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Kolędy ze Szcześniakiem
W Suchym Lesie 28 stycznia wystąpi Mieczysław Szcześniak STR. 12 

Anna Werblińska marzy o kolacji z Beckhamem STR. 14

Za nami dobry rok – mówi starosta Jan Grabkowski STR. 3
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Wołanie Buku o otwarcie węzła A2
— W poprzednim numerze pisałem 
o rozczarowaniu, jakie przeżyłem 
chcąc wjechać na węźle A2 w Buku 
na autostradę w kierunku Świecka. 
Jest to niemożliwe, bo na jezdni 
ustawiono betonowe płyty. Jadąc 
z Berlina w Buku też się nie zjedzie. 

Niezmiernie więc ucieszyło mnie 
przyjęcie stanowiska przez Radę 
Miasta i Gminy Buk w sprawie cytu-
ję „zamknięcia (nie otwarcia) węzła 
Buk”. W apelu czytamy: „Niestety, 
wybudowany i technicznie sprawny 
pełen węzeł „Buk” nadal funkcjo-
nuje jako półwęzeł, umożliwiając 

jedynie komunikację w kierunku 
wschodnim. Rada Miasta i Gminy 
Buk nie widzi racjnalnych przyczyn, 
dla których zachodni odcinek auto-
strady – pomiędzy węzłami „Buk” 
i „Nowy Tomyśl” – będzie pozosta-
wał niedostępny aż do czerwca 2012 
r. Sztuczne uniemożliwienie wjazdu 
na A2 w kierunku zachodnim 
poprzez węzeł „Buk” jest niezrozu-
miale, stanowi spore utrudnienie. 
(…) Stan ten znacząco podważa 
autorytet samorządu gminy i wo-
jewództwa, które od lat wspierają 
rozwój strefy aktywizacji gospo-

darczej przy A2. Prowadzi to także 
do ośmieszenia systemu płatnych 
autostrad w Polsce. (…)”. RMiG 
Buk zaapelowała o jak najszybsze 
umożliwienie krzystania z pełnego 
potencjału węzła „Buk”. 

Groteskowo w tym kontekście 
brzmi hasło promocyjne fi rmy 
Autostrada Wielkopolska II S.A.: 
„Raz, że szybko A2, że do Europy – 
Autostradą A2 z Nowego Tomyśla 
do Świecka w 40 minut. A do maja 
ZA DARMO, bez opłat!” . No to 
jedziemy! Z Buku… starą dwójką 
przez Pniewy... 

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

W Buku na A2 
do Berlina 
nie wjedziesz!

30 grudnia w auli rokietnickiego Gimnazjum im. 
Noblistów odbył się koncert noworoczny z udzia-
łem m.in. zespołu wokalnego Affabre Concinui .

Rokietnickie metamorfozy

Kalendarium

20 stycznia
PIĄTEK
• Spektakl „Długi obiad świą-
teczny” Thorntona Wildera 
w wyk. Studia Teatralnego 
„Próby”, sala 218, godz. 10.05, 
wstęp wolny.

21 stycznia
SOBOTA
• Bohdan Łazuka w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym. 
Początek o 18. Wstęp wolny. 
Więcej czytaj na str. 9. 

22 stycznia
NIEDZIELA
• To dzień bez biletów – na 
wszystkie wystawy wstęp jest 
wolny (wystawy oglądać można 
w godz. 11-19). Godz. 11.15 
wykład Zenona Pałata, autora 
książki „Architektura a polityka. 
Gloryfi kacja Prus i niemieckiej 
misji cywilizacyjnej w Poznaniu 
na początku XX wieku”. Hol 
Balkonowy. Godz. 12. 

28 stycznia 
SOBOTA
• O godz. 20 w sucholeskim 
kościele pw. NSPJ, wystąpi 
z koncertem kolęd Mietek 
Szcześniak z zespołem. Więcej 
na stronie 12.
• Weekendy z rękopisem – pod 
takim hasłem w sobotę i niedzie-
lę organizowane są spotkania. 
W 28 i 29 stycznia pod hasłem: 
średniowieczna moda ukryta 
w najstarszych rękopisach – 
wykład interaktywny, prezentacja 
możliwość przymierzenia stro-
jów, wystawa zbiorów. Klaudy-
nówka na Podzamczu w Kórniku. 
Godz. 11. Wstęp wolny.

29 stycznia
NIEDZIELA
• Biesiada kolędowa – Koło 
Śpiewu im. Feliksa Nowowiej-
skiego zaprasza na tradycyjne 
spotkanie kolędowe. Szkoła 
Podstawowa w Tarnowie Pod-
górnym, godz. 15, wstęp wolny. 

10 lutego
PIĄTEK
• W cyklu „Tarnowo Jazzowo” 
w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym wystąpi Retro Jazz 
Quartet. W swoich interpreta-
cjach wykona melodie Krzyszto-
fa Komedy, Czesława Niemena 
i innych. Wstęp wolny.

14 lutego
WTOREK
• „SEZAM” zaprasza nie tylko 
zakochanych do Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym. Odbę-
dzie się tam spektakl teatralny 
„Jedyna miłość Oskara”. Bilety 
w cenie 10 zł. 

Ambasadorki szpitala
Cztery parlamentarzystki z terenu 
Poznania i powiatu poznańskiego 
przyjęły zaproszenie starosty Jana 
Grabkowskiego na spotkanie w szpi-
talu w Puszczykowie, gdzie wraz 
z prezes szpitala Ewą Wieją dysku-
towały na temat obecnej sytuacji 
placówki i jej planów na przyszłość. 
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, peł-
nomocnik rządu ds. Równego Trak-
towania, posłanki: Krystyna Łybacka 
i Bożena Szydłowska oraz senator 
Jadwiga Rotnicka zadeklarowały, że 
będą swego rodzaju ambasadorkami 
szpitala, wspierającymi powiatowe 
inicjatywy dotyczące zdrowia. 

Do najpilniejszych planów roz-
wojowych szpitala należy m.in.
poszerzenie oferty leczniczej o ta-
kie dziedziny jak: neurochirurgia, 
angiologia, rehabilitacja dzienna 
i ambulatoryjna, a także budowa 
oddziału paliatywno-hospicyjnego, 
modernizacja apteki szpitalnej.

Szpital w Puszczykowie jest szpi-
talem wieloprofi lowym, w strukturze 
którego znajduje się 14 oddziałów, 
w tym pozwalające na przyjęcie 
ofi ar zdarzeń masowych oraz ofi ar 
wypadków komunikacyjnych. Tylko 
w latach 2010–2011 na terenie tej 
powiatowej placówki przeprowadzo-
no szereg inwestycji, m.in.: utwo-
rzono pracownię angiologii, oddział 
leczenia alkoholowych zespołów 
abstynencyjnych, oddział rehabi-
litacji oraz oddział kardiologiczny. 
Istniejące już oddziały: chirurgii 
ogólnej i neurochirurgii, anestezjo-
logii i intensywnej terapii oraz zakład 
diagnostyki obrazowej zostały zmo-
dernizowane. 

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 • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl, tel. 691 895 296, 533 999 515.
• Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; os. J.III Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823-57-81, piatkowo@
skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo: „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 
• Druk: Presspublica sp. z o.o. Drukarnia Koninko, ul. Drukarska 1, 62-023 Gądki • Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich 
redagowania i skracania. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. • Aktualności z powiatu i ogłoszenia w internecie na stronie: www.naszglospoznanski.pl
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Remont szpitala w Puszczykowie 
będzie sztandarową inwestycją

Początek roku to doskonała oka-
zja do podsumowań poprzednich 
dwunastu miesięcy i snucia pla-
nów na przyszłość. Jaki więc był, 
pańskim zdaniem, dla powiatu 
poznańskiego rok 2011?

— To był bardzo dobry rok. I twier-
dzę tak nie tylko dlatego, że z natu-
ry jestem optymistą. Przemawiają 
za tym fakty: budżet został dobrze 
wykonany, przeprowadziliśmy 
zaplanowane inwestycje, w sumie 
zrealizowaliśmy wszystko to, co 
założyliśmy. Bez fałszywej skrom-
ności mogę powiedzieć, że rok 
2011 zakończyliśmy z uśmiechem 
na ustach, mimo różnych trudno-
ści, na które oczywiście również po 
drodze natrafi aliśmy.

Panie Starosto, proszę przypo-
mnieć najważniejsze inwestycje, 
które zostały zrealizowane.

— Zbudowaliśmy dwie ważne drogi 
w ramach tak zwanych schetynó-
wek, Swarzędz – Środa w gmi-
nie Kleszczewo i w Biedrusku, 
choć w tym ostatnim przypadku 
musieliśmy w ostatnim momencie 
zmienić wykonawcę. Inwestycja 
będzie kontynuowana w tym roku. 
Bardzo dużo zainwestowaliśmy 
w szpital w Puszczykowie. Nawet 
w końcu 2011 roku przekazaliśmy 
dodatkowe 10 milionów złotych 
na inwestycje. Wnętrze szpitala 
radykalnie zmieni swoje oblicze, ale 
walczymy też o dotacje unijne na 
termomodernizację. Będzie to więc 
obiekt piękny i przyjazny. Zakoń-
czyliśmy też remont Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach. Jego 
koszt to cztery miliony złotych. 
Wybudowaliśmy Komisariat Policji 
w Czerwonaku. Jest on jednym 
z dwóch nowych posterunków, 

które powstały w Polsce w minio-
nym roku. Jeśli chodzi o edukację, 
to rozwijamy szkoły nie tylko pod 
względem materialnym, ale i wzbo-
gacamy ofertę nauczania. 

W grudniu został uchwalony 
budżet powiatu poznańskiego na 
2012 rok. Jak go Pan ocenia?

— Jest to budżet spokojny, zrów-
noważony, ponieważ nie wiemy, co 
nas czeka. Uznaliśmy, że nie należy 
robić gwałtownych ruchów, czyli 

używając języka młodzieży – iść po 
bandzie. Przede wszystkim musimy 
mieć zabezpieczone pieniądze na 
wydatki bieżące. 

A na jakie inwestycje mogą liczyć 
mieszkańcy? 

— Będziemy kontynuowali 
budowę drogi w Biedrusku, która 
zostanie w tym roku zakończona. 
Zaplanowaliśmy zresztą wiele re-
montów dróg. Jeśli zaś pozyskamy 
pieniądze na termomodernizację 
szpitala, to będzie to sztandarowa 
inwestycja za 20 milionów złotych. 
Ponadto cały czas remontujemy 
budynki Starostwa przy ulicy 
Słowackiego. 

Początek roku to także dosko-
nała okazja do złożenia życzeń 
mieszkańcom.

— Życzę wszystkim i sobie, by 
cele, które zaplanowaliśmy zostały 
zrealizowane, byśmy za rok nie 
mieli powodów do niezadowolenia. 
Życzę też dobrego humoru, bo 
wtedy po prostu dużo lepiej się 
żyje.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Sławomir Lechna

– Za nami bardzo dobry rok. I twierdzę tak nie tylko dlatego, że z natury jestem optymistą. Przemawiają 
za tym fakty – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański, w rozmowie ze Sławomirem Lechną

Budżet na 2012 rok jest spokojny, zrówno-
ważony, ponieważ nie wiemy, co nas czeka.

FO
T.

 A
PP

 –
 W

W
W

.A
PP

.M
E

D
IA

.P
L

Starosta: – Będzie-
my remontować 
w tym roku wiele 
dróg w powiecie 
poznańskim

REKLAMA 

Reklamuj się na naszych łamach

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń 
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 • os. Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823 57 81, 
w Tarnowie Podgórnym: •• Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376,Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376,
w Mosinie: • Centrum Finansowe, ul. Niezłomnych 5, tel. 662 020 807, 
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296

Zadzwoń! 691 895 296, 533 999 515
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KAMIENIARSTWOKAMIENIARSTWO
Wielkawieś, ul. Ogrodowa 5, tel. 61 8140 448, 607 584 069,Wielkawieś, ul. Ogrodowa 5, tel. 61 8140 448, 607 584 069,

 granity@granit2.com.pl granity@granit2.com.pl
Marmury Granity Parapety Schody Blaty KominkiMarmury Granity Parapety Schody Blaty Kominki

NAGROBKINAGROBKI
Buk, ul. Boh. Bukowskich 11 Tel. 61 8149 483, 721 282 810Buk, ul. Boh. Bukowskich 11 Tel. 61 8149 483, 721 282 810

Zapraszamy od pon. do pt. 8-17, sob. 8-14Zapraszamy od pon. do pt. 8-17, sob. 8-14

WIELKA ZIMOWA WIELKA ZIMOWA 
PROMOCJA!PROMOCJA!

Burmistrz Stęszewa 
informuje, że dnia 26 stycznia 2012r. o godz. 10.00 

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew w Stęszewie 
przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się 

przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
 położonej w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr 1691 o pow. 3.969 m2.

Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy.
Rodzaj inwestycji: budowa obiektu – pasażu handlowego wraz 

z towarzyszącą infrastrukturą.

Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 800.000,– zł

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie 
należny podatek VAT.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami 
przetargu znajduje się na stronie internetowej www.steszew.pl 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze urzędu 
pokój nr 1, tel. 061 8197 149 

REKLAMA

Z wielkim problemem borykają się 
samorządy gmin położonych w po-
bliżu Poznania. Mieszkańcy metro-
polii chętnie się tam przenoszą. Pró-
bują budować domy w najbardziej 
niezwykłych, nawet chronionych 
prawem miejscach. Przykładem ta-
kiej gminy jest Stęszew – w trzech 
czwartych położony na terenie Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego lub 
w jego otulinie – gdzie pojawili się 
chętni zamierzajacy budować m.in. 
w okolicach źródełka Żarnowiec 
i nad Jeziorem Tomickim. 

– Generalnie nasila się proce-
der wznoszenia domów tam, gdzie 
ich nie powinno być – na terenach 
podmokłych, pozbawionych tech-
nicznego uzbrojenia, znajdujących 
się na obszarze ochrony przyro-
dy – mówi Włodzimierz Pinczak, 
bursmistrz Stęszewa. Właściciele 
żądają potem od gminy budowy 
dróg, kanalizacji, wodociągów, a na 
to długo czekają nawet mieszkańcy 
żyjący tam od pokoleń.

Jak najprościej postawić dom na 
terenach nie przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe? Wy-
starczy zbudować tak zwane siedli-
sko wiejskie, a brak jakichkolwiek 
związków z rolnictwem nie stanowi 

przeszkody. Jeśli się uda, obok moż-
na legalnie postawić kolejne budyn-
ki, bo tak zwane sąsiedztwo umoż-
liwia wtedy wydanie pozwolenia na 
budowę. Zdarza się, że inwestor, 
który w ten sposób zabuduje nieru-
chomość, odsprzedaje ją z zyskiem. 

Włodzimierz Pinczak przyznaje, 
że taka sytuacja to poważny problem. 

– Próbujemy się ratować uchwa-
laniem planów miejscowych z zapi-
sami wykluczającymi budownictwo 
mieszkaniowe. Nie pokryjemy jed-
nak natychmiast planami obszaru 
całej gminy, a domy próbuje się bu-
dować już niemal wszędzie – skarży 
się burmistrz.

Nie zawsze nabywca działki jest 
świadomy, że trudno postawić na 
niej dom. Inni próbują obejść prze-
pisy w sposób świadomy. Sytuacja 
taka występuje w miejscowości 
Tomice, gdzie zbiegają się granice 
gmin Stęszew i Dopiewo. Pojawiły 
się osoby żądające zgody na budowę 
domu na terenie objętej szczególną 
ochroną w ramach programu Na-
tura 2000. Samorząd gminny broni 
tych terenów. 

– Gdybyśmy ustąpili, to w pobli-
żu wyrosłyby kolejne zabudowania 
i przepadłby ten cenny przyrodni-
czo obszar – zaznacza burmistrz 
Stęszewa. 

By uratować ten teren Rada 

Miejska Gminy Stęszew 28 grud-
nia uchwaliła miejscwy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla 
fragmentów miejscowosci Tomice 
i Mirosławki. ograniczający zabu-
dowę. Obszar objęty planem sta-
nowi tereny cenne przyrodniczo 
i  krajobrazowo, które określono 
w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Stęszew, jako: „strefa 
szczególnej polityki przestrzennej 
uwarunkowanej współdziałaniem 
z  Wielkopolskim Parkiem Naro-
dowym” oraz „obszary o zróżnico-
wanej rzeźbie terenu wskazane do 
systemowej ochrony przed erozją”. 
Na tym terenie znajduje się rów-
nież pomnik przyrody – źródełko 
Żarnowiec. Wyznaczone tereny 
zlokalizowane są częściowo w otu-
linie Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego oraz w granicach dwóch 
obszarów Natura 2000: „Ostoja 
Rogalińska” oraz „Ostoja Wielko-
polska”.

Jakakolwiek nowa zabudowa na 
powyższym terenie, mogłaby spo-
wodować nieodwracalne, negatyw-
ne skutki, zakłócić może dalsze pra-
widłowe funkcjonowanie cennych 
ekosystemów, a także przyczynić się 
do powstania konfl iktów na styku 
planów inwestycyjnych z  zasadami 
ochrony przyrody oraz środowiska. 
Burmistrz sporządzając przedmio-
towy plan miejscowy kierował się 
dwoma naczelnymi zasadami: ładu 
przestrzennego i zrównoważonego 
rozwoju. W związku z  ww.  prze-
znaczeniem terenu w studium, 
wprowadzono w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 
a  dla istniejącej zabudowy przewi-
duje się prace remontowe.

Rada Miejska Gminy Stęszew 28 grudnia uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentów miejscowości Tomice i Mirosławki, ograniczający zabudowę

Planem miejscowym bronią 
bezcennych terenów

Jakakolwiek nowa 
zabudowa mogłaby 
spowodować 
nieodwracalne, 
negatywne skutki 

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl

Koncert noworoczny w Dusznikach Nowa siedziba urzędu 
w Komornikach1 stycznia w sali widowiskowej 

Gminnego Centrum Kultury w Dusz-
nikach, odbył się koncert noworocz-
ny dla mieszkańców gminy. Imprezę 
poprowadziła dyrektor Ewa Świer-
kiel-Szymańska, a życzenia miesz-
kańcom złożył wójt Adam Woropaj. 
Niedzielne spotkanie było również 
okazją do podziękowań i życzeń dla 

chóru Halka z okazji 100-lecia chó-
ralistyki w gminie Duszniki. W imie-
niu chóru, życzenia i bukiet kwiatów 
odebrała Alfreda Januszewska. Hal-
ka przygotowała na tę okazję krótki 
koncert kolęd.

Następnie, na deskach dusznic-
kiej sceny, wystąpili członkowie gru-
py tanecznej Studio Angello, którzy 

zaprezentowali się widowni w walcu 
angielskim, stylu „Chicago”, rumbie 
i sambie. Głównym punktem progra-
mu był koncert zespołu Good Staff, 
który przygotował utwory zarówno 
znanych artystów, jak i swojego au-
torstwa, m.in. do wierszy Staffa.

Na zakończenie można było po-
dziwiać pokaz sztucznych ogni. red

Urząd Gminy w Komornikach od 16 
stycznia, czyli od dziś, będzie funk-
cjonował w nowym budynku, wejście 
od ul. Zakładowej. 

Nowa siedziba ma 1360 metrów 
kwadratowych powierzchni, czyli 
dwa razy więcej niż dotychczasowy 

budynek. Na urzędzie zainstalowa-
no solary. Energia pozyskana w ten 
sposób zostanie wykorzystana do 
podgrzania wody w budynku. Do-
tychczasowy budynek zostanie wy-
remontowany i jego część zostanie 
przekazana policji. WSz
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• DWA JACUZZI • STREFA RELAKSU • 
• SAUNA SUCHA I PAROWA •

Hotel Wzgórze Toskanii
Przeźmierowo, ul. Poznańska 53

www.spa-wyspa.com
tel.  61 814 25 41, kom.609 416 320

Restauracja Wzgórze Toskanii zaprasza!
Organizujemy uroczystości rodzinne (wesela, komunie, 
chrzciny, stypy), towarzyskie, fi rmowe, szkolenia. 
Dysponujemy trzema odrębnymi salami restauracyjnymi 
(z zastosowaniem również w celu konferencji).
Zapraszamy na wspaniałe chwile w miłej atmosferze, 
delektując się kuchnią włoską oraz polską.

Na naszych gości czeka także
20 przestronnych, komfortowych pokoi 
1-, 2-, 3-osobowych, w tym apartamenty.
Zapraszamy do nowo otwartej wyspy, 
na której w miłej i intymnej atmosferze organizujemy 
wieczorki panieńskie i kawalerskie.

ul. Poznańska 35, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania www.wzgorzetoskanii.pl 
tel./faks +48 61 814 25 41, tel. +48 61 652 52 26 do 29, +48 61 814 58 72 
kom. +48 609 41 63 20, + 48 664 20 22 74   biuro@wzgorzetoskanii.pl

Tarnowskie Termy już za dwa lata

Planowany na 2012 rok budżet 
Tarnowa Podgórnego może 
zaimponować. Dochody zaplano-
wano na poziomie prawie 136 mln 
zł, a wydatki – ponad 134 mln zł. 
A jak Pan ocenia projekt budżetu?

— Budżet przyjęto zdecydowaną 
większością głosów na ostatniej 
w 2011 roku sesji, która odbyła 
się 29 grudnia. 20 radnych było 
za przyjęciem projektu budżetu, 
a tylko jeden – przeciw. Dochody 
na 2012 rok założyliśmy z dozą 
wiary i optymizmu, z dystansem 
odnosząc się do pesymistycznych 
prognoz propagowanych w me-
diach. Budżet na 2012 rok został 
zaplanowany zgodnie z założeniami 
Planu Rozwoju Lokalnego na lata 
2012–2016, dokumentu, który 
powstał przy udziale mieszkańców.

Proszę wymienić najważniejsze 
inwestycje…

— Przede wszystkim chcemy 
budować i modernizować dro-
gi, chodniki i ścieżki rowerowe. 

Planujemy też boiska i place zabaw, 
np. w Przeźmierowie powstanie 
skatepark. Ponadto już w czerwcu 
zakończymy bardzo ważną inwe-
stycję, jaką jest budowa magistrali 
wodociągowej, o wartości ponad 
20 milionów złotych. Umożliwi 
ona dostarczanie – nawet w upalne 
dni – wody o stałym ciśnieniu do 
każdego domu i przedsiębiorstwa 
na terenie gminy. 

A co z Tarnowskimi Termami? 

— Zakończony został odwiert 
mający na celu eksploatację wód 
geotermalnych dla potrzeb Aqu-
aparku. Wiadomo już, że znajdują 
się tu złoża wody o temperaturze 
45 stopni Celsjusza na głębokości 
1.100 metrów. Woda ta jest wysoko 
zmineralizowana, może zatem 
służyć zarówno do celów rehabi-
litacyjno-leczniczych, jak również 
dla rekreacji. Obecnie podpisujemy 
umowę z projektantami aquapar-
ku. Zgodnie z harmonogramem 
jesienią powinien zostać ogłoszony 
przetarg na budowę. 

Kiedy termy powstaną i jaki 
jest koszt ich budowy i na jakie 
atrakcje będą mogli liczyć osoby 
odwiedzające aquapark?

— Zakładamy dwuletni cykl inwe-
stycyjny. Jego fi nalizację przewidu-
jemy na 2014 rok. W Tarnowskich 
Termach zaplanowanych jest szereg 
atrakcji. Oprócz basenu pływackie-
go będą baseny rekreacyjne, w tym 
dwa zewnętrzne. Będą także zjeż-
dżalnie, rwąca rzeka, morska fala, 
jaccuzi oraz saunarium (co najmniej 
7 różnych saun). Ponadto m.in. sale 
do squasha, fi tness, gabinety odno-
wy biologicznej, siłownia dla kobiet 
itp. Powstanie też parking z 150 
miejscami parkowania dla samocho-
dów osobowych, 4 dla autokarów 
oraz przyjazne otoczenie z zielenią 
i architekturą parkową na obszarze 
ponad 4 ha. Wartość inwestycji to 
około 40 milionów złotych brutto.

Wiele się mówi o kryzysie, czy 
również tarnowskiej gminie grozi 
obniżenie zaplanowanych wydat-
ków inwestycyjnych?

— Nie sądzę, żeby kryzys spara-
liżował funkcjonowanie naszej 
gminy, choć oczywiście planując 
budżet ograniczyliśmy maksymal-
nie wydatki bieżące.

Tarnowo Podgórne imponuje 
tym, że niemal we wszystkich 

rankingach gmin jest w czołówce 
kraju. Zewsząd sypią się różnego 
rodzaju nagrody i wyróżnienia. 
A z czego pan jako wójt jest naj-
bardziej dumny?

— Najbardziej cieszę się, że gmina 
Tarnowo Podgórne przedstawiana 
jest jako wzór współpracy pomiędzy 
różnymi środowiskami lokalnymi. 
Bardzo dobre relacje z przedsię-
biorcami, którzy chętnie wspierają 
gminne inicjatywy, sprawiają, że 
naszym mieszkańcom możemy 
zaproponować więcej wydarzeń 
kulturalnych i sportowych.
Wspólnie z przedsiębiorcami 
budujemy infrastrukturę technicz-
ną (drogi, kanalizację, wodociągi). 
Tworzenie przyjaznego klimatu 
biznesowego owocuje kolejnymi 
inwestycjami, również zagranicz-
nymi. Warto też podkreślić dużą 
przedsiębiorczość mieszkańców 
– na 4.100 fi rm około ¾ to lokalne 
fi rmy rodzinne. To dobrze świadczy 
o społeczności lokalnej. 

