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Tajemnice 
Rapa Nui

Wyspa Wielkanocna ma 
fascynującą historię i kryje wiele 

niezwykłych tajemnic. Odkrywa je 
podróżnik i pisarz z Puszczykowa 

Marek Fiedler. STR. 7

Starosta nie lubi Małysza? STR. 3

Halina Benedyk znów śpiewa z Marco Antonellim STR. 10
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O Was i dla Was, dla Waszej przyjemności
— Śmiech, zdziwienie, odradzanie 
pomysłu, bo „trudne czasy”… – tak 
reagowali niektórzy znajomi, gdy 
pytałem ich, co sądzą o pomyśle 
wydawania nowego darmowego 
dwutygodnika obejmującego 
kilkanaście gmin. Przyznaję, że to 
nie było zachęcające. Znalazły się 
jednak także odmienne opinie, go-
rąco popierające moją inicjatywę. 
Zaufałem tym ostatnim.

W efekcie macie Państwo okazję 
czytać numer pierwszy Naszego 
Głosu Poznańskiego. To dwutygo-
dnik, który ukazuje się na terenie 

17 gmin powiatu poznańskiego, 
części Poznania, a także w sąsied-
nich gminach Duszniki i Opalenica.

Nasz Głos Poznański będzie-
my przede wszystkim rzetelnie 
informować o tym, co się wydarzyło 
na naszym terenie, a co planowane 
jest w najbliższym czasie i odległej 
przyszłości. W ,,Naszym Głosie 
Poznańskim” znajdziecie Państwo 
także reportaże i teksty publicy-
styczne oraz interwencje w imieniu 
mieszkańców, jeżeli ktoś zostanie 
oszukany lub skrzywdzony. Na 
pewno natomiast nie przeczyta-

cie tu Państwo o bulwarowych 
sensacjach, czy poniżających 
skandalach.

Zachęcam do współredagowania 
Naszego Głosu Poznańskiego i nady-
słania zdjęć oraz tekstów.

Marzy mi się, by mieszkańcy 
powiatu i okolic uznali dwutygo-
dnik Nasz Głos Poznański za swój. 
Będziemy przecież pisali o Was 
i dla Was, dla Waszej przyjemności 
i satysfakcji.

Życzę przyjemnej lektury i już 
zapraszam do następnego numeru, 
który ukaże się 28 kwietnia.

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

NGP ukazuje się 
w 19 gminach 
i części Poznania

W maju odbędą się wybory Międzynarodowej 
Miss Gminy Tarnowo Podgórne. Zgłoszenia 

należy wysyłać do 26 kwietnia. Więcej na 
www.tarnowo-podgorne.pl

Zostań miss!

Kalendarium

12 kwietnia
SOBOTA
• Pokaz przezroczy pt. „Syria” 
oraz opowieści podróżnika 
Leszka Szczasnego, Taklama-
kan w Opalenicy, godz. 18 

13 kwietnia 
ŚRODA
• Gminny przegląd piosenki, Ta-
klamakan w Opalenicy, godz. 9
• Pierwszy wiosenny koncert 
z cyklu Made In Chicago. 
Zagrają Hamid Drake i Pasqu-
ale Mirra, Scena Na Piętrze 
w Poznaniu, godz. 20

14 kwietnia 
CZWARTEK
• Przeglą małych form teatral-
nych, Taklamakan w Opalenicy, 
godz. 10 
• Dariusz Malejonek (Maleo)
zagra w poznańskim  Blue Note

16 kwietnia 
SOBOTA
• Koncert  „Znane melodie, czyli 
wiosenny przegląd dorobku 
ogniska muzycznego w Buku”, 
kino „Wielkopolanin” Buk, 
godz. 16;
• Drzwi otwarte w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Buku, 
godz. 10-13;
• Dwudniowy jarmark wielka-
nocny w Muzeum Narodowym 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie, tel. 
61-810-76-29 

17 kwietnia 
NIEDZIELA
• Charytatywny Jarmark Wiel-
kanocny (dochód przeznaczony 
zostanie na leczenie Wojciecha 
Kurasza), Stęszew, ul. Kościel-
na, godz. 8-12.30. Podczas 
Jarmarku będzie można zakupić 
ozdoby wielkanocne przygoto-
wane przez uczniów;
• W Klubie Sołeckim Mrowino - 
Cerekwica w gminie Rokietnica 
trzecia edycja Wielkopolskiego 
Konkursu Koszy Wielkanocnych;
•  Rajd turystyczny „Powitanie 
wiosny”, meta przy źródełku 
w Żarnowcu, organizator PTTK 
w Buku, tel. 600-712-372;
•  Rajd rowerowy po gminie Mo-
sina, strat godz.10, hala OSiR, 
ul. Szkolna

26 kwietnia 
WTOREK
• Koncert zespołu Luxtorpeda 
- nowej formacji Litzy, Taklama-
kan w Opalenicy, godz. 19 

30 kwietnia 
SOBOTA
• Wieczór satyry i kabaretu, 
Taklamakan w Opalenicy, 
godz. 19.

Dlaczego jeśli elegant, 
to musi być z Mosiny?
Skąd się wzięła nazwa „elegant 
z  Mosiny”? Jak piszą w  księgach 
i  dokumentach, Mosina w  czasie 
wojen szwedzkich była ośrodkiem 
rozwiniętego rzemiosła. Działały 
warsztaty garncarskie, piwowar-
skie, a także krawieckie. Te ostatnie 
jak głosi legenda były źródłem po-
wstania „eleganta z Mosiny”.

Z  pamiętnika Jana Chryzostoma 
Paska dowiadujemy się, że w zimie 
1659/60 roku w  Mosinie kwate-
rowały oddziały wojska hetmana 
Czarnieckiego. Oddział zimujący 
w Mosinie został przez miejscowych 
krawców obszyty w nowe eleganckie 
mundury krojone na modę szwedz-
ką i  kiedy zjawił się na wiosnę na 
koncentrację wojsk królewskich od 
razu zyskał imię „elegantów z  Mo-
siny”.

Inna legenda głosi, że swój ro-
dowód popularne w  całej Wielko-
polsce powiedzenie „elegant z Mo-
siny” bierze się również z  czasu 
pobytu w Mosinie oddziału wojska 
hetmana Czarnieckiego. Dworni 
i  okazale przedstawiający się to-
warzysze chorągwi kwaterującej 
w  Mosinie, jak się na owe czasy 
mówiło kawalerowie, zdobyli sobie 
sławę w  całej okolicy. Kawaler, to-
warzysz chorągwi stał się wzorem 
polotu i dworskości.

Z  czasem „kawaler z  Mosiny” 
przeszło w  powiedzenie „elegant 
z  Mosiny” i  w  tej formie nabrało 
znaczenia kpiarskiego i do naszych 
czasów przetrwało. 

Źródło: Henryk Pruchniewski,
 „Ziemia Mosińska”  

Nasz Głos Poznański • www.naszglospoznanski.pl • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, tel. 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.naszglospoznanski.pl
• Biura ogłoszeń w Buku: ul. Smugi 84 Wielkawieś; w Przeźmierowie: „RESO” Zofia Remlein, ul. Poznańska 17, tel. 61 652 50 69, 61 653 47 87, 604 372 440, 
faks 61 652 5069 • Druk: Presspublica sp. z o.o. Drukarnia Koninko, ul. Drukarska 1, 62-023 Gądki • Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz za-
strzega sobie prawo ich redagowania i skracania. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. • Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów 
publicystycznych i wzorów reklam bez zgody wydawcy jest zabronione. • Aktualności z powiatu i ogłoszenia w internecie na stronie: www.naszglospoznanski.pl

Czekamy na Pań-
stwa głosy, opinie 
i propozycje spraw, 
którymi mogliby-
śmy się zająć!

15 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego Gło-
su Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 
umieszczeniem 
reklamy lub 
ogłoszenia prosimy 
o kontakt!

29 zł
kosztuje jeden moduł 
reklamowy w Naszym 

Głosie Poznańskim
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Czy starosta poznański nie lubi 
skoczka z Wisły Adama Małysza?
Panie starosto, dziś, kiedy Adam 
Małysz postanowił pożegnać się 
ze sportem – cała Polska zapusz-
cza wąsy. Pan – odwrotnie – po-
stanowił je zgolić. Krążą słuchy, 
że jest to wina samego Małysza, 
który nie uzgodnił z panem termi-
nu zakończenia kariery, albo – co 
gorsza – że nie jest pan fanem 
skoków narciarskich!

— Jak zawsze prawda leży pośrod-
ku. Małysz rzeczywiście niczego ze 
mną nie uzgadniał (śmiech). Muszę 
jednak zdementować doniesienia 
o mojej niechęci do sportu. Prze-
ciwnie – aktywność fi zyczna jest dla 
mnie niezwykle istotna. Sam dość 
dobrze jeżdżę na nartach, choć sko-
ki oczywiście pozostaje mi oglądać 
w telewizji…

Program „Promocja zdrowia 
poprzez sport”, w który od kilku 
lat angażuje się powiat musi więc 
być panu szczególnie bliski.

— To prawda. Projekt ten współ-
fi nansowany jest przez Europejski 
Obszar Gospodarczy. Dotychczas 
wybudowaliśmy 9 stref rekreacji 
dziecięcej, 10 jest w trakcie bu-
dowy. W ramach 9 stref funkcjo-
nuje 9 boisk wielofunkcyjnych i 3 
place zabaw. Dzięki temu wszyscy 
uczniowie powiatowych szkół oraz 
wychowankowie domów dziec-
ka zyskali dostęp do obiektów 
treningowych i sprzętu sportowego. 
To poważna inwestycja, nie tylko 
fi nansowa, ale przede wszystkim 
w młode pokolenie.

A propos inwestycji, proszę po-
wiedzieć jak ocenia pan obecnie 
klimat w tym zakresie? Powiat 
poznański od lat należy bowiem 
do jednych z najatrakcyjniej-

szych obszarów gospodarczych 
w Polsce. Swoje siedziby mają 
tutaj między innymi duże fi rmy 
krajowe i europejskie. Jak w ta-
kiej sytuacji radzą sobie mniejsze 
podmioty gospodarcze?

— Korzystny klimat inwestycyjny 
sprzyja również małym, średnim 
i mikroprzedsiębiorstwom. Sektor 
MSP to w naszym w regionie 
podstawa gospodarki. Dlatego też 
to właśnie tutaj zlokalizowanych 
jest około 10 procent wszystkich 
podmiotów gospodarczych Wielko-
polski. Jeśli weźmiemy pod uwagę 
tylko samą aglomerację poznańską, 
w powiecie zarejestrowanych jest 
ponad 46,5 tysiąca podmiotów, 
podczas gdy na terenie Poznania 
prawie 97,5 tysiąca. Nie dziwi 
więc, że średnia liczba podmiotów 
gospodarczych na tysiąc miesz-

kańców oraz dochody własne gmin 
na jednego mieszkańca należą do 
najwyższych w kraju. 

