możliwości 
awansu do kolejnej rundy będą ko-
lejnym sprawdzianem umiejętności 
dla drużyny Tomasza Eicherta. SD 

Derby pod koszem 
Koszykarze Tarnovii Basket Tarnowo 

Podgórne podejmują AZS Politechnikę Poznań

Gwiazdy sportu 
w Tarnowie Podgórnym

Druga runda jest 
na razie nieudana 
w wykonaniu 
Tarnovii Basket

24 lutego uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Tarno-
wie Podgórnym odwiedzą znani 
sportowcy: skoczek wzwyż Artur 
Partyka – dwukrotny medalista IO 
(brąz w Barcelonie w 1992 r. i sre-
bro w Atlancie w 1996 r.) oraz Ro-
bert Maćkowiak (mistrz i brązowy 
medalista mistrzostw świata w szta-
fecie 4 x 400) – mieszkaniec gminy 
Tarnowo Podgórne. 

Medaliści IO oraz MŚ, rekordziści 
Polski (Artur Partyka od 20 lat jest 
rekordzistą – wynik 2,38) opowiedzą 
o swojej sportowej drodze, o sukce-
sach, o porażkach, a także o tym, dla-
czego warto uprawiać sport. Popro-
wadzą też dla grupy uczniów zajęcia 
wychowania fi zycznego przybliżające 
specyfi kę „królowej sportu”. W sobo-
tę na Tarnowskich Termach odbędzie 
się „trening z mistrzem”, w ramach 
którego będzie można wylać tro-
chę potu w towarzystwie Anety Ko-
niecznej – trzykrotnej medalistki IO 
(srebro w Pekinie oraz dwa brązowe 
medale w Atenach i Sydney), Artura 
Partyki oraz Roberta Maćkowiaka.

Ukoronowaniem wizyty znanych 
sportowców będzie I Bal Sportowca 
organizowany przez GKS Tarnovia. 
Odbędzie się on 25 lutego o godz. 20 
w Hotelu 500. Estradową gwiazdą 
wieczoru będzie Jerzy Kryszak – zna-

ny aktor i artysta kabaretowy. Orga-
nizatorzy będą gościć wspomniane 
wyżej sławy– Artura Partykę, Anetę 
Konieczną i Roberta Maćkowiaka. 
Będą też Marcin Dorna – trener pił-
karskiej reprezentacji olimpijskiej, 
a także były reprezentant Polski i Le-
cha Paweł Wojtala – prezes WZPN, 
byli lechici Marcin Kikut, Zbigniew 
Zakrzewski i Bartosz Ślusarski. Za-
gra zespół The Quest. 

Wszelkie informacje na temat balu 
są dostępne na stronie GKS Tarnovia 
– www.gkstarnovia.pl/bal . Red

 NASZ PATRONAT
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