Rozmawiał Sławomir Lechna

Z Tadeuszem Czajką, wójtem gminy Tarnowo Podgórne, o budżecie na 2012 rok, budowie parku 
wodnego i innych inwestycjach rozmawia Sławomir Lechna

Wójt Tadeusz Czajka: – Aquapark 
ma być gotowy w 2014 roku.
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Pół wieku miasta 
Puszczykowo rozpoczęło świętowanie 

50-lecia nadania praw miejskich 
3 stycznia przy wypełnionym po 
brzegi kościele pw. Św. Józefa Ob-
lubieńca NMP zainicjowano jubi-
leuszowy rok miasta Puszczykowa, 
których obchody odbywają się pod 
patronatem Naszego Głosu Po-
znańskiego. Zebranych powitał 
burmistrz Puszczykowa Andrzej 
Balcerek oraz proboszcz parafi i o. 
Marek Smyk. Burmistrz dziękował 
wszystkim, którzy przyczyniają się 
do rozwoju Puszczykowa. 

Potem publiczność otrzymała 
solidną dawkę emocji. Program 
koncertu odważnie łączył klasykę 
z  muzyką rozrywkową. Nastrajał 
dźwiękiem, a  słowem pobudzał do 
refl eksji i  bawił. Historię miasta 
w syntetycznym streszczeniu przed-
stawił Damian Wilk – aktor Teatru 
Pomorskiego, który rolę konferan-
sjera dzielił z  rolą kontrabasisty. 
W wykonaniu zespołu usłyszeliśmy 
m in. „Ave Maria” Franza Schuber-
ta, „Ave Maria” Charles’a Gounoda 
i Jana Sebastiana Bacha, „Taniec 
węgierski” Johannes’a Brahms’a, 
„Cztery pory roku” Antonio Vival-
diego i poezję „Jeśli to nie jest mi-
łość” F. Petrarki.

Publiczności szczególnie przy-
padł do gustu argentyński utwór 
Gardena na skrzypce w profesjo-
nalnym wykonaniu skrzypaczki 
londyńskiej Royal Academy of 
Music  – Marty Pawłowskiej. Na 
drugich skrzypcach usłyszeliśmy 

Natalię Czaję-Jagielską, a na forte-
pianie Sławomira Sikorę. Program 
koncertu przygotował laureat złotej 
płyty w piosence poetyckiej Tomasz 
Pawłowski.

Koncert noworoczny był pierw-
szą uroczystością uświetniającą 
obchody rocznicowe Puszczykowa, 
które potrwają cały rok. Od lutego 
do kwietnia usłyszymy piosenki naj-
większych gwiazd estrady, takich 
jak Frank Sinatra, Edith Piaf czy 
Marilyn Monroe. Kulminacja ob-
chodów święta przypadnie na Dni 
Puszczykowa – 2 czerwca. 
Agnieszka Zielińska

20-lecie funkcjonowania komuni-
kacji publicznej na terenie gminy 
Tarnowo Podgórne obchodzono 
w grudniu. Podczas jubileuszowe-
go spotkania sześciu pracowników 
zostało odznaczonych medalami za 
długoletnią służbę. Oto oni: kierow-
cy autobusów: Krzysztof Bobowski, 
Jan Górka, Grzegorz Kostera, Jerzy 
Łukaszyk i Roman Nowakowski 
oraz mechanik samochodowy To-

masz Przybył. Osoby te legitymują 
się najdłuższym stażem pracy w tar-
nowskiej komunikacji – panowie 
Łukaszyk i Nowakowski pracują od 
pierwszego dnia jej działalności. 

Medale przyznał Prezydent RP 
Bronisław Komorowski, natomiast 
wnioski zostały złożone za pośred-
nictwem Konfederacji Pracodaw-
ców Polskich, której członkiem jest 
TPBUS. ARz

Burmistrz Andrzej Balcerek dziękował wszystkim, którzy przyczyniają 
się do rozwoju Puszczykowa.

Osoby zasłużone odznaczono medalami.
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20 lat tarnowskiej 
komunikacji

OST-GLOBAL OPERATOR
ul. Świerkowa 3 64-320 Niepruszewo
tel. 883 779 776

Myjemy: y Silosy wewnątrz z certyfi katem
y Zbiorniki 1000 l “MAUZER” y Samochody 

ciężarowe y Samochody osobowe 
y Dezynfekcja skrzyń ładunkowych

CZYNNE: pn – sob 07:00 – 22:00

Technikum Hodowli Koni 
Lider w Poznaniu
SZKOŁA POLICEALNA

ZIMOWY NABÓR 2012
ZAJĘCIA OD LUTEGO
SKŁADANIE DOKUMENTÓW 
I DOKŁADNA INFORMACJA
Poznań, ul. Hangarowa 14
W budynku Zespołu Szkół Nr 2 
w Poznaniu 
Telefon: 61 8140360, 61 8417410

Zebranie organizacyjne
17.02.2012 r. godz. 18:00
www.cds-lider.com.pl
tel. 508 194 737

KWALIFIKACJE ROLNICZE

REKLAMA

 NASZ PATRONAT

Kulminacja obcho-
dów przypadnie na 
Dni Puszczykowa

Apel stęszewian 
Podczas niedanej sesji Rady Miej-
skiej Gminy Stęszew przyjęto apel 
do premiera Donalda Tuska w spra-
wie zapewnienia jednostkom samo-
rządu terytorialnego udziału w  do-
chodach publicznych odpowiednio 
do przypadających im zadań. Usta-
wa o wspieraniu rodziny i  systemie 
pieczy zastępczej, która weszła 

w życie 1 stycznia wprowadziła licz-
ne, nowe zadania własne dla gmi-
ny, w  tym obowiązek zatrudniania 
asystentów rodziny, ponoszenia 
częściowych kosztów pobytu dzieci 
w pieczy zastępczej. Żaden z przepi-
sów nie wskazuje źródeł fi nansowa-
nia. Stanowić to będzie więc ogrom-
ne obciążenie. red
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8 WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
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W Komornikach zebrano ponad 36 tys. zł.
W Dusznikach imprezę poprowadzili Danuta Żwawiak 
i wójt Adam Woropaj. 

Kwestował również Lew Tarnuś, maskotka gminy 
Tarnowo Podgórne. 

W Stęszewie zorganizowano I Stęszewski Bieg Orkiestrowy. 

8 stycznia odbył się XX Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy pod hasłem „Gramy z Pompą! 
Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, 
zdrowe dziecko”. W tym roku or-
kiestra zbierała pieniądze na zakup 
najnowocześniejszych urządzeń 
dla ratowania życia wcześniaków 
oraz pomp insulinowych dla kobiet 
ciężarnych chorych na cukrzycę. 
Tradycyjnie wiele się działo także 
w Poznaniu i oklicznych gminach. 

W Dusznikach np. zebrano 24 
tys. zł. Tradycyjnie najwięcej, bo 13 
843,38 zł zebrało 85 wolontariuszy 
do puszek. Sporo środków przynio-
sła też licytacja darów i gadżetów. 
Impreza z licytacją odbyła się w sali 
widowiskowej GOK. Co roku przy-
ciąga ona wielu mieszkańców gmi-
ny, którzy chcą wspomóc fundację 
Owsiaka, a przy okazji obejrzeć wy-
stępy. Imprezę poprowadzili Danu-
ta Żwawiak i wójt Adam Woropaj. 
Dzięki prowadzącym i ofi arności 
mieszkańców w licytacji zebrano 
kwotę 10.156,62 zł. A oto kilka 
ciekawostek z licytacji: piłka KKS 
Lech Poznań z podpisami piłkarzy 
została zlicytowana za 650 zł, bia-
ła skórzana kanapa oraz koszulka 
WOŚP– każda za 500 zł, tort Ka-
mili Szwedek Motyl Tofi k za 410 zł, 
kurtka żużlowa Jarosława Hampela 
za 330 zł, bluza Nike z logo gminy 
Duszniki za 140 zł, nawigacja samo-
chodowa za 150 zł. Organizatorzy 
dziękują darczyńcom i wolontariu-

szom, a także wszystkim występują-
cym podczas imprezy (w tym Lena 
Romul – piosenkarka i saksofo-
nistka znana z IV edycji programu 
Mam Talent, Aleksandra Lusina 
z Pniew, zespoły: Duszniczanka, 
Złoty Kłos i Pierwiosnek, uczniowie 
i uczennice ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Dusznikach oraz 
z Zespołu Szkół w Grzebienisku, 
kabarety z Grzebieniska i Dusz-
nik, sekcja karate przy GCK, grupa 
Maluchy), Kurkowemu Bractwu 
Strzeleckiemu, członkiniom Złote-
go Kłosa, Hannie Torba – Konopac-
kiej oraz Pawłowi Grabowskiemu 
– Pałac i Karczma Podrzewie, 
członkom Sztabu i współ-
organizatorowi – Bank 
Spółdzielczy w Dusz-
nikach.

Sporo działo się rów-
nież w Komornikach, 
gdzie Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy za-
grała po raz ósmy. Wspól-
nie zebrano ponad 36 tys. zł, 36 
euro oraz 180 funtów angielskich, 
z czego lwią część stanowiły datki 
zebrane przez 39 wolontariuszy do 
puszek. Organizatorem gminnej 
akcji był wójt Jan Broda, zaś szefem 
sztabu WOŚP – dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury Antoni Pawlik. 
Imprezami towarzyszącymi WOŚP 
był – corocznym zwyczajem przepro-
wadzony w D.K. „Koźlak” Przegląd 
Kolęd i Pastorałek, podczas którego 

wystąpiły przedszkolaki i uczniowie 
szkół gminnych, Zespół Ludowy 
„Szreniawa”, nagrodzeni zostali 
także uczestnicy konkursu plastycz-
nego na Szopkę Bożonarodzeniową. 
W D.K. „Remiza” w Plewiskach były 
występy dzieci z przedszkola i szkoły 
oraz artystów gminnych przeplatała 
licytacja dóbr wystawionych w ra-
mach aukcji. Stoiska: Honorowych 
Dawców Krwi, loterii fantowej, 
gastronomiczne, plastyczne, czy 
pań z Koła Gospodyń – dodatkowo 
wsparły fi nansowo akcję Owsiaka. 
Akcję poszerzono o Rajd Nordic – 
Walking po WPN, Powiatowy Tur-

niej Tenisa Stołowego oraz 
Turniej Piłki Halowej. 

W Stęszewie 
udało się zebrać 
ok. 43 tys. 268,63 
zł. Sztab orkiestry 
mieścił się w Domu 

Kultury, a jego sze-
fem był Dariusz Miko-

łajczak. Impreza rozpo-
częła się już o godz. 11 na rynku, 
wielkim orkiestrowym gotowaniem. 
Wszyscy chętni mogli skosztować 
harcerskiej grochówki, którą przy-
gotowała Katarzyna Mikołajczak. 
Zanim orkiestra rozegrała się na 
dobre zorganizowano I Stęszewski 
Bieg Orkiestrowy. Ponad 30 miesz-
kańców gminy pokonało trasę 4 km 
biegnąc lub maszerując z kijkami. 
Potem w stęszewskim gimnazjum 
zaprezentowały się dzieci z zespołu 

wokalnego „Cantare”, przedszko-
laki, uczniowie i zuchy. Były popisy 
wokalny Michaliny Olejniczak oraz 
Klaudii Cichockiej. Cała część po-
południowego koncertu przeplata-
na była „nielicytacjami”, w których 
zdobyć można było m.in. bilety do 
Teatru Ósmego Dnia, torty WOŚP, 
koszyki z wędlinami, maskotki, 
talony na przegląd samochodowy, 
koszulkę Lecha z podpisami zawod-
ników, gadżety WOŚP czy „Klucz 
do bram miasta” upoważniający do 
„bycia” honorowym burmistrzem 
gminy przez jeden dzień. Równo-
rzędnie w Klubie Moto Młyn „Pi-
wersi” można było m.in. posłuchać 
koncertu zespołu The Ballbreakers, 
kwartetu składającego się z nauczy-
cieli szkoły muzycznej Yamaha oraz 
obejrzeć pokaz tańca hip-hop w wy-
konaniu Cypka – mistrza Wielko-
polski. 