Czy taka liczba przedsiębiorstw 
działających na terenie powiatu 
ogranicza możliwości rozwoju 
fi rm nowych?

— W dyspozycji gmin ciągle pozo-
staje wiele atrakcyjnych i doskonale 
zlokalizowanych obszarów inwe-
stycyjnych. To przede wszystkim te-
reny pod działalność gospodarczą, 

produkcyjną i usługową, nieuciąż-
liwą dla środowiska. Stąd też mogą 
się one cieszyć zainteresowaniem 
przedsiębiorców z wielu branż, od 
handlu i turystyki począwszy, na 
budownictwie mieszkaniowym, 
przemyśle i logistyce skończywszy. 
Poza terenami będącymi własno-
ścią gminy, sporo terenów pozosta-
je w rękach właścicieli prywatnych.

Jakiś czas temu stworzony został 
Portal Firm Powiatu Poznań-
skiego… 

— Liczba podmiotów gospodar-
czych na terenie aglomeracji po-
znańskiej skłoniła nas do podjęcia 
działań zmierzających do integracji 
środowiska biznesowego. Portal 
jest jednym z przejawów takich 
działań. Dzięki stronie www.pfpp.
com.pl istnieje możliwość zdobycia 
informacji dotyczących aktualności 
gospodarczych, dotacji i progra-
mów unijnych. Portal może też być 
skutecznym narzędziem promocji. 
Podobnym celom służy organizo-
wany od lat przez powiat poznański 

i miasto Poznań konkurs o tytuł 
Poznańskiego Lidera Przedsiębior-
czości.
Zainteresowanie największych 
inwestorów, dynamicznie rozwi-
jający się sektor MSP, istnienie 
prężnych organizacji zrzeszających 
przedsiębiorców dowodzi niezwykle 
szerokich perspektyw dla biznesu. 
Powiat poznański jest – jak widać – 
miejscem wartym inwestycji.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Sławomir Lechna

Jan Grabkowski, starosta poznański, radykalnie zmienił swój wizerunek – pozbył się niezwykle 
charakterystycznych wąsów. O powody tej decyzji, sport i… inwestycje pyta Sławomir Lechna

Jan Grabkowski 
dementuje 
doniesienia 
o jego niechęci 
do sportu.
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Prawda leży pośrod-
ku. Adam Małysz 
niczego ze mną nie 
uzgadniał – żartuje 
Jan Grabkowski

REKLAMA 
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Rozpoczęła się rozbudowa węzła 
autostradowego w pobliżu Buku

Co się dzieje w gminie Stęszew? Murowana Goślina... 
adres marzeń

Oddanie do użytku węzła planowa-
ne jest na koniec 2011 r. Wtedy kie-
rowców korzystających z autostrady 
A2 oraz drogi wojewódzkiej nr 307 
(Poznań – Nowy Tomyśl), czekają 
duże zmiany w  organizacji ruchu. 
Do tego czasu istniejący pół-węzeł 
zostanie uzupełniony o kolejny wia-
dukt, dzięki czemu stanie się moż-
liwa podróż autostradą z  Buku na 
Zachód. 

Wiąże się to z kompletną reorga-
nizacją i przebudową dróg dojazdo-
wych do A2. 

W  ramach tych działań zostanie 
zlikwidowany istniejący dziś wjazd 
na autostradę po zachodniej stro-
nie wiaduktu (od Buku). Zarówno 
wjazd jak i  wyjazd na autostradę 
będzie możliwy jedynie poprzez 
rondo, które zostanie wybudowane 
po wschodniej stronie wiaduktu na 
drodze nr 307. 

Węzeł autostradowy wzbogaci się 
także o oświetlenie.

 – Już na przełomie 2011 i  2012 
r. kierowcy będą mogli korzystać 
z wjazdu na autostradę w kierunku 
zachodnim – mówi Zofi a Kwiat-
kowska, rzecznik prasowy Auto-
strady Wielkopolskiej. – W tym sa-
mym czasie zostanie wybudowana 
na węźle stacja poboru opłat, która 
zacznie funkcjonować w maju 2012 
r. Jest to związane z uruchomieniem 
tzw. zamkniętego systemu pobo-
ru opłat na odcinku autostrady do 
granicy z  Niemcami w  Świecku, 
które nastąpi również późną wiosną 
2012r. Wówczas kierowcy podró-
żujący na zachód od Poznania będą 
płacić za rzeczywiście przejecha-
ne kilometry pobierając bilet przy 
wjeździe na autostradę i  uiszczając 
opłatę na jednym z węzłów autostra-
dowych przy wyjeździe. 

Dodajmy, że 106-km autostrada 
A2 ze Świecka do Nowego Tomyśla 
zostanie oddana do użytku jeszcze 
przed Euro 2012. lech 

Chcesz być powiadamiany o remon-
tach, awariach i  innych zagroże-
niach? Chcesz mieć najświeższe in-
formacje o planowanych imprezach 
kulturalnych i  sportowych? Jeśli 
choć na jedno z tych pytań odpowie-
działeś/łaś twierdząco – to system 
SISMS jest dla Ciebie!

Gmina Stęszew wdrożyła Samo-
rządowy Informator SMS, czyli sys-
tem wczesnego ostrzegania miesz-
kańców na telefony komórkowe. 
Jest to system całkowicie bezpłatny 
i  anonimowy. Użytkownik nie po-
daje żadnych danych osobowych, 
poza numerem telefonu i  ponosi 
tylko koszt wiadomości SMS, przy 

pomocy której rejestruje się lub 
wyrejestrowuje się z  serwisu. Jest 
to cena zwykłej wiadomości SMS, 
właściwa dla operatora telefonii 
komórkowej, w  której Użytkownik 
ma telefon komórkowy. Wszystkie 
wiadomości SMS, które otrzymacie 
Państwo z  serwisu informacyjnego 
SMS gminy Stęszew, są bezpłatne 
i nie ponosicie Państwo za nie żad-

nych kosztów. Serwis jest w całości 
zautomatyzowany i  bezpieczny, 
dlatego też nie ma możliwości, by 
numer Państwa telefonu dostał się 
w niepowołane ręce. 

Rejestracja w  serwisie (a  więc 
wysłanie jednej wiadomości SMS) 
pozwoli Państwu już zawsze być 
dobrze poinformowanymi o  tym, co 
dzieje się na terenie gminy Stęszew: 
awariach, zagrożeniach (wichury, 
powodzie, gwałtowne burze i  inne), 
remontach, a  także bezpłatnych ba-
daniach lekarskich i  programach 
zdrowotnych, imprezach kultural-
nych i sportowych, sesjach rady oraz 
wielu innych. Weronika Szypura

25 osób otrzymało 23 marca 
z rąk Adama Szweda, prezesa SM 
„Zielone Wzgórza” w  Murowa-
nej Goślinie, klucze do nowych 
mieszkań. Do użytku przekazano 
bowiem pierwsze budynki wie-
lorodzinne, położone u  zbiegu 
ul. Lenartowskiego, Krętej oraz 
Rogu Renifera. Nowy kompleks 
mieszkaniowy składać się będzie 
docelowo z sześciu budynków wie-
lorodzinnych z  82 mieszkaniami 
jedno-, dwu- trzy- i czteropokojo-
wymi. 

Zakończono właśnie pierwszy, 
z  trzech zaplanowanych, etapów 
inwestycji. Do użytku oddano 
mieszkania o  powierzchni od 30 
do 96 m. kw. 

Warto zaznaczyć, że dla wygody 
mieszkańców, na każdym piętrze 
klatki schodowej znajdują się wy-
łącznie dwa mieszkania, a  na sa-
mej górze – tylko jedno. Ponadto 
właściciele lokali na parterze mają 
do dyspozycji duże ogródki lub 
balkony. Z kolei na ostatnich pię-
trach powstały przestronne, nawet 
40-metrowe tarasy, z których roz-
ciąga się piękny widok na zieloną 
dolinę Jeziora Raduszyńskiego 
i lasy Puszczy Zielonka.

– Dużym powodzeniem w  na-
szej inwestycji cieszą się dwu-
poziomowe lokale na ostatnich 
piętrach, których rzeczywista po-
wierzchnia sięga nawet 150 m kw., 
a  wycenianie podlega jedynie 96 

m kw. – powiedział prezes Adam 
Szweda. 

– Inwestycja ta doskonale wpi-
suje się w  nasz projekt, któremu 
nadaliśmy nazwę: „Murowana Go-
ślina – adres marzeń” – powiedział 
Tomasz Łęcki, burmistrz Murowa-
nej Gośliny. – Na miejscu znajdują 
się między innymi przedszkole, 
szkoła podstawowa i  gimnazjum. 
Sporym udogodnieniem jest plac 
zabaw dla najmłodszych oraz miej-
sce dla odpoczynku usytuowane 
w samym centrum kompleksu. 

Obecnie trwa budowa kolejnych 
budynków wielorodzinnych. Cena 
m kw. lokalu zaczyna się od 3400 
złotych netto. lech 

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa drugiego wiaduktu nad autostradą, a na drodze numer 307 
powstanie rondo. Inwestycja, niestety, spowoduje duże utrudnienia w dojeździe z Buku do Poznania

Rozpoczęła się właśnie rozbudowa 
bukowskiego węzła autostradowego.

Adam Szweda, prezes SM „Zie-
lone Wzgórza”, wręczył klucze.

Cena metra kwa-
dratowego zaczyna 
się od 3,4 tys. zł
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• Aby zapisać się do bezpłat-
nego serwisu SI SMS Gminy 
Stęszew wystarczy wysłać wia-
domość o treści: Tak.pz14 na 
numer telefonu: 661 000 112
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Certyfi kat 
dla Pobiedzisk!

W  siedzibie Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego odbył się 
fi nał ogólnopolskiego kon-
kursu „Aktywne Mia-
sto”. W kategorii miast 
do 20 tysięcy miesz-
kańców wyróżniono 
13 samorządów. 
Z  Wielkopolski wy-
różnienie otrzymały 
dwa samorządy: Po-
biedziska i  Grodzisk 
Wielkopolski.

 – Sport i  rekreacja 
to ważne dla samorzą-
dów zadanie – powie-
dział „Naszemu Głosowi 
Poznańskiemu” Ireneusz 
Antkowiak, zastępca bur-
mistrza Pobiedzisk. – 
Oferta musi być atrakcyj-
na. Im więcej dyscyplin, 
tym większe szanse na 
aktywne spędzanie wolnego 

czasu. W  naszym mieście zada-
nie to realizuje Ośrodek Sportu 
i  Rekreacji oraz aktywnie dzia-
łające stowarzyszenia i uczniow-

skie kluby sportowe. Otrzy-
many dyplom bardzo dobrze 
promuje nasze miasto. Wie-
rzymy, że z  czasem na bo-
iskach, halach sportowych 
i  szlakach rekreacyjnych 
będzie jeszcze więcej miesz-
kańców. Ważne jest, aby 

każdy , niezależnie od wieku 
mógł dbać o  swoje zdrowie 

fi zyczne i  psychiczne. Świat 
właśnie zmierza w tym kierun-
ku. Poza tym aktywne miasta 
rozwijają się szybciej. lech 

W ramach akcji „Sprzątanie świata” 
zapraszamy mieszkańców poszcze-
gólnych sołectw gminy Czerwonak 
oraz wszystkich tych, którym ekolo-
gia nie jest obojętna, na sprzątanie  te-
renów zielonych z naszego otoczenia.

Akcja „Sprzątanie Świata” nie 
jest w  gminie Czerwonak niczym 
nowym. Istnieje silna tradycja 
sprzątania miejsc, do których 
mamy szczególny sentyment. Co 
więcej, akcja spotyka się z rosnącym 

zrozumieniem wśród  mieszkań-
ców,  owocując wieloma interesują-
cymi inicjatywami. Jedną z nich jest 
akcja organizowana przez sołectwa: 
„Sprzątaj z nami sołtysami”.

Akcje sprzątania odbywać się 
będą w  kwietniu, a  szczegółowe 
informacje na ich temat uzyskać 
będzie można na plakatach, gmin-
nej stronie internetowej www.czer-
wonak.pl oraz bezpośrednio u soł-
tysów. dn

Pierwszy raz o miejscowości wzmia-
nkowano 600 lat temu, w  1411 r. 
nazywając ją Czirwonym Mlinem. 
Ten zaszczytny jubileusz obcho-
dzony będzie w  ciągu całego roku 
i przewiduje m.in. konkursy, liczne 
imprezy plenerowe, takie jak rajd 
historyczny, czy wiejska gra tereno-
wa, uruchomienie strony interneto-
wej poświęconej jubileuszowi oraz 
emisję zaprojektowanej na tę okazję 
lokalnej monety, której wybiciem 
zajmie się Mennica Polska. 

10 marca w Gmininnym Ośrod-
ku Kultury w  Czerwonaku odbyło 
się spotkanie inaugurujące naj-
większe przedsięwzięcie obchodów 
– historyczno-artystyczny projekt: 

„Czerwonak 600”. Projekt zakłada 
szeroki udział mieszkańców gminy 
we wszystkich działaniach zarów-
no, artystycznych, historycznych, 
jak i  badawczych. Najważ-
niejszą jego częścią bę-
dzie wystawa. Poprze-
dzi ją kilkumiesięczne 
zbieranie materiałów, 
które posłużą zarówno 
wystawie, jak i  przyczy-
nią się do powstania publi-
kacji książkowej. Aby zebrać 
jak najwięcej materiałów powołane 
zostaną  zespoły robocze  złożone 
z  osób zainteresowanych historią, 
mających żyłkę detektywistyczną 
oraz pasję, których celem będzie 

zebranie dokumentów, fotografi i, 
pamiątek, przeprowadzenie wy-
wiadów z  rodzinami zamieszkują-
cymi Czerwonak od pokoleń. Oso-

by zainteresowane udziałem 
w  tym projekcie mogą się 

zgłaszać do Olgi Krause-
Matelskiej, tel. 509 939 
360, e-mail: olga@gok-
sokol.pl . 

Kulminacja obchodów 
nastąpi podczas czerwco-

wych Dni Gminy Czerwonak, 
podczas których zaplanowano 
rajdy, piknik motocyklowy – 600 
Motocylki na 600-lecie Czerwona-
ka, występy taneczne oraz koncert 
Stachursky’ego. Daria Nowak 

Gmina Pobiedziska zbiera wyróżnienia 
za sportowe inwestycje i realizowanie 
programu rozwoju rekreacji
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Ireneusz Antkowiak, zastęp-
ca burmistrza Pobiedzisk, 
odebrał certyfi kat konkursu 
„Aktywne Miasto”.

Czerwonak będzie miał monetę

Wielkie sprzątanie z sołtysami

• Sołectwo Bolechowo 
– Osiedle, 9 kwietnia, godz. 14
• Sołectwo Bolechówko, 9 
kwietnia, godz. 8
• Osiedle 40-lecia PRL, ul. Sło-
neczna i Gdyńska 122/124/126 
w Czerwonaku, 9 kwietnia, 
godz. 10
• Sołectwa: Czerwonak I, II 
i Kicin 16 kwietnia, godz. 9.30. 
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Kanalizacja Puszczy Zielonki

Umowę na roboty budowlano-
montażowe, które zostaną prze-
prowadzone na terenie gminy 
Murowana Goślina, w ramach pro-
jektu „Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
i okolic”, podpisano 31 marca. 

Związek Międzygminny „Pusz-
cza Zielonka” tworzy sześć gmin: 
Czerwonak, Kiszkowo, Murowana 
Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swa-

rzędz. W przedsięwzięciu uczestni-
czy pięć z nich (oprócz Kiszkowa). 

Koszt inwestycji szacowany jest 
na ok. 292 miliony złotych, 

z tego na roboty montażowo bu-
dowlane trzeba będzie przeznaczyć 
około 234 miliony zł. Przedsięwzię-
cie dofi nansowane jest ze środków 
Unii Europejskiej, z  Funduszu 
Spójności. Wysokość dofi nanso-
wania wyniesie 200 milionów zło-

tych, co stanowi prawie 70 proc. 
kosztów kwalifi kowanych.

Przedsięwzięcie obejmuje budo-
wę 369 kilometrów sieci kanaliza-
cyjnej oraz wykonanie 151 prze-

pompowni ścieków, w  tym dwóch 
punktów zlewczych. Zgodnie 
z projektem zlikwidowane zostaną 
dwie oczyszczalnie ścieków, któ-
re nie spełniają obowiązujących 
norm, mianowicie obiekty w  Po-
biedziskach i Skokach.

Po zakończeniu realizacji przed-
sięwzięcia dostęp do kanalizacji 
uzyska ponad 40 tys. nowych użyt-
kowników. lech

Prawie 292 miliony złotych – to koszt realizacji przedsięwzięcia prowadzonego 
pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”

W trakcie podpisywania umowy: Tomasz Łęcki – przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, Małgorzata Radom-
ska, dyrektor Biura Zarządzania i Kontroli Kosztów Mostostal Warszawa i Robert Raczko – dyrektor Pionu Hydrotechniki Mostostal Warszawa.

FO
T.

 Z
M

PZ

W Puszczy Zielonce 
powstanie 369 km 
sieci kanalizacyjnej

Zrób obiektywne zdjęcia Puszczy 
Zielonka i prześlij na nasz adres – 
masz szansę wygrać cenne nagrody 
i zaistnieć jako fotograf, zaprzyjaź-
niony z nami i z puszczą. 

Po raz czwarty Związek Międzyg-
minny „Puszcza Zielonka” ogłasza 
konkurs „Obiektywna Zielonka na 
Cztery Pory Roku”, pod patronatem 
wójta gminy Czerwonak, który po-
zwala każdemu amatorowi spraw-
dzić się w fotografi i przyrodniczej, 
reportażowej… 

Konkurs tym razem jest całorocz-
ny, tak aby zarejestrować wizerunki 
puszczy w ciągu czterech pór roku. 
Specjalna kategoria oceny zdjęć 
– V Jubileuszowa – wiąże się z te-
gorocznym świętem Czerwonaka, 
tj. 600-leciem istnienia tej miejsco-
wości. 

Szczegóły dostępne na stronie or-
ganizatora konkursu www.puszcza-
zielonka.pl. rd

Konkurs: 
Zrób zdjęcie 
przyrodnicze

Projekt pt. „Wielokulturowe 
VIP-y niszczą stereotypy”, 
zrealizowany przez Komitet 
Partnerski Ziemi Goślińskiej 
z  Murowanej Gośliny, zwycię-
żył w  polskim etapie konkursu 
o  Nagrodę im. Karola Wielkie-
go dla Młodzieży. Projekt bę-
dzie walczył o  nagrodę główną 
w etapie europejskim, wraz z 26 
innymi przedsięwzięciami wy-
łonionymi przez narodowe jury 
w  pozostałych krajach człon-
kowskich. 31 maja w Akwizgra-
nie nastąpi rozstrzygnięcie. rd 

3 mln złotych będzie koszto-
wać przygotowanie projektu 
wiaduktu, który ma stanąć nad 
przejazdem kolejowym w Plewi-
skach. Wójtowie gmin Dopiewo 
i Komorniki oraz wiceprezydent 
Poznania, starosta powiatu 
i  przedstawiciele PKP, uzgod-
nili, że projekt powstanie za 
wspólne pieniądze. 

Budowy wiaduktu od wielu 
lat domagają się mieszkańcy. 
Przejazd kolejowy jest często za-
mykany. Tymczasem ruch na tej 
drodze jest coraz większy. red

Do 30 kwietnia na terenie poligo-
nu Biedrusko będą odbywać się 
strzelania i  ćwiczenia z  użyciem 
amunicji bojowej. W  związku 
z tym, jak informuje dowódca Ba-
talionu Zabezpieczenia Szkolenia 
Wojsk Lądowych, obowiązuje ka-
tegoryczny zakaz wstępu na teren 
poligonu. Osoby, które zostaną za-
trzymane, będą karane grzywną.