W Tarnowie Podgórnym głów-
ne imprezy odbywały się w dwóch 
miejscach: w namiocie ustawionym 
w Parku 700-lecia i na kręgielni 
Vector. Tarnowski sztab otrzymał 
210 identyfi katorów (choć chętnych 
było ponad 320!). Na scenie odby-
wały się koncerty lokalnych zespo-
łów: Muchos Cojones, Senioritki, 
Kuna oraz „3+” – wyróżniony na 
ubiegłorocznym festiwalu BLuso-
wo, natomiast gwiazdą wieczoru 
był Panicz, Doniu & Kris / Asceto-
holix wraz z VitoWS. Loterię fan-
tową prowadziło Kurkowe Bractwo 

Strzeleckie. Drużyna WOPR mia-
ła swoje stoisko prezentując swój 
sprzęt ratowniczy oraz pomoce do 
nauki udzielania pierwszej pomocy. 
Nie zabrakło grochówki ani bigosu, 
serwowanych przez tarnowskie koło 
wędkarskie. Pysznymi plackami 
i chlebem ze smalcem częstowali 
seniorzy z Tarnowa. Bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszyły się li-
cytacje. Pod młotek poszły roczne 
bilety TP-BUS, piłki z podpisami 
piłkarzy Lecha, piłki siatkowe, uro-
czyste kolacje, pakiety zdrowotne, 
reklamy i wiele, wiele innych. Panie 
przebijały się licytując rajdy patro-
lowe po Jeziorze Lusowskim, pano-
wie – rajd rowerowy w towarzystwie 
aktorki Joanny Jabłczyńskiej(!). Na 
kręgielni rozegrany został otwarty 
turniej dla dzieci i młodzieży. Była 
także możliwość zrobienia bezpłat-
nych badań medycznych (EKG, 
ciśnienie), występ iluzjonisty oraz 
pokaz umiejętności psa tropiące-
go. Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
zapraszało na wielkoorkiestrowe 
strzelanie na strzelnicy. Natomiast 
na hali OSiR rozegrano Halowy 
Turniej Piłki Nożnej Old Boy oraz 
Turniej Kopa (gra karciana). Wie-
czór zakończyła salwa armatnia 
(prawo wystrzału zostało wylicyto-
wane na jednej z licytacji!). Pienią-
dze zebrane podczas fi nału cały czas 
spływają na wielkoorkiestrowe kon-
to. Na razie zebrano 55 tys. zł. 
VK, ARz, Red, WSz

Dwudziesty fi nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozgrzał nasze serca

Zagraliśmy razem dla dzieci
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NASZE SPRAWY

REKLAMA 

Reklamuj się na naszych łamach

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń 
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 • os. Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823 57 81, 
w Tarnowie Podgórnym: •• Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376,Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376,
w Mosinie: • Centrum Finansowe, ul. Niezłomnych 5, tel. 662 020 807, 
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296

Zadzwoń! 691 895 296, 533 999 515

6 stycznia w dniu święta Trzech 
Króli, świetlica wiejska w Grzebieni-
sku stała się na prawie dwie godziny 
sceną teatralną, na deskach której 
wystawiono wyjątkowy i magiczny 
w swej atmosferze spektakl pt. „Kie-
dy dzieckiem BÓG”.

Uczniowie Zespołu Szkół w Grze-
bienisku przygotowali widzom nie-
typowe jasełka. Nietypowe, bo 
pomysł na przedstawienie Bożego 
Narodzenia był iście „diabelski”, 
a idea przedstawienia polegała na 
pokazaniu tego wydarzenia od stro-
ny piekielnej. Na szczęście walka 
dobra ze złem kolejny raz zakończy-
ła się wynikiem 1:0. Nie mogło być 
inaczej, skoro diabły z Grzebieniska 
były tak przesympatyczne i wesołe 
:-)

W biblijną historię na wesoło 
wplecione zostały pastorałki i pio-
senki atmosferą pasujące do tematu 
przedstawienia. Podkreślenia wy-
maga fakt niezwykłych uzdolnień 
muzycznych aktorek i aktorów 
– piosenki i pastorałki zostały za-
śpiewane z dużym wyczuciem i eks-
presją. Kilka głosów z pewnością 
usłyszymy jeszcze nie raz.

Autorką scenariusza i reżyser-
ką przedstawienia, dzięki której 
uczniowie mogli pokazać jak wiel-

kie talenty w nich drzemią, była 
Beata Wszoła. Scenografi a była 
dziełem Pauliny Tepper, a za opra-
wę muzyczną, nagłośnienie i efekty 
specjalne odpowiadał Krzysztof Sie-
mieniak.

Sala wiejska w Grzebienisku 
była zapełniona po brzegi głównie 
najwierniejszymi fanami uczniów, 
czyli ich rodzicami i rodzeństwem, 

ale aktorów oklaskiwali również na-
uczyciele z dyrektor Lucyną Krajew-
ską i przedstawiciele samorządu: 
wójt Adam Woropaj, przewodniczą-
cy Rady Gminy Gracjan Skórnicki 
i radna Alina Fleiszerowicz, sekre-
tarz gminy Jan Pieprzyk, dyrektor 
Biblioteki i Gminnego Centrum 
Kultury Ewa Świerkiel-Szymańska 
i sołtys Bogdan Buda. Red 

Walka dobra ze złem kolejny raz zakończyła się wynikiem 1:0 
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Diabelski pomysł na
jasełka w Grzebienisku Pierwszy poznański tramwaj Tra-

mino wyjechał na linię w lipcu, ale 
pierwszy tramwaj tej marki zaczął 
kursować w stolicy Wielkopolski 
jeszcze w styczniu ubiegłego roku. 
Był to egzemplarz prototypowy, któ-
ry MPK zdecydowało się wydzierża-
wić. Przejechał on na różnych li-
niach już ponad 70.000 kilometrów.

Do końca grudnia 2011 fi rma 
Solaris, producent Tramino, dostar-
czyła do Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacyjnego w Poznaniu 
już 23 tramwaje tej marki. 

– Pierwszych 15 sztuk przejecha-
ło ponad 20.000 kilometrów. Ich 
dyspozycyjność techniczną ocenia-
my bardzo dobrze. Kształtuje się 
ona na poziomie 99% – ocenia So-
larisy Tramino Jan Firlik, Dyrektor 
Pionu Przewozów Tramwajowych 
w poznańskim MPK. 

W 2009 roku fi rma Solaris wygrała 
przetarg na fi nansowaną w większo-
ści z funduszów Unii Europejskiej, 
dostawę 40 niskopodłogowych tram-
wajów marki Tramino dla Poznania. 
Ich dostawa rozpoczęła się w lipcu 
2011 roku i zakończy w marcu tego 
roku. Dodatkowo zamawiający sko-
rzystał z opcji jaką daje prawo o za-
mówieniach publicznych i zamówił 
dalszych pięć tramwajów, których 
dostawa zakończy się do końca maja, 
a więc tuż przed Mistrzostwami Eu-
ropy w piłce nożnej.

Poznański Solaris Tramino mie-
rzy blisko 32 metry, jest wagonem 
przegubowym, pięcioczłonowym 
i jednoprzestrzennym oraz w pełni 
niskopodłogowym. Może zabrać na 

pokład aż 229 pasażerów, w tym 48 
na miejscach siedzących. Podróż 
w komfortowych warunkach zapew-
nia m.in. w pełni klimatyzowana 
przestrzeń pasażerska czy też wy-
godne siedzenia.

Nowe tramwaje zostały ciepło 
przyjęte przez mieszkańców Pozna-
nia i wielu z nich uważa, że są lep-
sze niż Simens Combino produkcji 
niemieckiej, który jeździ również we 
fl ocie MPK. Co ciekawe, Solaris wy-
grała kolejny przetarg na dostawę 
tramwajów. Tym razem ich odbior-
cą będzie niemieckie miasto Jena, 
dokąd w roku 2013 dostarczonych 
zostanie pięć Solarisów Tramino. 
Będą to pierwsze tramwaje polskiej 
produkcji sprzedane na rynku nie-
mieckim. 

Rok z Tramino
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Tramino na ulicach Poznania 
w barwach MPK.

Uczniowie Zespołu Szkół w Grzebienisku przygotowali nietypowe jasełka.

Bohdan Łazuka znany jest on głów-
nie z niezapomnianych ról fi lmowych 
i teatralnych. Zaistniał także jako pio-
senkarz. Nie wszyscy jednak wiedzą, 
że występuje także z kabaretowymi 
recitalami. Z okazji Dnia Babci i Dnia 
Dziadka Bohdan Łazuka w wystąpi 
w Tarnowie Podgórnym.

Bohdan Łazuka – w 1961 roku 
ukończył warszawską PWST. Zade-
biutował wówczas przed kamerami 

niewielką rolą w obrazie „Zuzanna 
i chłopcy”. Jeszcze w trakcie studiów 
występował w Kabarecie Starszych 
Panów. Jest utalentowanym aktorem 
i piosenkarzem, którego talent jest 
najlepiej widoczny w komediach.

Mimo sporej popularności, 
w 1988 r. zawiesił swoją działalność 
fi lmową i powrócił do niej dopiero 
w 1999 r. rolą szefa w obrazie „Chło-
paki nie płaczą”. Bohdan Łazuka od 

początku swojej kariery jest związa-
ny z warszawskim Teatrem Syrena.

W Domu Kultury w Tarnowie Pod-
górnym wystąpi 21 stycznia o godz. 
18. Zapraszamy, wstęp wolny.

Nie tylko dla babć i dziadków
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Juliusz 
Podolski
redakcja@naszglospoznanski.pl

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Bohdan Łazuka 
 wystąpi w Tarno-
wie Podgórnym.
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Przedstawiamy Państwu fi rmę 
Adboard – producenta nośników 
reklamy zewnętrznej, o którym zde-
cydowaliśmy się napisać z  powodu 
nietuzinkowego produktu, a  także 
obszaru działania, znacznie wykra-
czającego poza granice Polski.

Adboard Poland z siedzibą w Sie-
linku k/Opalenicy powstał w  2007 
roku, jako spółka powiązana z  Ad-
board BV w Holandii – fi rmą z po-
nad 30-letnią historią. W ciągu tych 
lat przeszedł on drogę od dostawcy 
prostych tabliczek informacyjnych 
dla sieci Fast Food do zakładu pro-
jektującego i  wytwarzającego pro-
dukty zaliczane do najlepszych na 
rynku.

Nośniki Adboard trafi ają z  Sie-
linka do klientów na całym świe-
cie. Odbiorcami są najczęściej 
międzynarodowe agencje reklamy 
zewnętrznej, a  także samorządy, 
dworce, lotniska, czy centra han-
dlowe.

Wśród projektów Adboard jest 
kilka realizacji, o  których szczegól-
nie warto napisać choćby z  powo-

du ich lokalizacji. Są to instalacje 
w  krajach Europy Zachodniej, 
Skandynawii i  Moskwie, a  także 
w USA, Kanadzie, Australii, Indiach 
i Abu Dhabi.

Także w  Polsce fi rma mocno za-
znaczyła swoją obecność, budując 
sieć kilkuset scrolli dla należącej 
do Grupy Agora agencji reklamy 
zewnętrznej AMS, współpracując 
z  marketami budowlanymi Nomi, 
a  także jedną z  międzynarodowych 
sieci sklepów spożywczych.

Podstawowym i  jednocześnie 
sztandarowym produktem są no-
śniki reklamy z  przewijanym pla-
katem, tzw. scroll. Oprócz wielu 
miejsc na świecie, można je zoba-
czyć także na ulicach Poznania, 
gdzie przyciągają uwagę dzięki 
zmieniającemu się co kilka sekund 
ruchomemu plakatowi.

Ciekawostką jest zaawansowane 
technicznie wyposażenie nośników, 
jak komputery sterujące, komuni-
kacja przez sieć komórkową, bez-
przewodowa sieć komputerowa, czy 
zasilanie z baterii słonecznych.

Niedawno fi rmę odwiedzili Fran-
cuzi z fi rmy JCDecaux – światowego 
lidera w  zakresie mebli miejskich. 
Wizyta ma związek z rozpoczęciem 
współpracy. Jest to kolejna, po ame-
rykańskich CBS i Clear Channel fi r-
ma, która w ostatnim roku zdecydo-
wała się na współpracę z Adboard.

Widoczna obok wiata przystan-
kowa to nowy projekt Adboard, któ-
rego pierwsze egzemplarze stanęły 
w  Szczecinie, a  także przy dworcu 
PKP w Opalenicy. Jest to nowocze-
sny produkt, z  dużymi powierzch-
niami szyb i o lekkim rysunku, z któ-
rym fi rma ma nadzieję pozyskać 
nowych klientów.

Adboard jest przykładem fi rmy, 
która, działając bez medialnego roz-
głosu, skutecznie podejmuje walkę 
na wymagającym międzynarodo-
wym rynku – dzięki pomysłowości, 
jakości i  nowoczesnej technice, 
powoli lecz sukcesywnie realizuje 
kolejne projekty, rozwijając swój po-
tencjał rynkowy. Chętnie napiszemy 
o  podobnych fi rmach, czekamy na 
sugestie. Red

Nośnik dla CBS, USA. Wiata przystankowa Aqui.