Uwaga! Obecnie w czasie strze-
lania granice poligonu nie są strze-
żone przez żołnierzy, a jedynym 
zabezpieczeniem terenu są tablice 
ostrzegawcze. rd

Nagrodzony 
projekt 

Będzie 
wiadukt

Strzelanie 
w Biedrusku
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Czy Rapa Nui to nadal najbardziej 
samotna wyspa świata? Często tak 
się o  niej mówi i  pisze. Maleńki 
punkcik zagubiony w bezmiarze 
Pacyfi ku. Oddalony od Ameryki 
Południowej o  3700 km, o  od naj-
bliższej zamieszkanej wysepki Pit-
cairn o 2086 km. Wszystko jednak 
się zmieniło, gdy w  latach 60-tych 
XX wieku zbudowano tu lotnisko 
i  zaczęli przybywać turyści. Cie-
kawostka: ten maleńki terminal 
dysponuje jednym z  najdłuższych 
pasów startowych na świecie, bo 
Amerykanie w  1985r. urządzili 
tu awaryjne lądowisko dla waha-
dłowców. Na wyspę można lecieć 
chilijskim LAN-em z  Santiago de 
Chile albo z  Limy. Nasza podróż 
(towarzyszył mi syn Marek Oli-
wier) z  Polski przez Limę trwała 
z przesiadkami dwie i pół doby.

Wybierając się w  daleką podróż, 
nie rezerwuję wcześniej noclegu, 
wolę na miejscu rozejrzeć się za 
czymś dogodnym i niedrogim. Tym 
razem jednak pojawiły się kłopoty. 
Na innych pasażerów boeinga 767, 
którym przylecieliśmy, czekali tu-
bylcy i rozwozili ich do hoteli. Nie-
bawem przed budynkiem lotniska 
zrobiło się niemal pusto. Jeszcze 
tylko dwóch miejscowych czekało 
na turystów. Zapytałem ich o nocleg 
dla nas.

– Nie macie rezerwacji? – zrobili 
wielkie oczy. – Teraz wszystko zaję-
te. Wkrótce zaczyna się Tapati!

Tapati to wielki festiwal, którym 
żyje wyspa przez pierwsze dwa ty-
godnie lutego każdego roku. Fe-
stiwal zapoczątkowano w  latach 
siedemdziesiątych XX w., ażeby 
wspierać miejscową kulturę i  krze-
wić szacunek dla tradycji Rapa 
Nui. Tapati to współzawodnictwo 
w  tańcach i  śpiewie, to zmagania 
w   różnych tradycyjnych zawodach 
sportowych, to wreszcie ostra ry-
walizacja między dwiema wytypo-
wanymi wcześniej dziewczynami 
o  tytuł królowej wyspy na cały rok. 
Festiwal organizują tubylcy przede 
wszystkim dla samych siebie, ale 
w  ostatnich latach stał się on dużą 
atrakcją turystyczną.

Widząc nasze zawiedzione miny, 
jeden z mężczyzn „zlitował się” nad 
nami:

– No może znajdę jeszcze jakieś 
wolne miejsce, ale to będzie kosz-
tować po 150 dolarów od osoby za 
noc. Radzę szybko się decydować! 

Niech go kule biją! Wiedzieliśmy, 
że na Wyspie Wielkanocnej jest 
drogo, ale żeby do tego stopnia?! 
W  takich chwilach należy zacho-
wać zimną krew. Po długiej podróży 
człowiek jest zmęczony, chciałby 
jak najszybciej odpocząć w  hotelu. 
Trzeba jednak się zmobilizować 

i  ruszyć w  poszukiwaniu czegoś 
tańszego. Już zarzucaliśmy plecaki 
na ramiona, gdy raptem nadjechał 
biały truck, z  którego wysiadła 
uśmiechnięta kobieta i  przywołała 
nas gestem ręki.

– Jestem Cecilia. Zapraszam 
do siebie – rzekła wręczając nam 
wizytówkę, na której widniała in-
formacja: „Chez Cecilia. Cabańa 
y Camping”. Cabańa to w  języku 
hiszpańskim „szałas” albo „buda”. 
Lepszy szałas niż hotel za 150 dola-
rów – przemknęło mi przez głowę. 
Nie namyślając się wsiedliśmy do 
trucka. Dobrze trafi liśmy. Cabańa 
okazał się przyzwoitym domkiem, 
w którym mieliśmy obszerny pokój 
z  łazienką i  dostępem do kuchni. 
A wszystko to za bardzo przystępną 
cenę, jak na tutejsze warunki: 60 
dolarów za dobę dla nas dwóch.

Znajdowaliśmy się w miasteczku 
Hanga Roa, położonym w  pobliżu 
lotniska w  południowo-zachodniej 
części wyspy. Hanga Roa skupia 

95% populacji Rapa Nui. Jest to 
jedyne miejsce na wyspie, gdzie 
dostępne są elektryczność i bieżąca 
woda. W miasteczku są dwa banki, 
szpitalik, apteka, poczta, minimar-
kety i  sklepy z  pamiątkami oraz 
całkiem pokaźna liczba restauracji. 
W  pobliżu naszego cabańa zauwa-
żyliśmy kilka knajpek; do jednej 
z  nich, pod nazwą Mana, wstąpili-
śmy na obiad. Byliśmy w  siódmym 
niebie. Zdobyliśmy wygodną kwa-
terę w świetnym miejscu, nie opodal 
malowniczej Zatoki Cooka – to wła-
śnie tu James Cook zarzucił kotwicę 
w 1774r. Pod samym niemal nosem 
mieliśmy też główną scenę, gdzie 
niebawem rozpoczną się występy 
festiwalu Tapati. A kilka kroków da-
lej widniał kompleks Tahai z trzema 
platformami ahu, na których stało 
siedem wspaniałych posągów moai! 

Tymczasem w knajpce Mana kel-
nerka przyniosła nam skromny po-
siłek: jakieś dwie nieokreślone rybki 
z ryżem. Podczas płacenia rachunku 
czekała nas przykra niespodzianka: 
kelnerka zażądała aż sześćdziesię-
ciu pięciu dolarów! Zdegustowani, 
przez kilka następnych dni obywa-
liśmy się bez obiadów.

Drożyzna na Wyspie Wielka-
nocnej bierze się stąd, że ogromną 
większość produktów trzeba spro-
wadzać samolotem z  kontynentu. 
Nawet butelkowana woda pochodzi 

z  Chile. Z  wodą zawsze był tu pro-
blem, ponieważ wskutek porowate-
go wulkanicznego podłoża nie ma 
na wyspie rzek ani strumieni. Są 
tylko dwa jeziorka w kraterach wul-
kanów Rano Kau i  Rano Raraku. 
Krajowcy gromadzili wodę deszczo-
wą w kamiennych zbiornikach.

Z cenami nie było jednak tak źle, 
jak na pierwszy rzut oka wyglądało. 
Niebawem wyszukaliśmy knajpkę, 
w której za przyzwoity obiad płacili-
śmy o połowę mniej niż w nastawio-
nej na łupienie turystów Mana. Poza 
tym przekonaliśmy się, że jak ognia 
należy unikać płacenia dolarami. 
Kiedyś dolar był tu panem, wszyst-
kie ceny podawano przede wszyst-
kim w  tej walucie. Odkąd jednak 
zaczął niedomagać, miejscowi wolą 
kasować w chilijskich peso. Oczywi-
ście przyjmą od turysty zielone, ale 
zastosują niekorzystny przelicznik. 
Lepiej więc udać się od razu do ban-
ku – tam uczciwiej wymieniają.

Na wyspie zamierzaliśmy spędzić 
jedenaście dni. Pochyliliśmy się nad 
mapą. Powierzchnia Rapa Nui wy-
nosi ok. 170 km2 (dla porównania 
Warszawa ma 495 km2) i  tworzy 
nieregularny trójkąt o  bokach dłu-
gości 24, 18 i 16 km. Uformowały ją 
trzy wulkany: Poike, Rano Kau oraz 
Terevaka, który jest równocześnie 
najwyższym wzniesieniem wyspy, 
sięgającym 507 m n.p.m. Charakte-

rystyczną cechą Rapa Nui jest wiel-
ka liczba jaskiń wykorzystywanych 
dawniej przez tubylców w  celach 
kultowych, a  także jako schrony 
w okresie bratobójczych wojen. Do 
najciekawszych miejsc można do-
jechać drogami asfaltowymi bądź 
gruntowymi. Postanowiliśmy więc 
wynająć samochód terenowy. Z po-
mocą naszej gospodyni Cecilii do-
staliśmy niedrogie Suzuki o  dum-
nej nazwie Samuraj. Ten Samuraj 
najlepsze lata miał już dawno za 
sobą. Przy prędkości 60km dygo-
tał przeraźliwie i  ciskał się w  lewo 
i  prawo jak pijany. Na szczęście, 
tutejsze drogi są ciągle jeszcze nie-
mal puste, więc nasze harce po nich 
uchodziły nam na sucho. Trzeba 
było tylko uważać na wałęsające 
się konie, często półdzikie, których 
żyje tu 6000 i  przewyższają liczbą 
mieszkańców.

Samuraj, choć ułomny, jednak 
nas nie zawiódł. Wyspa ze wszystki-
mi swoimi niezwykłościami stanęła 
przed nami otworem!

Ciąg dalszy reportażu z Rapa Nui 
w następnym numerze

PODRÓŻE

Byliśmy przygoto-
wani na to, że na 
Wyspie jest drogo, 
ale żeby aż do tego 
stopnia?!

Marek Fiedler
podróżnik
m.fi edler@naszglospoznanski.pl

„Tapati 
to wielki 
festiwal, 
którym żyje 
wyspa przez 
pierwsze 
dwa tygodnie 
lutego...”

„...Samuraj przy prędkości 
60 km/h dygotał przeraźliwie...”

„... wszystko się zmieniło, gdy w latach 
60-tych wybudowano tu lotnisko...”
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Zawsze marzyłem o tym, by poznać Rapa Nui. Jest to wyspa o dramatycznej
 i fascynującej historii, a także miejsce kryjące w sobie wiele niezwykłych tajemnic

Wyspa Wielkanocna 
– spełnione marzenie
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Mieszkańcy Niepruszewa zbioro-
wo protestują, bo nie zgadzają się 
na sprzedaż deweloperowi dużego 
terenu należącego do gminy Buk, 
a  znajdującego się wzdłuż Jezio-
ra Niepruszewskiego, nad samym 
jego brzegiem, na którym burmistrz 
Buku proponuje utworzenie 27 
działek budowlanych. Mieszkańcy 
twierdzą, że to na zawsze odbierze 
im dostęp do jeziora. Chcą stworze-
nia na tym terenie Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu. – Wystarczy 
poszerzyć Jezioro Niepruszewskie 
i będzie się nadawało do żeglarstwa 
regatowego – dodaje Jacek Maćko-
wiak, żeglarz korzystający z akwenu 
niepruszewskiego. – To doskonałe 
miejsce, które może być konkuren-
cyjne do Jeziora Kierskiego. 

Właściciele działek rekreacyj-
nych nad Jeziorem Niepruszewskim 
zwrócili się do Rady Miasta i Gminy 
Buk o zmianę studnium uwarunko-
wań i  kierunków zagospdarowania 
przestrzennego na dzialce nr 631 
w Niepruszewie.

Działki dla dewelopera?
– To duża działka, którą bur-

mistrz Buku Stanisław Filipiak za-
mierza sprzedać deweloperowi pod 
zabudowę mieszkaniowo-usługową 
– mówi prof. Maria Wanic-Kos-
sowska. – Obejmuje ona 2,2 hek-
tara i  ciągnie się na odcinku około 
kilometra wzdluż jeziora, w kierun-
ku Kalw. A  przecież parę lat temu 
burmistrz dokonał zapisu, iż obszar 

200 metrów od jeziora nie będzie ni-
gdy podlegał zabudowie ze względu 
na jego walory przyrodnicze i  kra-
jobrazowe oraz uznał ten obszar za 
teren zalewowy jeziora, który nie 
nadaje się do zabudowy… 

Mieszkańcy apelują o  powięk-
szenie Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu gminy Dopiewo poprzez 
przyłączenie terenu przyległego do 
jeziora, a należącego do gminy Buk. 
Proponowany obszar chronionego 
krajobrazu nad jeziorem powinien 
sięgać do miejscowości Cieśle, 

gdzie burmistrz Buku utworzył park 
krajobrazowy. Mieszkańcy apelu-
ją nie tylko o  stworzenie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, ale i o za-
lesienie wspomnianej działki. 

Protest mieszkańców
– Samorządowcy gminy Buk 

chcą zniszczyć jedyny potencjal-
ny obszar chronionego krajobrazu 
jakim jest Jezioro Niepruszewskie 
– czytamy w  piśmie mieszkańców. 
– Karygodne jest, że obszar gminy 
Buk jest jedynym w  powiecie i  jed-

nym z  nielicznych w  województwie 
nie posiadającym form ochrony 
przyrody. Nakłady inwestycyjne 
proekologiczne gmin ościennych 
zostają zmarnowane poprzez nie-
przemyślane decyzje samorządow-
ców z Buku. 

– Argumentem popierającym 
naszą propozycję jest to, że w 2002 
roku burmistrz Buku wydał pisem-
ną informację, iż w  planie gminy 
jest zagospodarowanie tego terenu 
poprzez jego zalesienie – przekonu-
ją mieszkańcy. – Jednocześnie poin-
formował, że teren przylegający do 
jeziora jest zalewowy. 

Tu powinna być rekreacja
– Działka, która burmistrz chce 

podzielić na 27 mniejszch i  sprze-
dać deweloperowi leży przy samym 
jeziorze – dodaje Jacek Maćkowiak, 
żeglarz korzystający z  akwenu nie-
pruszewskiego. – Teren ten powi-
nien być dostępny dla wszystkich 
mieszkańców Niepruszewa i  Buku 
oraz turystów. Powinien być prze-
znaczony na rekreację, ścieżki ro-
werowe, itd. Jeśli zostanie sprzeda-
ny, to na zawsze stracimy dostęp do 
jeziora. Trzeba temu zapobiec. Je-
zioro Niepruszewskie jest pięknym 
akwenem, wystarczy je poszerzyć 
i będzie się nadawało do żeglarstwa 
regatowego. To doskonałe miej-
sce, które może być konkurencyjne 
do Jeziora Kierskiego. W  Niepru-
szewie możemy stworzyć marinę, 
której zazdrościć nam będzie cała 

Niepruszewo 
konkurencją 
dla Kiekrza?
Nad Jeziorem Niepruszewskim planowana jest budowa 
żeglarskich marin. Wystaczy poszerzyć akwen, by nadawał się 
do organizowania regat i był konkurencją dla Jeziora Kierskiego

Na brzegu jeziora 
od strony Niepru-
szewa ma powstać 
27 działek budowla-
nych

W Niepruszewie 
może powstać 
piękna marina.

kontakt@naszglospoznanski.pl  

ZapraszamyZapraszamy
do współredagowaniado współredagowania

Naszego Głosu PoznańskiegoNaszego Głosu Poznańskiego
Napisz tekst, przyślij zdjęcie,Napisz tekst, przyślij zdjęcie,

a my je opublikujemy!a my je opublikujemy!
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Wielkopolska. Mógłby tu ponadto 
powstać kompleks wypoczynkowo-
rekreacyjny. 

Stworzona już została wizualizacja 
mariny zlokalizowanej pod dopiew-
skiej stronie jeziora, w  Zborowie, 
sporządzona przez Aren Architects, 
ale nic nie stoi na przeszkodzie, by 
podobna powstała w Niepruszewie.

– To nawet byłoby lepiej, bo przy 
dwóch marinach można organizo-
wać zawody pomiędzy obu gminami 
– mówi Jacek Maćkowiak. – Marina 
w  Zborowie ma przyciągać nie tyl-
ko żeglarzy. Będą boiska sportowe, 
kręgielnia i  wypożyczalnia sprzętu 
wodnego. 

Incjatywa powstania obszaru 
chronionego krajobrazu na wzór 
gminy Dopiewo (właściciela połowy 
Jeziora Niepruszewskiego) została 
przedstawiona w Urzędzie Marszał-
kowskim 27 września 2010 r. Ideą 
wspólnego działania mieszkańców 

Niepruszewa oraz gminy Dopie-
wo jest stworzenie strefy ochron-
nej wokół jeziora co ma zapobiec 
niszczącej środowisko działalności 
gospodarczej. Podczas jednej z naj-
bliższych sesji Rady Miasta i Gminy 
Buk zostanie przedstawiony wnio-
sek o  przystąpienie do Stowarzy-
szenia Gmin MikroRegionu Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego 
z siedzibą w Puszczykowie. Do tego 
Stowarzyszenia należy 7 gmin, m.in. 
Dopiewo, którego celem jest promo-
wanie walorów przyrodniczych i tu-
rystyczno-rekreacyjnych regionu.

– Obszar chronionego krajobra-
zu nad Jeziorem Niepruszewskim 
w  gminie Dopiewo niczym się nie 
różni pod względem przyrodniczym 
od terenu nad jeziorem od strony 
gminy Buk – mówi Jacek Maćko-
wiak. Pozostaje więc pytanie dlacze-
go w  gminie Dopiewo istnieje taki 
obszar, a w gminie Buk o nim zapo-

mniano? Czy jezioro może być po-
dzielone na część czystą i brudną? 

Argumenty burmistrza Buku
– Utworzenie na terenie działki 

nr 631 Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu jest działaniem niezrozu-
miałym – twierdzi burmistrz Buku 
S. Filipiak, gdyż działka ta od co 
najmniej 50 lat jest uprawiana rol-
niczo. Nie jest działką, której war-
tość przyrodniczo – krajobrazową 
można uznać za bardzo cenną pod 
względem przyrodniczym i  krajo-

brazowym. Corocznie dokonywa-
ne są na niej zasiewy i zbiory zbóż. 
Wprowadzenie na tej działce Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu spo-
woduje dalsze ograniczenia w użyt-
kowaniu działek sąsiednich, także 
koniecznosć dalszego ograniczenia 
uprawiania sportów motorowod-
nych na jeziorze. Czy nasze dalsze 
zamiary inwestycyjne dla większej 
grupy ludzi wypoczywających nad 
tym jeziore, mają zostać zniweczo-
ne, a posiadane dokumentacje odło-
żone na pólkę? – pyta retorycznie 
burmistrz. 

Oczyszczą wodę i kupią sprzęt
Burmistrz dodał, że w  tym roku 

gmina rozpoczyna duży projekt 
dotyczący Jeziora Niepruszewskie-
go. Zadanie opiewa na 3,5 miliona 
złotych. 

– Razem z  gminami Stęszew 
i  Dopiewo chcemy opracować spo-

sób oczyszczenia wody w  jeziorze 
i  Samicy Stęszewskiej, by uzyskać 
co najmniej drugą klasę czystości 
– kontynuuje S. Filipiak. - Zadanie 
podzielone będzie na etapy. W tym 
roku zamierzamy wyremontować 
budynek po dawnej stanicy, wybu-
dować pomost i  wiatę dla sprzętu 
pływającego. Zakupimy 30 łódek, 
kajaków i  rowerów wodnych. Wy-
pudujemy nowe boisko do piłki pla-
żowej i gry w boule. 

Znane są już ceny wynajmu 
sprzętu. I  tak np. za wypożyczenie 
roweru wodnego – 1 godzina – za-
płacić będzie trzeba 12 zł plus VAT, 
a za wynajęcie na godzinę łodzi wio-
słowej lub kajaku – 10 zł (plus VAT).

Czy jezioro musi być 
podzielone na części: 
brudną i czystą? 
Dlaczego gmina Buk 
o nim zapomniała?

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl

Mógłby też zostać 
wybudowany kom-
pleks wypoczynko-

wo-rekreacyjny.

Propozycja powiększenia J. Niepruszewskiego i jego obecny kształt.

Porównanie J. Niepruszewskiego i Kierskiego.

REKLAMA 
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Nasze piosenki to 
dobre lekarstwo

Transatlantyk, czyli impreza idei artystycznych

Za kilka tygodni, bo 6 maja ukaże 
się wasza płyta „Frontiera”. 
Czy jesteście zadowoleni z tych 
nagrań? 

Halina Benedyk: — Bardzo. To 
zarówno dla Marco jak i dla mnie 
spełnienie marzeń. Pierwsze spraw-
dzenie tego materiału odbyło się 
podczas koncertu charytatywnego 
Lions Club Patria na koncercie 
w Teatrze Polskim jeszcze w paź-
dzierniku ubiegłego roku. Chodziło 
o to, aby połączyć piękną muzy-
kę z wysoką jakością. Mieliśmy 
świadomość kto nas będzie słuchał. 
Wszystko trzeba było dopasować, 
a nie jest to łatwe. Pomagał nam 
w tym mój mąż Alek Maliszewski. 
Kiedy zapytałam Marco co czuł po 
koncercie zauważył, że po każdej 
piosence były większe brawa, 
a przecież ta publiczność słyszała 
te piosenki po raz pierwszy. To 
przecież nie są hity, które są grane 
w radio i my je często śpiewamy. 
Wcześniej znana przecież była tylko 
„Frontiera”. 

Marco Antonelli: — Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni. Te piosenki nam 
się niesamowice podobają. Nato-
miast zobaczymy czy spodobają 
się ludziom, którzy będą kupować 
naszą płytę i słuchać jej. Oni 
z pewnością ocenią jaka ta muzyka 
rzeczywiście jest. 