Lotnisko w Delhi, Indie. Scroll w centrum Poznania.
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Światowy gracz z branży reklamowej działa
w samym sercu gminy Opalenica

Pod znakiem Euro
Portugalczycy przyjadą do Opalenicy za niespełna sto dni 200 sprzedanych nieruchomo-

ści, kilka rozpoczętych inwestycji 
i kilkaset osób, które odebrały swoje 
nowe mieszkania – tak spółka Fami-
ly House może podsumować 2011 r.
Poznański deweloper kolejny rok 
swojej działalności zalicza do uda-
nych i z optymizmem, choć umiar-
kowanym, wchodzi w nowy 2012 r. 

Miniony rok przyniósł nam lek-
ką korektę cenową na pierwotnym 
rynku mieszkaniowym. Było to kon-
sekwencją rosnącej podaży nieru-
chomości, wprowadzenia obostrzeń 
kredytowych oraz zmian w progra-
mie „Rodzina na Swoim”. Sytu-
acja gospodarcza w naszym kraju, 
a także coraz poważniejsze sygnały 
o nadciagającym kryzysie sprawiły, 
że niektóre osoby odłożyły decyzje 
o nabyciu mieszkania na później. 
Jednak w ostatnim czasie dało się 
również zauważyć, że na rynku 
pojawili się chętni na zakup nieru-
chomości w celach inwestycyjnych 
za gotówkę lub przy dużym udziale 
wkładu własnego. To dość nowa sy-
tuacja, ale z uwagi na zawirowania 
na rynkach fi nansowych, niektórzy 
upatrują rynek mieszkaniowy za 
właściwy kierunek lokacji wolnych 
środków, co więcej obecnie sprzy-
jają temu atrakcyjne ceny. W przy-
padku Family House kształtują się 
one od 4166 zł netto/m2 w centrum 
Poznania i od 2560 zł netto/m2 pod 
miastem.

Spółka dzięki bardzo konkuren-
cyjnej ofercie, w 2011 r. odnoto-
wała sprzedaż na poziomie ok. 200 
mieszkań. Największy udział w tym 

wyniku miały lokale dostępne w Cza-
purach. W pierwszej połowie roku, 
swoich nabywców znalazły wszystkie 
32 mieszkania z I etapu Os. Leśnego 
IV, których sprzedaż ruszyła w lutym. 
Natomiast we wrześniu deweloper 
zaproponował etap II, w którym do 
dyspozycji klientów przedstawiono 
132 mieszkania. 

– Do końca grudnia prawie 50 
proc. z nich znalazło właścicieli. 
Oczywiście wraz z rozpoczęciem 
sprzedaży ruszyły prace budowlane, 
a dzięki sprzyjającej aurze, dopusz-
czamy nawet wcześniejsze odbiory. 
Tak jak ma to miejsce w przypadku 
naszej poznańskiej inwestycji Koral 
– mówi Izabella Łukomska-Pyżal-
ska, wiceprezes Family House. – 
Budowa ruszyła w drugim kwartale 
minionego roku, a termin realizacji 
przypadał na kwiecień obecnego. 
Jednak już w listopadzie poinformo-
waliśmy klientów, że w lutym będą 
mogli odebrać mieszkanie. 

Na wynik sprzedażowy wpływ 
miała także Perła, inwestycja po-
wstająca przy ul. Kosińskiego w Po-
znaniu. 

W minionym roku deweloper 
przekazał również klucze do 110 
nieruchomości, które powstały 
w ramach Os. Leśnego. Na tym jed-
nak deweloper nie poprzestaje i za-
powiada, że w pierwszym półroczu 
2012 r. w jego ofercie pojawią się 
nowe lokale, w Poznaniu jak i w Cza-
purach. W najbliższym czasie ruszy 
także realizacja nowoczesnego cen-
trum handlowo-usługowego ze sta-
cją benzynową w Czapurach. red
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Z optymizmem 
w 2012 rok

5 stycznia w hotelu Remes w Opa-
lenicy odbyło się spotkanie nowo-
roczne. Zaproszenie burmistrza 
Opalenicy i przewodniczącego 
Rady Miejskiej przyjęły władze 
województwa, okolicznych gmin, 
dyrektorów, przedsiębiorców i wła-
ścicieli fi rm. Spotkanie odbyło się 
tradycyjnie w czwartek, 5 stycznia 
2012 r. w innym niż do tej pory miej-
scu, w Hotelu REMES Sport&Spa. 

W Opalenicy rok 2012 upłynie 
pod hasłem Euro, co dla gminy sta-
nowi nie lada wyzwanie. Wspólnie 
z właścicielem hotelu Remes Sport-
&Spa Opalenica przygotowuje się 
do przyjęcia drużyny piłkarskiej 
z Portugalii, kibiców, mediów oraz 
gości. Do przyjazdu drużyny Por-

tugalii pozostało niespełna 100 dni, 
nieco mniej jednak do zakończenia 
przygotowań z tym związanych. 

Burmistrz Opalenicy dr Roman 
Maternik podsumował miniony rok. 
Właściciel hotelu Bartosz Remple-

wicz podkreślił znaczenie promo-
cyjne związane z pobytem drużyny 
Potrugalii w Opalenicy. To dzięki 
jego wieloletniej działalności i pasji 
Opalenica stała się bardziej zna-
na w Polsce i w Europie. To dzięki 

wspólnie podejmowanym inicja-
tywom i współpracy rozwinęła się 
baza sportowa. Nowością było wrę-
czenie statuetki burmistrza osobie, 
która w szczególny sposób przyczy-
niła się do rozwoju, promocji i kre-
owania wizerunku Opalenicy. Uho-
norowani zostali Zygmunt Duda 
i dr Bogumił Wojcieszak. Ofi cjalną 
część spotkania zakończył koncert 
muzyki portugalskiej w wykonaniu 
Joaode Sousa oraz zespołu Fado Po-
laco z Wrocławia. 

Na spotkanie do hotelu Remes 
przybyło wielu gości.

Uhonorowani zostali 
Zygmunt Duda i dr 
Bogumił Wojcieszak

Magdalena 
Konieczna
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Ofi cjalne otwarcie placówki nastą-
piło 28 grudnia. 

– To inwestycja publiczna, której 
powstanie jest ważnym wydarze-
niem dla mieszkańców gminy. Ta 
przychodnia będzie służyła buko-
wianom – podkreślił burmistrz Sta-
nisław Filipiak. 

Na uroczystość przybyło wiele 
osób, które złożyły dr med. Aleksan-
drze Majewicz, kierownikowi przy-
chodni, życzenia m.in. satysfakcji 
i wytrwałości. 

– Wszystkiego najlepszego na 
nowej drodze życia – podsumował 
część ofi cjalną Konrad Maćkowiak, 
sekretarz Izby Lekarskiej przy Woj-
skowym Szpitalu Specjalistycznym 
w Poznaniu. 

Przychodnia Lekarska „Almed” 
funkcjonuje w ramach kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia 

(NFZ). Opieka medyczna jest bez-
płatna dla osób ubezpieczonych. 
Przyjmują tu lekarze rodzinni – peł-
niący funkcje lekarzy pediatrów i in-
ternistów oraz interniści.

Dr med. Aleksandra Majewicz 
powiedziała o swoich zamierze-
niach rozwoju przychodni, posze-
rzenia dostępu do specjalistów 
i oczekiwaniach na kontakty na 

specjalistów w ramach Narodowego 
Funduszy Zdrowia.

Wszelkie informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu Przy-
chodni Lekarskiej „Almed”: tel. 61 
8992716 – od 7.30-18.00. Wciąż 
istnieje też możliwość wypisania 
i złożenia w przychodni deklaracji 
wyboru lekarza, położnej i pielęgnia-
rek środowiskowo-rodzinnych. lech 

WOKÓŁ NAS

Nowa przychodnia
W Buku z rozpoczęła działalność nowa przychodnia lekarska Włoski kurort Rimini gościć będzie 

21–22 stycznia cukierników, którzy 
rywalizować będą o światowy czem-
pionat. Po raz pierwszy są to zawo-
dy przeznaczone dla pań. Organiza-
torzy planują rozgrywać tę słodką 
rywalizację co dwa lata.

W pierwszej edycji mistrzostw 
weźmie udział dziesięć ekip re-
prezentujących: Niemcy, Polskę, 
Włochy, Brazylię, Japonię, USA, 
Francję, Tajwan, Koreę Południową 
i Meksyk. Warunkiem uczestnictwa 
jest wykonywanie zawodu cukierni-
ka na co dzień i skończone 20 lat.

Barw naszego kraju będzie bro-
nić poznanianka Marlena Szymaś 
z Cukierni Kandulski. Posiada ona 
już spore doświadczenie, ponieważ 
w 2000 roku sięgnęła po tytuł mi-
strzyni świata w drużynie miesza-
nej. Organizatorzy narzucili temat 
„Świat kobiety”, który ma pojawiać 
się w każdej pracy. 

– Swoją wizję muszę zamknąć 
w dekoracji artystycznej z karmelu 
i masy cukrowej, a to wszystko musi 
komponować i współgrać z tortem de-
serowym, deserem na talerzu i w pu-
charku – mówi Marlena Szymaś.

Do startu naszą reprezentantkę tre-
nują cukiernicze tuzy: Bogdan Tom-
czyk światowej sławy ekspert w pracy 
w karmelu oraz Francois Galtier zdo-
bywca brązowego medalu na Cukier-
niczym Pucharze Świata w Lionie.

Każda zawodniczka stworzy arty-
styczną pracę w 70 procentach wy-
konaną z cukru, a w 30 procentach 
z pasty cukrowej dragantu. – Ponad-
to muszę przygotować trzy torty cze-

koladowe jeden do ekspozycji i dwa 
do degustacji, 16 deserów na talerzu 
i 10 w pucharkach z wykorzystaniem 
kandyzowanych kasztanów – mówi 
Marlena Szymaś. – Na realizację 
mam dwa dni konkursowe.

Pani Marlena zaproponowała tor-
cik, który w połowie będzie składał 
się z musu na czekoladzie, a w dru-
giej połowie z musów owocowych na 
bazie czarnego bzu, czarnej porzecz-
ki i malin. Natomiast deser będzie 
miał aż 8 warstw o różnym kolorze, 
strukturze i oczywiście smaku.

To jednak nie jedyny przedstawi-
ciel Polski w tych zawodach. W jury 
zasiądzie bowiem Bogdan Tomczyk 
i wraz z kolegami z innych krajów 
oceniać będzie artyzm i techniki za-
stosowane w eksponacie z karmelu, 
profesjonalizm, etykę, higienę pra-
cy no i oczywiście walory smakowe
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Słodkie 
mistrzostwa świata

Wciąż można 
zapisywać się do 
nowej przychodni

OSTATNIE
MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

OPALENICA, UL. 5 STYCZNIA 82A
OD 2.900 ZŁ BRUTTO/M2 OD 38 DO 48 M2

TEL. 519-72-85-85

D O  W Y N A J Ę C I A
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu posiada do wynajęcia 

na działalność gospodarczą:

I. BUDYNEK WOLNO  STOJĄCY 
• w Buku na os. Przyjaźni o pow. użytkowej 319,90 m2 (budynek po byłej kotlowni).  
Istnieje możliwość wynajęcia części powierzchni budynku. 
Osoby zainteresowane wynajęciem budynku lub jego części prosimy o składanie ofert.

II. LOKALE UŻYTKOWE 
• w Nowym Tomyślu na os. Północ 10 lokal o pow. 69,10m2

• w Buku na os. 700-lecia Miasta 5 – dwa lokale o pow. odpowiednio: 86,30 m2; 137,20 m2

(w parterze budynku mieszkalnego z możliwością ich połączenia)
• w Buku na os. Przyjaźni o pow. 39,40 m2 (wejście od strony ul. Sokoła)
• w Pniewach przy ul. Spacerowej 14 trzy lokale o pow. odpowiednio: 14,60 m2; 58,80 m2; 
59,00 m2 (w parterze budynku mieszkalnego)

Bliższych informacji uzyskać można w biurze Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, Osiedle  Stefana Batorego 32, 

pok. 10, tel. 61-4437855 lub 61-4437802. 

REKLAMA

REKLAMA

Profesjonalna obsługa muzyczna: 
• wesel • zabaw • balów • imprez okolicznościowych

Gwarantujemy dobrą zabawę i konkurencyjne ceny.

Tel. 693 103 770

Dr med. Aleksandra Majewicz otrzymała od burmistrza Buku obraz przed-
stawiający ul. Mury, przy której znajduje się przychodnia.

Kolędnicy z „Wiwatów”.

Marlena Szymaś z Cukierni 
Kandulski.

Juliusz 
Podolski
redakcja@naszglospoznanski.pl

Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” 
z Pobiedzisk ma za sobą praco-
wite tygodnie. Występował m.in. 
podczas wigilii fi rmy Tip-Topol 
w Ośrodku Kultury, gdzie zapre-
zentował widowisko kolędnicze 
„Chodzenie z gwiazdą i turoniem”. 
Kolędnicy z „Wiwatów” odwiedzali 
też domy z życzeniami sprawiając 
wiele radości młodym i starszym 
pobiedziszczanom. Pojawili się 
także na Dworcu Letnim w Pozna-
niu podczas uroczystości wspo-
mnienia przyjazdu Ignacego Pade-
rewskiego. W Święto Trzech Króli 
zespół zaprezentował najpiękniej-
sze pastorałki i kolędy w obu pobie-
dziskich kościołach i prezentował 
się podczas WOŚP. Red

11 lutego (sobota) odbędzie się – 
pierwsza w tym roku – Akcja Hono-
rowego Krwiodawstwa. Zaprasza-
my do Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Tarnowie Podgórnym 
przy ul. Szkolnej 5. Krew będzie 
można oddać w godz. 8.00–16.00. 
Równocześnie będzie można zapi-
sać się do banku dawców szpiku. 
Organizatorem Akcji jest Stowa-
rzyszenie „Dar Serc” z Baranowa 
(gmina Tarnowo Podgórne). ARz

Pracowity czas Wiwatów

Akcja krew 
w Tarnowie 
Podgórnym
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Kiedy poznaję Faridę robi na mnie 
ogromne wrażenie. Naturalna, do-
stojna, pełna energii i niezwykle pięk-
na. Ubrana w powłóczysty aksamitny 
płaszcz koloru czerwonego wina, 
z burzą rozwianych włosów, opalona 
sycylijskim słońcem, wydaje się być 
postacią z innego świata… Bajkową 
księżniczką… Od początku wiadomo, 
że to osobowość niezwykła, piosen-
karka jedyna w swoim rodzaju, mi-
strzyni interpretacji. Nie dziwi fakt, że 
była natchnieniem i miłością wielkie-
go artysty Czesława Niemena. 

Farido, jakie są twoje pierwsze 
wspomnienia z dzieciństwa zwią-
zane z muzyką? 

— Myślę, że nigdy nie żyłam bez mu-
zyki, moje dzieciństwo było po prostu 
nią wypełnione. Bez muzyki nie wy-
obrażam sobie życia. Doświadczyłam 
jednak wiele bólu z jej powodu. 

Co sądzisz o dzisiejszej muzyce? 

— Szczerze mówiąc słucham tylko 
Niemena i muzyki klasycznej. Nie 
mam zbyt wiele czasu pomiędzy 
teatrem a fi lmem.

W jakich okolicznościach i kiedy 
poznałaś Czesława Niemena? 

— Poznałam go na festiwalu Can-
tagiro w roku 1970 w Recoaro Ter-
me. Wybacz, ale nie potrafi ę mówić 
o Niemenie w czasie przeszłym. 
Niemen jest postacią wyjątkową, 
duszą nie z tych czasów, nawet jeśli 
modernistyczną, to cudowną, wraż-
liwą. Nigdy, w całym moim życiu 
nie spotkałam osoby, która choćby 
odrobinę była do niego podobna, 
jest jedyny, wspaniały.

Jakie były Twoje wrażenia po 
pobycie na festiwalu w Sopocie? 
Czy to prawda, że Niemen powitał 
Cię wtedy na lotnisku? 

— Tak czekał na mnie z wielkim 
bukietem orchidei, najpiękniej-
szych jakie kiedykolwiek widzia-
łam. A Sopot… to była prawdziwa 
magia, brak słów, by móc opisać 
tamtą radość, nasze spojrzenia 
przyciągające się. Jeszcze dzisiaj 
to czuję. 

Czy to prawda, że Czesław wiele 
razy próbował przekonać Cię, 
żebyście byli razem? Dlaczego 
zdecydowałaś się odejść?

— Ponieważ w tamtym okresie mój 
tata był bardzo chory. Złożyłam 
Bogu przyrzeczenie, że jeśli tata 

wyzdrowieje, zrezygnuję z miłości 
swojego życia, to jest z Niemena. 
Mój ojciec wyzdrowiał, a ja dotrzy-
małam obietnicy z rozsądkiem, 
którego nigdy później bym w sobie 
nie odnalazła. W tej historii, za-
płaciliśmy wszystkim, co mieliśmy, 
zarówno ja, jak i mój ukochany. 
Wycierpieliśmy zbyt wiele, to było 
wręcz nieludzkie. 

Co myślisz o sprawie sądowej, 
która toczy się teraz w Pozna-
niu, a dotyczy piosenki „Musica 
magica” do której napisałaś swój 
tekst, a Czesław skomponował 
muzykę?

— Jeżeli chodzi o proces, myślę, że 
jest śmieszny. To wielki brak miło-
ści ze strony Pani Małgorzaty. Nie 
wiem o co toczy się ta wojna, nie 
mogę zrozumieć czego chce. Nie 
pozywa mnie, ale kogoś, kto nie ma 
nic wspólnego ze sprawą. „Musica 
magica” niestety nie należy do Pani 
Małgorzaty, ale do Niemena i mnie, 
do nas dwojga. 

„Musica magica” należy do Niemena i do mnie
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29 stycznia o godz. 18 w Cen-
trum Kongresowo Dydaktycz-
nym Uniweresytetu Medycznego 
w Poznaniu przy ul.Przyby-
szewskiego 37 zaśpiewa Farida. 
Przed nią wystapi Ewelina Rajchel 
i Piotr Kałużny. Concetta Gangi 
(pseudonim artystyczny Farida) 
jest piosenkarką włoską. Urodziła 
się w Katanii pod koniec lat 40. Jej 
ojcem był Włoch a matką Egip-
cjanka. Pierwszym nagraniem była 
piosenka „Supergiu Superman”, 
wydana na płycie z 1968 r. pod 
kierownictwem Ruggero Cini do 
ścieżki dźwiękowej fi lmu „Wspa-
niali trzej Supermeni w Tokio”. 

Podczas przedstawień odbywają-
cych się w Piper Club w Rzymie 
śpiewała wybrane utwory Luigi 
Tenco i wykonania rokowe w stylu 
Janis Joplin. W 1970 r. wzięła 
udział w turnee, prezentując pio-
senkę „Pensami szasera”. Podczas 
tych występów została zauważona 
przez Czesława Niemena, który za-
prosił ją na festiwal w Sopocie. Od 
tego momentu zrodziła się wielka 
popularność Faridy w państwach 
środkowoeuropejskich. W stycz-
niu 2012 r. planuje odwiedzić kilka 
polskich miast i wystąpić w pro-
gramie koncertowym „Śladami 
Niemena”. Krzysztof Wodniczak

Koncert Faridy w Poznaniu

rozmawiała
Ewelina Rajchel
redakcja@naszglospoznanski.pl 

Kolędowanie 
ze Szcześniakiem 
w Suchym Lesie
Mieczysław Szcześniak zaśpiewa pastorałki i swoje przeboje
Marzeniem Mietka Szcześniaka 
było nagranie płyty z muzykami 
amerykańskimi. Pewnego dnia 
poznał producentkę i wokalistkę, 
laureatkę nagrody Grammy Wendy 
Waldman. Przez cztery lata praco-
wali w Polsce i w USA i tak powstała 
anglojęzyczna płyta „Signs”, która 
pojawiła się na rynku pod koniec 
ubiegłego roku. Pochodząca z tej 
płyty piosenka „Save The Last For 
The Best” zyskała sporą popular-
ność.  

Tę i inne piosenki pochodzące 
z krążka „Signs”, ale i starsze prze-
boje jak „Twoja miłość” czy „Przytul 
mnie mocno” oraz kolędy i pasto-
rałki usłyszymy podczas koncertu 
jaki rozpocznie się 28 stycznia o go-
dzinie 20 w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Suchym Lesie. 

Bilety na ten koncert, w cenie 30 
zł, nabyć można w Ośrodku Kultury 
w Suchym Lesie przy ul. Bogusław-
skiego 17, w fi lii ośrodka w Złotni-
kach przy ulicy Żukowej 14 i w re-

mizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Chludowie. 

Mietek Szcześniak uważany jest 
za „najczarniejszy” głos w polskiej 
rozrywce. Urodzony w Kaliszu arty-
sta był laureatem nagrody im. Anny 
Jantar w Konkursie Debiutów na 
festiwalu w Opolu w 1985 r. Wkrót-
ce potem w roku 1987 rozpoczął 

studia na Wydziale Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej Akademii Muzycznej 
w Katowicach. W 1989 roku zdo-
był Bursztynowego Słowika oraz 
nagrodę dziennikarzy na festiwalu 
w Sopocie. W 1990 roku ukazał 
się jego debiutancki album „Niby 
nowy”. Wkrótce potem rozpoczęły 
się koncerty ze standardami jazzo-
wymi, piosenkami z kręgu muzyka 

soul i bluesa. Od 1993 roku Mietek 
Szcześniak związany jest z nurtem 
muzyki chrześcijąńskiej występując 
z zespołami Ne Life’m i Deus Meus. 

W 1999 roku razem z Edytą Gór-
niak nagrał skomponowaną przez 
Krzesimira Dębskiego „Dumkę na 
dwa serca”, która pojawia się na 
ścieżce dźwiękowej do fi lmu Jerzego 
Hoffmana „Ogniem i mieczem”. Dwa 
lata później wziął udział w nagraniu 
skomponowanej również przez Krze-
simira Dębskiego muzyki do fi lmu 
„W pustyni i w puszczy”. W 2003 
roku Mietek wziął udział w nagraniu 
polskiej wersji hymnu Unii Europej-
skiej, czyli „Ody do radości”. W roku 
2006 na festiwalu piosenki w Opolu 
uczestniczył w koncercie poświęco-
nym twórczości Marka Grechuty, 
podczas którego wykonał w duecie 
z Dorotą Miśkiewicz jego wielki prze-
bój „Dni których jeszcze nie znamy”, 
a w 2009 roku wziął udział w dedy-
kowanym pamięci Andrzeja Zauchy 
koncercie „Serca bicie”. MS

Jego głos uznawany 
jest za „najczarniej-
szy w polskiej muzyce
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Do trzeciego turnieju pierwszej edycji 
Kortowo Gentelmen Cup zgłosiła się 
rekordowa liczba 30 zawodników! 

– System rozgrywek jest prosty, 
na 3 kortach swoje mecze w gru-
pach systemem każdy z każdym 
rozgrywają wczesniej rozlosowane 
pary deblowe – wyjaśnia Krzysztof 
Wierszyłłowski z Kortowo Cup. 

W każdej grupie tenisisci walczą 
o miejsca i o punkty.

W przerwie turnieju wszyscy 
uczestnicy zasiadają do wspólnego 
lunchu, podczas którego odbywa się 
losowanie drobnych nagród rzeczo-
wych, często przyniesionych przez 

samych uczestników. Na zakończe-
nie turnieju wręczane są puchary 
dla wszystkich, którzy zdobyli I lub 
II miejsce w swoich grupach. 

W trzecim turnieju cyklu 
w poszczególnych grupach naj-
wyżej punktowane miejsca zajęli: 
Grupa Czarna: 1. Piotr Lech i Woj-
ciech Adamek; 2. Adam Stróżyk 
i Mariusz Mazela; Grupa Czerwo-
na: 1. Krzysztof Hołysz i Bogusław 
Moczorodyński; 2. Jerzy Bocheński 
i Tomasz Grabowski; Grupa Niebie-
ska: 1. Andrzej Plewiński i Krzysztof 
Wierszyłłowski, 2. Andrzej Kuba-
nek i Jacek Świtaj. 

A już 21 stycznia kolejny IV tur-
niej cylku Kortwo Cup. Czy po raz 
kolejny odbędą się eliminacje do 
turnieju głównego, czy Mariusz 
Mijalski na swoim koncie odnotuje 
nastepne 100 pkt., w jakiej formie 
są zawodnicy w Nowym Roku? Na 
te i na wiele innych pytań odpo-
wiedź znajdziemy w ten weekend! 
W dotychczasowych turniejach 
w sumie wystartowało 49 zawod-
ników z całej Wielkopolski. W ran-
kingu Kortowo Cup zdecydowanie 
prowadzi Mariusz Mijalski z 300 
punktami! Drugi Paweł Przybylski 
ma 160 pkt. KW 

Grali dżentelmeni
Rekordowa obsada Kortowo Gentelmen 

Cup – rozgrywek deblowych zawodników kategorii 50+
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Do rywalizacji w Gentelmen Cup przystąpił m.in. Zenon Laskowik. Na zdjęciu z Jerzym Słowiakowskim, Januszem 
Ćmielewskim, Tomaszem Gorczycą. 

Agnieszka Rutowska z Lusowa 
w gminie Tarnowo Podgórne (na 
zdjęciu po prawej), grając w pa-
rze z poznanianką Agatą Ćwiąka-
łą obroniła tytuł mistrzyń świata 
w futbolu stołowym (w popular-
nych „piłkarzykach”) podczas za-
wodów w Nantes (Francja). 