Znaliśmy do tej pory „Frontierę”, 
ale będąc na waszych koncertach 
zauważyłem, że dobrych piosenek 
jest w waszym repertuarze więcej. 
Które, waszym zdaniem, mogą 
stać się przebojami?

HB: — Stawiamy na „Non Amar-
mi”, ale niezwykle podoba nam się 
również „Brivido Felino”.

MA: — Wszystkie piosenki są 
piękne. Wszystkie mówią o miłości 
i odnoszą się do uczuć, do tego 
co ludzie czują w swoich sercach. 
Myślę, że te piosenki są lekarstwem 
na wszystkie problemy.

Marco, jak to się stało, że po 26 
latach przyjechałeś do Polski?

MA: — Tak naprawdę są to 24 lata, 
bo po sukcesie na festiwalu w Sopo-
cie prawie dwa lata spędziłem jeż-
dżąc i koncertując po Polsce. Któ-
regoś wieczoru siedziałem w domu 
przy internecie i znalazłem Halinkę 
śpiewającą „Frontierę”. To nie jest 
tak, że nie zamierzałem wrócić do 
Polski. Gdzieś to we mnie siedziało, 
było we mnie zakorzenione, ale nie 
było jakiegoś bodźca, który by mnie 
do tego zmotywował i dopiero to, że 
zobaczyłem ją w internecie obudzi-
ło dawne wspomnienia, tęsknotę do 
Polski. Przyznam, że gdy zobaczy-
łem Halinkę w internecie byłem 
nieco zdziwiony bo wydawała mi się 
taka sama jak wtedy, gdy ją zosta-
wiłem. I na początku pomyślałem 
sobie, że muszę się spiąć , aby się 

z nią skontaktować. Tyle lat się nie 
widzieliśmy, ale zawsze myślałem 
o niej bardzo ciepło. Na początku 
nie miałem zamiaru, aby śpiewać, 
ale gdy się spotkaliśmy to już nie 
było wątpliwości, że musimy znowu 
zacząć śpiewać. I naprawdę nie 
było żadnych przeszkód, aby znowu 
zaśpiewać „Frontierę” i ewentual-
nie inne piosenki, które będą nam 
się podobały.

HB: — Gdy Marco przyjechał po 
24 latach stanęliśmy przy fortepia-
nie i on tę piosenkę zaśpiewał od 
początku do końca. Po tylu latach 
pamiętał cały tekst. Nie patrzył do 
karteczki. Byłam w szoku.

Marco coraz lepiej mówisz po 
polsku. Czy dla ciebie jest to łatwy 
język? 

MA: — Jest trochę trudny, bo 
macie złączenia liter, które u nas 
we włoskim nie są spotykane. 
Muszę powiedzieć, że w normal-
nych rozmowach często rozumiem 
sens, bo zdarza mi się, że udaje mi 
się zapamiętać jakieś pojedyncze 
słowa, które później potrafi ę złożyć 
razem, ale gdy mówicie szybko to 
nie rozumiem o czym mówicie. 

Halinko a czy dla Cie włoski, 
którego uczysz się jest łatwy? 

HB: — Jest łatwy i bardzo miły do 
śpiewania. Śpiewanie po włosku 
sprawia mi dużą przyjemność. Kie-
dyś zapytałeś mnie dlaczego ludzie 
łatwiej zapamiętują duety i na kon-
cercie znowu mi się to sprawdziło. 
Wtedy czuję akceptację dla mojego 

głosu i dla mojej osoby. Gdy lecą te 
dwa głosy jednocześnie to muszę 
powiedzieć, że czuję dużą przyjem-
ność i ogromną euforię w środku. 
To wsparcie jest bardzo ważne. 

MA: — Ja przez cały czas gdy 
Halinka śpiewa patrzę jej na usta 
i kontroluję czy na pewno śpiewa 
to co powinna. A ona spogląda na 
mnie i szuka potwierdzenia. 

HB: — Jednak w duetach ważne 
jest współbrzmienie głosu. Nie 
wszystkie do siebie pasują, a te 
nasze dwa głosy po prostu ze sobą 
współbrzmią co ważne, bo nie za-
wsze to się sprawdza. A u nas tak.

Czy śpiewanie w duecie jest trudne?

MA: — To jest trudne pytanie, bo 
jeżeli chodzi o duety to dla mnie jest 
to coś co kiedyś żeśmy robili i nie 
musiałem się do tego przyzwyczajać. 
To po prostu ruszyło i było dobrze 
zrobione. W tej chwili większą trud-
ność widziałem jedynie w samym 
języku, bo zdecydowaliśmy się na 
to, aby śpiewać piosenki po włosku 
i po neaopolitańsku. To nie jest takie 
łatwe. Natomiast po pracy, którą 
Halina włożyła w naukę tekstów 
w zasadzie nie ma żadnej innej trud-
ności, aby zrobić coś fajnego.

HB: — A ja miałam przyjemność 
w tym, że po koncercie wiele osób 
mówiło mi, że są zachwyceni gło-

sem Marco i jego interpretacją, bo 
włoskie piosenki mają coś i Marco 
to świetnie interpretuje. Ja mogę 
się tylko z tego powodu cieszyć, że 
to nasz pomysł i czuję satysfakcję 
polskiej publiczności i myślę, że to 
dla nas jest najważniejsze. 

Marco przyjechałeś do Polski 
po latach. Co ci się najbardziej 
podoba? 

MA: — Wcześniej podobało mi 
się wszystko, a w tej chwili jeszcze 
bardziej. Zdecydowanie podoba mi 
się wasza kultura. Mam wrażenie, 
że Polacy są podobni do Neapo-
litańczyków. Macie taki tempe-
rament jaki mamy my i muszę to 
powiedzieć, że cały czas podobają 
mi się tutejsze dziewczyny. My 
w Neapolu ogromną wagę przywią-
zujemy do tego, aby mieć rodzinę 
i spędzać czas wspólnie. Po prostu 
być razem.Gdy jestem w Polsce nie 
tęsknię za domerm, bo mam wraże-
nie , że jestem u siebie w domu. 

HB: — Muszę powiedzieć, że 
Marco jest bardzo rodzinny i gdy 
na korytarzu zobaczył spacerującą 
moją mamę powiedział: – Mamma 
mia!

Transatlantyk to pierwsza artystycz-
na platforma, która poprzez mu-
zykę i fi lm chce budować silniejsze 
związki między społeczeństwem, 
sztuką oraz środowiskiem. Dyrekto-
rem artystycznym i pomysłodawcą 
festiwalu jest jeden z najwybitniej-
szych kompozytorów muzyki fi lmo-
wej, laureat Oscara – Jan A.P. Kacz-
marek. Jak przyznał artysta podczas 
niedawne jkonferencji prasowej w 
Poznaniu festiwal ma być otwarty, 
odważny i „glocalny”.

– Termin glocal to inicjatywa, 
idea, która ma głębokie korzenie 
lokalne i chce być mocno związa-
na z miejscem w tym przypadku z 

Poznaniem – powiedział A.P. Kacz-
marek. – Ma też jednocześnie am-
bicje globalne. Chcemy, aby to, co 
robimy, było postrzegane bardzo 
szeroko. Jest to promocja miasta, 
zależy nam by było ono jak najlepiej 
postrzegane z zewnątrz. Wierzymy 
też, że będziemy źródłem konkret-
nego przyrostu ruchu turystycz-
nego, na którym nam wszystkim 
zależy.

Kompozytor podczas konferencji 
w Poznaniu zdradził kilka szczegó-
łów bogatego programu imprezy. 

– Nie chcę stworzyć w Poznaniu 
kopii Hollywood – zaznaczył Jan 
A.P. Kaczmarek

Większość wydarzeń obędzie się 
w stolicy Wielkopolski – w Filhar-
monii Poznańskiej, Akademii Mu-
zycznej, Auli Artis i Multikinie. Z 
kolei seminaria, warsztaty, wykłady, 
a także koncerty kameralne i projek-
cje fi lmowe na wolnym powietrzu 
zaplanowano w Instytucie Rozbitek, 
założonym kilka lat temu przez arty-
stę. Położony jest on w malowniczej 
miejscowości o tej samej nazwie, 60 
kilometrów od Poznania.

– Rozbitek jest tą częścią festiwalu, 
która będzie działać cały rok – dodał 
artysta. – To swego rodzaju wylęgar-
nia i kuźnia pomysłów, ale również 
miejsce „podtrzymywania ognia”. 

Taka edukacja praktyczna, gdzie 
wybitni przedstawiciele wszystkich 
zawodów fi lmowych będą pracować 
z młodymi ludźmi. To będzie miało 
swoje owoce podczas festiwalu, któ-
ry będzie kulminacją całorocznego 
wysiłku i celebrowaniem tego, co bę-
dziemy robić przez cały rok.

W ramach festiwalu odbędzie się 
międzynarodowy konkurs kompo-
zytorów muzyki fi lmowej.

Festiwal Transatlantyk będzie 
również zaangażowany w sprawy 
ekologii. Osobistości światowego 
kina pokazywać się będą na zielo-
nym, a nie na czerwonym dywanie... 
Sławomir Lechna

Rozmowa z Haliną Benedyk, piosenkarką mieszkającą 
w gminie Pobiedziska i Marco Antonellim 

Prawie 300 seansów fi lmowych, warsztaty i konkursy – to niektóre punkty programu Międzynarodowego 
Festiwalu Filmu i Muzyki Transatlantyk, który w od 5 do 13 sierpnia odbędzie się w Poznaniu
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Przebojami z no-
wej płyty mogą stać 
się również utwory 
„Non Amarmi” 
i „Brivido Felino”

rozmawiał
Marek Zaradniak
m.zaradniak@naszglospoznanski.pl

Nie chcę 
stworzyć 
w Pozna-
niu kopii 

Hollywood 
– zazna-
czył Jan 

A.P. Kacz-
marek.
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LUDZIE

REKLAMA 

Pomóżmy
Justynie wrócić do 
normalnego życia
Nazywam się Justyna Krawczyk. 
Mam 23 lata. W wieku ośmiu lat wy-
kryto u mnie nowotwór kości – tak za-
czyna swój dramatyczny apel o po-
moc młoda kobieta z Więckowic. Jej 
pierwsze starcie z  chorobą zakoń-
czyło się wygraną. Jednak po kilku 
latach problem powrócił. W okolicy 
kolana ujawniły się przetoki, wdro-
żono więc leczenie farmakologiczne 
i  operacyjne. W  2008 r. nastąpiło 
znaczne pogorszenie stanu zdro-
wia Justyny. Przetoki robiły się co-
raz większe. Po 14 latach leczenia 
farmakologicznego i  12 operacjach 
jedynym wyjściem była amputacja. 