Pokonały zawodniczki z 30 kra-
jów. Gratulujemy! 
ARz

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku 
zaprasza na Futsalowy Maraton. To 
impreza, w której może wystartować 
nawet 16 zespołów piłkarskich. Za-
pisy trwają do 10 lutego. 

Maraton rozpocznie się od gier 
eliminacyjnych 18 lutego (sobota – 
grupa A) i 19 lutego (grupa B).

Po 4 ekipy z każdej grupy awan-
sują do turnieju fi nałowego jaki od-
będzie się 26 lutego. Red 

Mistrzynie świata 
w piłkarzykach!

Rozstawiona z numerem ósmym 
Agnieszka Radwańska spotka się 
z amerykańską tenisistką Bethanie 
Mattek-Sands w 1. rundzie wiel-
koszlemowego turnieju Australian 
Open (pula nagród 26 mln dolarów 
australijskich). Jej młodsza siostra 
Urszula wylosowała kwalifi kantkę z 
USA Alison Riske. 

Radwańska, ósma w rankingu 
WTA Tour, po raz pierwszy zmierzy 
się z Mattek-Sands, obecnie 56. na 
świecie. W drugiej rundzie zwycięż-
czyni pojedynku trafi  na Rumunkę 
Simone Halep lub jedną z kwalifi -
kantek.

W swojej ćwiartce drabinki krako-
wianka może zmierzyć się z Włoszką 
Francescą Schiavone (10.), trium-
fatorką wielkoszlemowego Roland 
Garros z 2010 r. Natomiast w ćwierć-
fi nale może mieć okazję zrewanżo-
wać się Białorusince Wiktorii Aza-
rence (nr 3.), za czwartkową porażkę 
w półfi nale turnieju WTA w Sydney 
(z pulą nagród 637 tys. dol.). Dzień 
później tenisistka z Mińska triumfo-
wała w tej imprezie.

Urszula Radwańska w razie wy-
granej w drugiej rundzie może trafi ć 
na Australijkę Samanthę Stosur (nr 
6.), jeśli ta wcześniej upora się z Ru-
munką Soraną Cirsteą.

Prowadząca w klasyfi kacji teni-
sistek Dunka polskiego pochodze-
nia Caroline Wozniacki rozpocznie 
występ w Melbourne od pojedynku 
z Australijką Anastasią Rodionową. 
W swojej ćwiartce turniejowej dra-
binki tenisistka z Odense ma m.in. 
dwie byłe liderki rankingu – bronią-

cą tytułu Belgijkę Kim Clijsters (nr 
13.) i Serbkę Jelenę Jankovic (13.), 
a także Chinkę Na Li (4.), która 
w Sydney dotarła do fi nału.

W półfi nale Wozniacki może tra-
fi ć np. na Azarenkę, Radwańską czy 
Schiavone. W dolnej połówce dra-
binki, w 1/4 fi nału może dojść do 
pojedynku kolejnych dwóch byłych 
liderek rankingu WTA – Amerykan-
ki Sereny Williams (12.) i Rosjanki 
Marii Szarapowej (4.).

W ostatniej ćwiartce najpoważ-
niejszą kandydatką do triumfu w Au-
stralian Open jest Czeszka Petra Kvi-
tova (2.), która po drodze może trafi ć 
na były numer jeden na świecie Serb-
kę Anę Ivanovic (21.), Francuzkę 
Marion Bartoli (9.) czy Stosur.

Przed rozpoczęciem turnieju 
w notowaniach bukmacherów naj-
wyżej oceniane są właśnie szanse 
Kvitovej 3,5:1, a za nią znajdują się 
Williams 4:1, Clijsters i Azarenko 
7:1. W przypadku Wozniacki za-
kłady przyjmowane są w stosunku 
13:1, a Radwańskiej 17:1, przy 
czym obie wyprzedzają Szarapową 
21:1. 

Łukasz Kubot zagra z Hiszpanem 
Nicolasem Almagro. Wszyscy wy-
mienieni biało-czerwoni wystąpią 
także w grze podwójnej Australian 
Open, gdzie dołączy do nich debel 
Mariusz Fyrstenberg i Marcin Mat-
kowski (w 2006 roku osiągnęli pół-
fi nał), Alicja Rosolska z zagranicz-
ną partnerką i Klaudia Jans-Ignacik 
z Urszulą Radwańską.W kwalifi ka-
cjach singla odpadła Marta Doma-
chowska. Lech 

Rozpoczyna się 
Australian Open 

 NASZ PATRONAT

Futsalowy 
maraton
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Krzysztof Kowalewski, zawodnik 
OSI „GEM” w  Miękowie (gmina 
Czerwonak) został mistrzem kraju 
juniorów w HMP w tenisie na wóz-
kach, które odbyły się 27–30 grud-
nia w Drzonkowie.

Krzysztof Kowalewski to am-
bitny i  utalentowany młody za-
wodnik. W tenisa na wózkach gra 
od 2011 r. i  zrobił bardzo szybkie 
postępy, osiągając w  tym samym 
roku mistrzostwo Polski. Bez pro-
blemu dostał się na listę rankingo-

wą seniorów zajmując wysokie 25 
miejsce.

 Krzysztof został zakwalifi kowa-
ny do kadry narodowej i  obecnie 
zaczyna przygotowania do startów 
międzynarodowych. Trenuje  dwa 
razy w tygodniu na kortach  w Mię-
kowie. Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Integracji (OSI) „GEM” 
zapewnia mu obiekt   i  sprzęt do 
gry oraz możliwość uczestnictwa 
w zgrupowaniach i turniejach. 
A. Nowakowski

Z uśmiechem po tytuł
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Krzysztof Kowalewski.
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– Zazwyczaj jadam wszystko, co 
mi smakuje, a  zapewniam, że nie 
jestem osobą jakoś specjalnie wy-
bredną. Mam jednak ogromną sła-
bość do wszelkiego rodzaju żelków 
– zdradza nam Anna Werblińska, 
bardziej znana kibicom siatkówki 
i nie tylko pod panieńskim nazwi-
skiem Barańska, jedna z najpięk-
niejszych polskich siatkarek, która 
miala sesję fotografi czną w Play-
boyu, a od tego sezonu także zwod-
niczka (przyjmująca) Banku BPS 
Muszynianki Fakro Muszyna.

 Wybrałam siatkówkę ponieważ... 

— Moja rodzina była bardzo 
usportowiona, a tato również spory 
kawałek swojego życia poświę-
cił siatkówce. To dzięki moim 
rodzicom zawdzięczam to, że dalej 
mogę grać w siatkówkę na takim 
poziomie jak obecnie.

Kiedy byłam młodszą siatkarką, 
to marzyłam, że pewnego dnia... -

— Będę naprawdę dobrą zawod-
niczką (uśmiech). 

Po zakończeniu kariery siatkar-
skiej zamierzam...

— Chciałabym jak każda dziewczy-
na osiąść gdzieś na stałe, opiekować 
się rodziną. Może jeśli szczęście do-
pisze, to otworzyć jakiś swój własny 
biznes. Pożyjemy, zobaczymy.

Kiedy się budzę... 

— Przeciągam się i włączam 
telewizor, by zobaczyć co się dzieje 
w Polsce i na świecie. 

Najwięcej zawdzięczam w życiu... 

— Zdecydowanie moim kochanym 
rodzicom, którzy we mnie zawsze 
wierzą, wierzyli. Mało tego, wiele 
razy w trudnych chwilach podtrzy-
mywali mnie na duchu. Za co im 
oczywiście bardzo do dziś jestem 
wdzięczna. Spory wpływ na moją 
sportowa karierę mieli również moi 
wcześniejsi trenerzy. Może będę 
też nieskromna, ale sporo za-
wdzięczam sobie samej. Swojemu 
uporowi, wytrwałości, a przede 
wszystkim ciężkiej pracy. 

U ludzi nie lubię... 

— Jak się spóźniają, kłamią, a naj-
bardziej, jak są jeszcze dwulicowi. 

Na ulicy oglądam się za... 

— Fajnymi, sportowymi samocho-
dami (uśmiech). 

W torebce mam zawsze... 

— Ojej... mam zawsze straszny 
„burdel”! Jednocześnie jednak także 
wszystko to co kobiecie potrzeba, by 
mogła na co dzień funkcjonować.

Marzę o wspólnej kolacji... 

— Hmm... z Davidem Beckhamem.

Marzę, że pewnego dnia... 

— Wygram w totolotka.

Marzę o kolacji z… Beckhamem
– Mam ogromną słabość do żelków! – wyznaje Anna Barańska-Werblińska, najpiękniejsza polska siatkarka 

REKLAMA

Anna Barańska-Werbliń-
ska na parkiecie wystę-

puje na pozycji przyj-
mującej. Swoje pierwsze 

profesjonalne siatkarskie 
kroki stawiała w rodzin-
nej Świdnicy, w barwach 

tamtejszej Polonii. 

rozmawiał
Łukasz Klin
kontakt@naszglospoznanski.pl

KS Piecobiogaz Murowana Goślina nie zwal-
nia tempa. W ostatnim czasie podopieczne 
Iriny Archangielskiej odniosły kolejne efek-
towne wygrane.

Zanim do tego doszło w przerwie świątecz-
no-noworocznej doszło do zmian kadrowych 
w naszym zespole. Z drużyny odeszła Kin-
ga Zielińska, która wzmocniła konkurenta 
w walce o awans do PlusLigi Kobiet, Chemika 
Police. Nasz skład wzmocniły zaś Natalia Na-
rożna oraz Gabriela Buławczyk.

W pierwszym ligowym występie w Nowym 
Roku Piecyki zmierzyły się w Sosnowcu z SMS 
PZPS. Mecz rozpoczął się zgodnie z oczeki-
waniami od wygranego seta przez przyjezdne, 
jednak kolejna partia padła łupem młodych so-
snowiczanek. Małym usprawiedliwiem może 
być fakt, iż Irina Archangielskaja nie mogła 
w tym pojedynku skorzystać z usług chorej 
Pauliny Raś-Dutkiewicz i kontuzjowanej Be-
aty Strządały. Na szczęście, dwa kolejne sety 
kończyły się wygranymi Piecobiogazu, który 
cały mecz wygrał 3:1 (25:16, 22:25, 25:17, 
25:9). Co warte odnotowania w czwartej par-
tii serią udanych zagrywek popisała się Agata 

Skiba. W polu serwisowym pojawiła się przy 
stanie 12:9 i została tam do końca pojedynku. 
Debiut z tym spotkaniu zaliczyła Buławczyk, 
która zanotowała kilka udanych wejść na par-
kiet w roli zmienniczki.

W sobotę Piecobiogaz na własnym parkie-
cie pokonał 3:0 (25:18, 26:24, 27:25) MMKS 
Gaudia Budmel Trzebnica. Rywalki, choć 
zajmują ostatnią pozycję w tabeli wysoko za-
wiesiły nam poprzeczkę. Pierwsza partia nie 
zapowiadała większych problemów. Gospo-
dynie kontrlowały wydarzenia i łatwo zwycię-
żyły, jednak w drugim oraz trzecim secie za-
cięta walka trwała na całego i dopiero po grze 
na przewagi miejscowe zapewniły wygraną za 
trzy punkty.

Po tej wygranej Piecobiogaz awansował na 
drugie miejsce i wyprzedził Chemika, który 
niespodziewanie przegrał u siebie z AZS Po-
litechniką Radom 2:3.

Najbliższe mecze w roli gospodarza KS 
Piecobiogaz rozegra 21 stycznia z Silesią 
Mysłowice i4 lutego z AZS Ostrowiec Święto-
krzyski. Początek spotkań o godz. 17.
Mariusz Kaźmierczak

Efektowne wygrane 
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Po sobotnim meczu siatkarki z Murowanej Gośliny awansowały na drugie miejsce.
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Prawie 100 uczniów pierwszych 
klas Gimnazjum z Dopiewa 
i Skórzewa zagrało w turnieju spe-
ed badmintona organizowanym 
przez Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Dopiewie przy dużym 
współudziale Anny Szczepańskiej 
i Jakuba Grzybka – studentów AWF 
Poznań – propagatorów tej nowej 
dyscypliny. 

Speed badminton  to nowy, odlo-
towy sposób na aktywność fi zycz-
ną! Wymyślony w Niemczech, jest 
łatwy jak badminton, dynamiczny 
jak tenis  i szybki jak squash.  Lotki 
charakteryzują się wysoką stabil-
nością na wietrze, a do  zabawy nie 
potrzeba żadnych siatek, słupków, 
kortu. Właśnie dlatego mecze speed 
badmintona odbywały  się już w tak 
różnych miejscach: na polanach, pla-
żach, górskich szczytach, ulicach, 
placach, a nawet dachach! Całkowitą 
nowością są świecące lotki. Dzię-
ki  nim nawet  noc nie przeszkadza 
w rozgrywkach.

Ta mało jeszcze znana gra przy-
padła do gustu uczniom z gminy 
Dopiewo, a poziom gry okazał się 
zaskakująco wysoki. 

Turniej rozegrano z podziałem na 
płeć oraz prowadzono klasyfi kację 
generalną szkół, w której punkto-
wali zawodnicy pierwszej dziesiątki. 
I tak w klasyfi kacji końcowej dziew-
cząt pierwsze miejsce zajęła Joanna 
Jurga z Dopiewa pokonując w fi nale 
Weronikę Dworczak z Gimnazjum 
w Skórzewie. W kategorii chłopców 
zwyciężył Aleks Bilski z Gimnazjum 
w Skórzewie pokonując Szymona 
Kaczałę z Dopiewa. W klasyfi kacji 
generalnej szkół z niewielką prze-
wagą zwyciężyło Gimnazjum ze 
Skórzewa. 

Istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że ta dynamiczna gra na 
stałe zagości w GOSiR Dopiewo, 
a mieszkańcy przekonają się do niej 
i chętnie będą startować w turnie-
jach speed badmintona. 
Marcin Napierała

W przeddzień ostatniego dnia 2011 
roku na kortach Centrum Tenisowe-
go Angie w Puszczykowie zostały 
rozegrane Tenisowe Mistrzostwa 
Puszczykowa w deblu i mikście 
amatorów. 

Otwarty charakter imprezy, zna-
komity klimat obiektu, komfortowe 
warunki i... cenne trofea zachęciły 
pary deblowe i mikstowe do pod-
jęcia rywalizacji. Wszystkie mecze 
rozgrywane były od stanu 2:2 w se-
cie, przy stanie po jeden w setach 
grano super tie-break. Finał rozgry-
wano do dwóch wygranych setów.

Rywalizacja odbywała się na czte-
rech kortach przez kilka godzin. 
W końcu wyłoniono pary fi nałowe 
i tak, w rozgrywkach mikstowych 
triumfowała para Małgosia Grzybek 
i Roger Kryzostaniak, natomiast 
w deblu Michał Dembiński i Krzysz-
tof Jassem.

Z kronikarskiego obowiązku war-
to przypomnieć, że Michał Dembiń-
ski obronił swój mistrzowski tytuł 
z poprzedniego roku, w którym tak-
że sięgnął po najwyższe laury w pa-
rze z Grzegorzem Ganowiczem.

W trakcie uroczystego zakoń-

czenia turnieju wiceprezes stowa-
rzyszenia Darek M. Preisler po-
dziękował uczestnikom za udział 
w mistrzostwach i wręczył zwycięz-
com pamiątkowe puchary.

Współorganizatorem mistrzostw 
tenisowych było Centrum Tenisowe 
Angie, a fundatorem słodkich przy-
smaków fi rma pana Jacka Błaszko-
wiaka. Dr Point

Drugi turniej IX edycji Grand Prix 
Ligi Vector wygrał Jarosław Kramer 
reprezentujący barwy Wrzosu Sie-
raków. Impreza odbyła się 7 stycz-
nia na kręgielni Vector w Tarnowie 
Podgórnym. Do dwóch półfi nało-
wych bloków awansowało ośmiu za-
wodników: Jarosław Kramer, Bogu-
sława Ułasewicz (OSiR Urzędasy), 
Radosław Cwojdziński (Bliscy Ter-
moklima), Wojciech Wieruszewski 
(Vector), Bernard Broński (OSiR 
Urzędasy), Karol Nowak (Wrzos 
Sieraków), Witold Janik (Izoterm 
– zwycięzca I turnieju i lider GP) 
oraz Edwin Marciniak (Wrzos Sie-
raków). Do fi nału awansowało tyl-
ko czterech graczy, wśród których 
najlepszy okazał się Jarosław Kra-
mer (94 pkt. w fi nale). Na drugim 
miejscu uplasował się Karol Nowak 
(72 pkt.), a na trzecim Radosław 
Cwojdziński (94 pkt.). Miejsce tuż 
za podium zajęła Bogusława Ułase-
wicz (84).

Najwyższe wyniki w pojedynczych 
startach uzyskali: Jarek Kramer (111 
pkt. – rekord Grand Prix LV), Rado-
sław Cwojdziński oraz Justyna Wit-
kowiak (OSiR Urzędasy) po 99 pkt. 

Po drugim turnieju w klasyfi ka-
cji generalnej IX Grand Prix Ligi 
Vector prowadzi Radosław Cwoj-
dziński (38 pkt.), drugi jest Witold 
Janik (38) trzeci Karol Nowak (36), 
a czwarty Jarosław Kramer (28). 

Grand Prix Ligi Vector składa 
się z czterech turniejów, w których 
gra zawsze szesnastu zawodników. 
Trzeci turniej rozgrywany w ramach 
IX Edycji GP LV odbędzie się 4 
marca na kręgielni Vector. 

W rozegranym w piątek meczu spa-
ringowym Warta przegrała 0:1 z Za-
głębiem Lubin. Bramkę dla lubinian 
zdobył w 83. minucie spotkania 
Szymon Pawłowski. Spotkanie stało 
na niezłym poziomie. 

W barwach Warty z dobrej strony 
zaprezentował się Łukasz Grzesz-
czyk. Poza nim testowani byli: Kli-
mek, Giel i Jakóbowski. Kontuzji na-
bawili się Alain Ngamayama i Piotr 
Reiss, którzy musieli opuścić plac 
gry. Niestety, kontuzja uniemożliwiła 
Reissowi wyjazd na obóz w Zakopa-
nem. Napastnik naderwał przyczep 
więzadła pobocznego, co wyklucza go 
z treningów na około 2–3 tygodnie. 

W minionych dniach Warta po-
zyskała napastnika Pawła Piceluka 
i obrońcę Adama Mójtę. Z klubem 
pożegnał się Paweł Iwanicki.

Warta ofi cjalnie rozpoczęła ob-
chody 100-lecia klubu, a główną 
atrakcją ma być mecz z Lechem 
Poznań i duży festyn na Łęgach 
Dębińskich. Wydany został oko-
licznościowy kalendarz, w którym 
znajdują się w m.in. archiwalne. 
Kalendarz dostępny będzie w ofi -
cjalnym punkcie sprzedaży biletów 
i gadżetów na mecze Warty przy 
ul. Droga Dębińska 12. Jego cena 

to jedyne 15 zł. Ponadto przez cały 
2012 rok Warta będzie miała nowy 
herb, a piłkarze będą występować 
w specjalnych okolicznościowych 
strojach. W związku z jubileuszem 
w siedzibie klubu zaprezentowana 
zostanie galeria zdjęć. Do 12 lute-
go można nadsyłać najciekawsze 
zdjęcia z historii piłkarskiej Warty 
Poznań. Wybrane zdjęcia zostaną 
wykorzystane w wystawie zatytuło-
wanej „Sto zdjęć na stulecie War-
ty”. Fotografi e można przesyłać na 
adres e-mail: info@wartapoznansa.
pl . W tytule wiadomości należy 
wpisać: „Sto zdjęć na stulecie War-
ty”. Zdjęcia można dostarczyć także 
do siedziby klubu osobiście, wcze-
śniej kontaktując się z klubem za 
pośrednictwem infolinii (512 482 
206). Lech

Warta Poznań ofi cjalnie rozpoczęła obchody 100-lecia klubu

Speed badminton 
w Dopiewie

Grand Prix VectoraMistrzostwa Puszczykowa
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Finaliści zawodów.

Uczestnicy turnieju w Dopiewie.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników mistrzostw.

Prezes Warty Izabella Łukomska-Pyżalska prezentuje okolicznościową koszulkę. 

Kontuzja Reissa

Główną atrakcją 
obchodów jubile-
uszu Warty Poznań 
ma być mecz 
z Kolejorzem

• Mikst: 1. Małgosia Grzybek i Ro-
ger Kryzostaniak, 2. Jola Wieczo-
rek i Janusz Wieczorek, 3. Dorota 
Ratajczak i Waldek Brzeziański.
• Debel 1. Michał Dembiński 
i Krzysztof Jassem, 2. Wojtek 
Bućko i Marek Malcher, 3. Tomek 
Opala i Rafał Łukawski.

Anna
Gibała
redakcja@naszglospoznanski.pl 
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Zadzwoń 691 895 296, 533 999 515
albo zamów przez internet reklama.naszglospoznanski.plreklama.naszglospoznanski.pl

Reklamuj się na naszych łamach

a

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń 
w Poznaniu:w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 
• os. Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823 57 81, 
w Buku:w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,

Nowe biuro w Tarnowie Podgórnym: Nowe biuro w Tarnowie Podgórnym: 
• Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a,  Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, 
tel. 61 8164 376, 602 150 364.tel. 61 8164 376, 602 150 364.

REKLAMA 

W środę 11 stycznia na stadionie 
przy ulicy Bułgarskiej po raz pierw-
szy w tym roku pojawili się piłkarze 
Lecha Poznań. Przed południem 
podopieczni Jose Bakero odbyli 
również pierwszą jednostkę trenin-
gową. Ekipa Kolejorza zrobiła kilka 
okrążeń w Lasku Marcelińskim, 
a po południu odbyły się zajęcia 
na siłowni. Wśród zawodników za-
brakło Artioma Rudniewa, którego 
zatrzymały zajęcia na łotewskiej 
wyższej uczelni. Dołączył on do ko-
legów dzisiaj. 

Przed wyruszeniem do Lasku Mar-
celińskiego lechici odbyli wspólną na-
radę w szatni. 

– Przypomnieliśmy sobie o sytuacji 
w tabeli i powiedzieliśmy, że w każ-
dym meczu musimy być maksymal-
nie skoncentrowani. W rundzie 
wiosennej chcemy pokazać się z jak 
najlepszej strony i mam nadzieję, że 
uda nam się zrealizować nasze cele. 
Na rozliczenie przyjdzie czas w maju 
– mówi kapitan Lecha Poznań Grze-
gorz Wojtkowiak.

Skład poznańskiego klubu zapew-
ne nie ulegnie większym zmianom. 
Być może z zespołu odejdzie Tomasz 
Mikołajczak, który został skreślony 
przed sezonem przez trenera Bakero. 
Trenuje on obecnie z pierwszoligową 
Arką Gdynia. Trwają natomiast roz-
mowy z Tomaszem Bandrowskim. 
27-letni pomocnik zmagał się ostat-
nio z kontuzjami, a latem skończył się 
jego kontrakt z Lechem. Poznański 
klub brał czynny udział w rehabilita-

cji piłkarza i być może wiosną kibice 
Kolejorza znów będą mogli oglądać 
w akcji walecznego gracza.

Władze klubu podały już ceny kar-
netów na rundę wiosenną. Jak pamię-
tamy jesienią frekwencja na meczach 
Lecha była słaba, a głównym tego 
powodem jest fakt, iż trenerem wciąż 

W minioną sobotę w poznańskiej Auli 
Uniwersyteckiej odbył się uroczysty 
koncert z okazji 90-lecia Lecha 
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pozostaje Bakero, którego większość 
fanów nie akceptuje. Dlatego też za-
rząd Lecha postanowił znacząco ob-
niżyć ceny wejściówek, licząc, że to 
przyciągnie fanów. Czy ta strategia 
się powiedzie zobaczymy. Wydaje się 
jednak, że nie ma szans na ustano-
wienie rekordu sprzedaży karnetów. 
Najtańsze karnety można nabyć już 
na 75 złotych.

Przypomnijmy, że Lech rozegra 
dwa sparingi: z Zagłębiem Lubin (20 
stycznia) i Piastem Gliwice (25 stycz-
nia), a od 27 stycznia do 10 lutego 
przebywać będzie na zgrupowaniu 
w Hiszpanii.

Od rundy wiosennej sezonu 
2011/2012 nowym trenerem drużyny 
Młodej Ekstraklasy Lecha Poznań bę-
dzie Jerzy Cyrak. Dla szkoleniowca to 
powrót na stanowisko, które piasto-
wał od stycznia 2009 do czerwca 2010 
roku. Wywalczył wówczas trzecie 
miejsce w rozgrywkach ME. Potem 
odszedł z Poznania zostając asysten-
tem Tomasza Kafarskiego w Lechii 
Gdańsk. 

W minioną sobotę w Auli Uniwer-
syteckiej odbył się uroczysty koncert 
z okazji 90-lecia Lecha. Głównym 
punktem uroczystości było uhonoro-
wanie pamiątkowymi medalami naj-
bardziej zasłużonych osób w historii 
klubu. Zaproszenie przyjęli zawodni-
cy, trenerzy oraz prezesi, którzy przez 
lata stanowili o sile Kolejorza. 

Lech 
wznowił 
treningi

Najtańsze karnety 
można nabyć już na 
75 złotych

Mariusz 
Kaźmierczak
m.kazmierczak@naszglospoznanski.pl

Artiom Rud-
niew dołączył do 

kolegów z zespołu 
dzisiaj.