– Teraz szukam pomocy, ponie-
waż pragnę powrócić do normal-
nego życia – przekonuje Justyna. 
– Chciałabym dalej się uczyć, pra-
cować, a  w  przyszłości założyć ro-
dzinę. Aby spełniły się moje plany 
i  marzenia, konieczne jest oprote-
zowanie. Proteza, której potrzebu-
ję, kosztuje 135.443,35zł i  nie stać 
na nią mojej rodziny. Tylko dzięki 

tej protezie będę mogła normalnie 
funkcjonować.

W  pomoc Justynie zaangażował 
się m.in. Dariusz Szynkaruk, wła-
ściciel punktu gastronomicznego 
Asanka w Buku. Tu można przyno-
sić plastikowe nakrętki. 

– Wcześniej zbieraliśmy nakręt-

ki, w  sumie kilkanaście worków, 
na wózek inwalidzki, teraz chcemy 
pomóc tej dziewczynie – mówi Da-
riusz Szynkaruk. – Cieszy to, że bu-
kowianie nie są obojętni i cierpliwie 
zbierają nakrętki.

– Ja nawet nie wiedziałam, że 
w  Buku rozpoczęła się zbiórka – 
powiedziała „Naszemu Głosowi 
Poznańskiemu” Justyna Krawczyk. 
– Dobrze, że wymyka się to spod 
mojej kontroli i  żyje własnym ży-
ciem. Bardzo mnie to cieszy, bo wte-
dy jestem bliżej celu. Na razie nie 
wiem ile mam na kocie, gdyż akcja 
rozpoczęła się w  grudniu i  dopiero 
dostanę bilans. Ale na pewno będę 
podawać informacje jak idzie zbiór-
ka. Cieszę się, że nie jestem już ano-
nimowa i moja twarz i nazwisko są 
już kojarzone.

Niedawno w  zbiórkę włączyli się 
mieszkańcy Dopiewa. Tu zrogani-
zowano turniej piłkarski połączony 
z licytacją, m.in. piłek z autografami 
piłkarzy Lecha Poznań. lech

Proteza, której potrzebuje 23-letnia mieszkanka Więckowic, 
kosztuje 135.443,35 złotych. Nie stać na nią rodziny Justyny
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Z  okazji Świąt Wielkanocnych 
miasto Luboń przygotowało dla 
mieszkańców prezent. W  kwiet-
niowym numerze Wieści Luboń-
skich ukaże się materiał dźwię-
kowy z  koncertu fi nałowego 
Festiwalu Piosenki im. Czesława 
Niemena, Luboń 2010, poświęco-
nego twórczości Agnieszki Osiec-
kiej. Płyta zostanie dołączona jako 
bezpłatny dodatek do miesięcz-
nika. Na krążku znajduje się 18 
utworów z  tekstami napisanymi 
przez najwybitniejszą polską po-
etkę i  autorkę w  wykonaniu fi na-

listów drugiego lubońskiego 
Festiwalu.

Oddając w  Państwa ręce tę 
wyjątkową płytę, zapraszam 
na III Festiwal Piosenki im. 
Czesława Niemena w  Lubo-
niu, który odbędzie się 1 paź-
dziernika 2011 roku w  hali 
widowiskowo-sportowej Lu-
bońskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji i w którym sięgnie-
my do polskich piosenek z lat 
60 i 70- tych XX wieku, bur-
mistrz miasta Luboń Dariusz 
Szmyt. Agnieszka Begier

8 marca Czerwonackie Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego 
oddało do użytku dwa 3-kondygna-
cyjne budynki, położone w Bolecho-
wie-Osiedlu, w których łącznie znaj-
dują się 54 mieszkania (1-pokojowe 
o powierzchni 33 mkw, 2-pokojowe 
o powierzchni 46 mkw, 3-pokojowe 
o powierzchni 60 mkw). Inwestycja 
realizowana była w okresie od stycz-
nia 2010 do lutego 2011r. a jej łącz-

ny koszt to 7 mln zł, z czego 3 mln 
pochodzą z budżetu gminy Czerwo-
nak, a  pozostałe środki pozyskane 
zostały z  kredytu zaciągniętego 
w Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Generalnym wykonawcą jest fi rma 
PB-U  Budpol-Poznań Sp. z  o.o. 
a twórcą projektu AKPB Architekci 
Piotr Bartosik.

Uroczystość rozpoczęto przemó-
wieniem prezesa TBS Jarosława 

Wróblewskiego, następnie wójta 
gminy Czerwonak Mariusza Po-
znańskiego oraz proboszcza parafi i 
w  Bolechowie księdza Remigiusza 
Kobusińskiego. Wszyscy życząc 
wielu rodzinnych chwil oraz pięk-
nych sąsiedzkich relacji, apelowali 
jednocześnie o dbałość o otrzymane 
lokale. Klucze do nowych miesz-
kań symbolicznie wręczono pań-
stwu  Polowczyk  oraz długoletniej 

mieszkance gminy  pani Czesławie 
Kujawie,  która ze wzruszeniem 
wspominała lata młodości spędzone 
w  tutejszej okolicy. Zwieńczeniem 
uroczystości było wspólne ogląda-
nie mieszkań. 

Realizując inwestycję w  sposób 
kompleksowy każdy lokal wypo-
sażono w  niezbędne media w  tym 
internet, telewizję kablową oraz te-
lefon.  Daria Nowak

Prezent dla mieszkańców Lubonia, 
czyli płyta z piosenkami Osieckiej

Nowe mieszkania w rękach mieszkańców gminy Czerwonak

• Justynie Krawczyk pomaga 
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z 
Pomocą”. To na jej konto można 
wpłacać pieniądze, które umożli-
wią sfi nansowanie protezy, nr 
konta 41 1240 1037 1111 0010 
1321 9362 z dopiskiem: 12301 
Krawczyk Justyna- darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia.
Można także oddać 1%. – Ciebie 
to nic nie kosztuje :) – zachęca 
Justyna. Wystarczy w zeznaniu 
podatkowym wpisać:
1) KRS: 0000037904 2) 12301 
Krawczyk Justyna – w polu „In-
formacje uzupełniające”. 

23-letnia Justyna 
z Więckowic 
prosi o pomoc.
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Wielkanocna kuchnia z fantazją

Produkty (5 porcji):
• jajka ugotowane 10 szt • por 
1 szt • ser żółty 300 g • majonez
• sól • pieprz
Wykonanie
Jajka i ser żółty zcieramy na tarce. 
Jasną część pory kroimy, dodaje-
my majonez i całość przyprawia-
my solą i pieprzem.

Sałatka porowo-jajeczna

Produkty (5 porcji):
• kolorowe sałaty2 szt. • paluszki 
krabowe 250 g• cytryna ½ szt. • 

olej 10 ml • jajka gotowane na 
twardo 5 szt • pomidory koktajlo-
we 250 g • ogórek zielony 1 szt • 
oliwki 50 g • prażone pestki dynii 
50 g • sos vinegret: oliwa z oliwek 
100 ml, ocet winny biały  50 ml, 
musztarda miodowa 50 g
Wykonanie
Jajka i warzywa kroimy. Paluszki 
krabowe skrapiamy cytryną i sma-
żymy. Sałatę łączymy z pozostały-
mi składnikami i polewamy sosem 
vinegret.

Sałatka z paluszkiem krabowym i jajkiem 

Produkty (10 porcji):
• perliczka 1 szt • bułka 2 szt  
namoczona w śmietance 30% 200 
ml • pęczek włoszyzny • jajka 5 szt 
• szynka wędzona cienkie plastry • 
masło 50 g • wątróbka z kurczaka 
100g • sól • pieprz • majeranek
Wykonanie
Perliczkę gotujemy z włoszczyzną 
przez 2 godziny. Po wystudzeniu 
dodajemy bułki i pdsmażoną wą-
tróbkę. Calość mielimy. Następ-
nie dodajemy jajka, śmietankę, 
przyprawy i dokładnie wyrabiamy. 
Foremkę do pasztetu smarujemy 
tłuszczem i układamy na dnie 
plastry szynki, masę mięsną oraz 

pokrojoną marchewkę z wywaru. 
Pasztet pieczemy w piekarniku 
w temperaturze 110 stopni przez 
1,5 godz. Podajemy z sosem 
marchewkowym: marchew pod-
smażamy na oleju, podlewamy 
wywarem, gotujemy. Następnie 
miksujemy i przyprawiamy do 
smaku.

Pasztet z perliczki 

Produkty (10 porcji):
• fi let z pstrąga 500 g • łosoś wę-
dzony 80 g • por 1 szt biała część 
• ziemniaki ugotowane 400 g 

• szpinak świeży 100 g • jaja 5 szt 
ugotowane na twardo 
• natka pietruszki • śmietanka 
30% 50 ml • bułka tarta 100 g • 
masło 120 g • olej 50 ml • czosnek 
• sól • pieprz
Wykonanie
Filet z pstrąga rolujemy z łoso-
siem, doprawiamy i smażymy 
na maśle z olejem. Ziemniaki 
rozgniatamy i dodajemy szpinak 
podsmażony z ząbkiem czosnku, 
masło,śmietankę. Por kroimy 
i podsmażamy, bułkę tartą ru-
mienimy i dodajemy masło oraz 
pokrojone w kostkę jajka, natkę 
pietruszki. 

Święta Wielkanocne od zawsze kojarzą się z tradycyjną szynką pod różnymi postaciami i pasztetami, 
gotowanymi jajami, białą kiełbasą oraz żurkiem. Może jednak warto trochę poeksperymentować 
w kuchni? Zachęcamy do tego razem z Maciejem Woźniakiem – szefem kuchni w restauracji Kortowo

Potraw zaprezentowanych 
na tej stronie możesz spróbować 
w restauracji Centrum 
Tenisowego Kortowo w Poznaniu 
ul. Kotowo 62 tel. 61 899 10 20 

Filet z pstrąga z jajkiem po polsku

Szef kuchni radzi:
– Sporą trudność może sprawić  
przekrojenie jajek, tak by nie 
uszkodzić skorupki. Aby ta 
sztuka się udała należy 
jajka bardzo dobrze ostu-
dzić i następnie bardzo 
ostrym nożem przekroić  
delikatnie wzdłuż 
w skorupkach. 
delikatnie wzdłuż 
w skorupkach. 

Produkty (10 porcji):
• 5 jajek ugotowanych na twardo • łosoś wędzony 50 g 
• majonez 100 g • bułka tarta 50 g • koperek • masło • 
sól • pieprz
Wykonanie
Jajka po ugotowaniu kroimy wzdłuż skorupki.Usuwa-
my z niej żótko oraz białko i rozdrabniamy. Dodajemy 
pokrojonego łososia, koperek, majonez i przyprawy. 
Tak przygotowanym farszem wypełniamy skorupki. 
Obtaczamy je w bułce tartej i smażymy na złoty kolor. 
Podajemy z sosem szczypiorkowym: majonez 150 g, 
szypiorek pęczek, sól, pieprz.
 

Zapiekane faszerowane jajka 
z wędzonym łososiem
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MOTORYZACJA

Grecav – niezwykłe auto dla... 
czternastoletnich kierowców
Doskonale można było to zauważyć 
podczas niedawych targów moto-
ryzacyjnych „Motor Show” w  Po-
znaniu. Samochód ten budził duże 
zainteresowanie zarówno wśród 
osób profesjonalnie związanych 
z  branżą motoryzacyjną, dzienni-
karzy jak i  samych odwiedzających 
targi poznańskie. Marka Grecav, 
bo o  nią chodzi, wywołała zachwyt 
i zdumienie. 

Grecav bezpieczniejszy niż skuter
Początkowo nawet i  niedowie-

rzanie, gdyż wiele osób dzieliło się 
swoimi wątpliwościami w  temacie 
14-letnich kierowców mających po-
jawić się na polskich drogach, lecz 
po chwili nawet najgorliwsi prze-
ciwnicy pomysłu przyznawali rację, 
iż środek transportu, jaki proponuje 
Grecav, jest o wiele bezpieczniejszy 
niż jazda skuterem. 

Odwiedzający niejednokrotnie 
ze zdumieniem spoglądali na dane 
techniczne auta. Szczególne zain-
teresowanie wzbudzała niezwykle 
mała masa pojazdu nieprzekra-
czająca 349 kg oraz bardzo ekono-
miczne spalanie – 2,7l/100 km. Po-
wszechne uznanie zyskała stylistyka 
nadwozia i konstrukcja samochodu 
Grecav, jego przestronny bagażnik, 
dbałość o  elementy wykończenia, 
włoskie wzornictwo, aluminiowa 
budowa ramy pojazdu jak i całej ka-
roserii. 

Jak już wspomniałam niezwykle 
ożywione dyskusje wzbudzała kwe-
stia kierowania tym pojazdem przez 
14-latków na terenie państw Unii 
Europejskiej, w tym Polski. Wszyst-
ko za sprawą nowej kategorii prawa 
jazdy AM – odpowiednika obecnej 
karty motorowerowej, ale ten temat 
przybliżymy Państwu już niebawem 
na łamach Naszego Głosu Poznań-
skiego. 

Z ziemi włoskiej do… wielkopolskiej 
Firma Grecav usytuowana w rejo-

nie Niziny Padańskiej (wł. Pianura 
Padana) w  północnej części Włoch 
słynie z  projektowania i  produkcji 
maszyn, urządzeń i pojazdów rolni-
czych oraz samochodów od ponad 
stu lat. Firma Grecav utworzona zo-
stała w 1964 r. w wyniku fuzji dwóch 
przedsiębiorstw specjalizujących 
się w mechanice rolnej oraz produk-
cji blaszanych nadwozi. Począwszy 
od lat 70-tych po lata 90-te ubiegłe-
go wieku Grecav specjalizował się 
w  produkcji samochodów dostaw-
czych na rzecz podmiotów trzecich 
(przede wszystkim Iveco i Piaggio). 
Pozwoliło to zdobyć doświadczenie 
wystarczające do wejścia na rynek 
lekkich mini-pojazdów czterokoło-
wych. W roku 2000 powstał model 
EKE, jedyny pojazd wykonany w ca-
łości z  aluminium, który zrewolu-

cjonizował wzornictwo minicarów, 
upodabniając je coraz bardziej do 
samochodów. 10 lat później Grecav 
stworzył model SONIQUE będący 
wynikiem połączenia 20-letniego 
doświadczenia w  branży z  nieza-
przeczalnie wysoką jakością, która 
od zawsze charakteryzowała wyroby 
zakładu.

Samochody Grecav trafi ły na pol-
ski rynek poprzez działanie polskiej 
fi rmy Grecav – Polsa Sp.z o.o., któ-
ra jest wyłącznym importerem tych 
aut w Polsce. Za sprawą podpisania 
umowy handlowej z  włoską fi rmą 
Grecav Auto SRL, Grecav Polska 
uzyskał możliwość sprowadzania 
i  sprzedaży aut, części zamiennych 
oraz serwisowania zarówno gwa-
rancyjnego jak i  pogwarancyjnego 
samochodów Grecav na całym te-
rytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Główna siedziba importera, fi rmy 
Grecav Polska, znajduje się w Prze-
źmierowie koło Poznania, a  więc 
znowu Wielkopolska pokazała nam, 
że mieszkają tutaj ludzie odważni, 
otwarci na nowości, prężnie dzia-
łający i  nie obawiający się nowych 
wyzwań i przedsięwzięć. Oferowane 
nowe samochody, posiadają pełną 
24- miesięczną gwarancję produ-
centa bez ograniczeń w  postaci 
limitu przejechanych kilometrów, 
zarówno na wszystkie podzespoły, 
jak i  części zamienne. Samochody 
Grecav są nowym produktem na 
polskim rynku motoryzacyjnym, 
podczas gdy na zachodzie Europy 
są zjawiskiem znanym i  powszech-
nym, niewzbudzającym najmniej-
szych kontrowersji wśród użytkow-
ników.

Już dziś zapraszamy do zapo-
znania się z  ofertą zakupu aut 
marki Grecav w  renomowanych 
salonach samochodowych (m.in. 
Audi, Mercedes, Honda, Jeep jak 
i  do samodzielnych salonów GRE-
CAV). Są to prestiżowe salony 
samochodowe z  wieloletnim do-
świadczeniem i  znajomością rynku 
motoryzacyjnego, profesjonalną 
obsługą klientów oraz z  wysoką ja-
kością świadczonych usług serwisu 
gwarancyjnego i  pogwarancyjnego, 
gdzie z  pomocą fachowych dorad-
ców można wybrać odpowiedni do 
swoich potrzeb model marki Gre-
cav. Po zakupie auta salony Grecav 
zapewniają dalszą opiekę w ramach 
gwarancji i  serwisu samochodowe-

go. W  związku z  dużym zaintere-
sowaniem pojazdami typu minicar, 
nieustannie pracujemy nad rozbu-
dową sieci dilerskiej oraz serwiso-
wej. Celem działań Grecav Polska, 
jak zapewnia prezes Barbara Khan, 
jest stworzenie 27 salonów sprzeda-
ży aut nowych i używanych oraz ser-
wisów w całym kraju, tak aby każdy 
klient miał możliwość dogodnego 
nabycia części zamiennych i  profe-
sjonalnego serwisowania swojego 
auta. Grecav – Polska Sp. z  o.o. to 
bardzo nowoczesna fi rma, która po-
stanowiła wykorzystać najnowsze 
techniki informacji i sprzedaży aut. 
Nic więc dziwnego, że auta Grecav 
można już dziś kupić bezpośrednio 
w salonie lub za pośrednictwem in-
ternetu, bez wychodzenia z  domu. 
Samochód zostanie dostarczony 
bezpośrednio do klienta. 

Aleksandra Pilaczyńska z  fi rmy 
P.H.U. CONTIGO – sprzedawcy aut 
marki Grecav w  Lesznie, odpowie-
dzialna za kontakt z  mediami oraz 
użytkownikami mini-carów powie-
działa: - Dbając o  swoich klientów, 
fi rma Grecav – Polska powołała 
do życia fan-club dla wszystkich 
użytkowników aut marki Grecav 

i innych marek tego typu pojazdów, 
w  którym zapewnia dobrą zabawę, 
wymianę spostrzeżeń związanych 
z  motoryzacją, spotkania rajdowe, 
wspólne wyjazdy oraz kibicowanie 
młodym sportowcom wspieranym 
przez Grecav - Polska, między inny-
mi Martynę Strauchmann - młodą 
żeglarkę klasy Europa, wielokrotną 
mistrzynię w swojej klasie. Wszelkie 
dodatkowe pytania można kierować 
na adres mailowy: funclub@grecav-
polska.pl”.

Cztery salony w Wielkopolsce
Tobiasz Szczesnowski odpo-

wiedzialny w  Grecav – Polska za 
sprzedaż samochodów, jest pod du-
żym wrażeniem szybkiego wzrostu 
wskaźnika sprzedaży tego typu po-
jazdów na rynku polskim, a w szcze-
gólności w  Wielkopolsce. Pan 
Tobiasz powiedział: „obecnie po-
siadamy cztery salony sprzedaży na 
obszarze Wielkopolski: samodziel-
ny salon sprzedaży w  Przeźmiero-
wie k. Poznania, samodzielny sa-
lon Grecav w  Lesznie, prowadzony 
przez fi rmę CONTIGO, już w kwiet-
niu ruszy samodzielny salon Gre-
cav w  Kaliszu pod nazwą MIKRO-

AUTO oraz sprzedaż w  salonie 
Jeep’a  w  Poznaniu. W  całej Polsce 
funkcjonuje do tej pory 11 salonów, 
prowadzone są rozmowy z kolejny-
mi fi rmami. Mówiąc wprost, zain-
teresowanie przedsiębiorców jest 
ogromne, znacznie przekraczające 
plan rozwoju fi rmy Grecav – Pol-
ska. Niezmiernie jest nam przykro, 
gdyż nie będziemy mogli nawiązać 
współpracy ze wszystkimi zaintere-
sowanymi. Jeżeli zaś chodzi o  ser-
wisowanie zakupionych aut, każdy 
z dilerów posłuży rzetelną pomocą. 
Warto więc sprawdzić czy w  Pań-
stwa najbliższej okolicy powstał 
nowy salon sprzedaży, w którym to 
można zakupić samochody Mari 
Grecav”. Tak też zrobiłam i udałam 
się do salonu Grecav w Lesznie.

Salon samochodów marki Gre-
cav Leszno mieści się w  obiekcie 
Polskiego Związku Motorowego 
przy ul.17 Stycznia 45 w  Lesznie - 
naprzeciw stadionu żużlowego. Fir-
ma P.H.U. Contigo Grecav Leszno 
zajmuje się sprzedażą samochodów 
nowych jak i  używanych, sprowa-
dzanych bezpośrednio z  rynku za-
chodniego. Autka, muszę przyznać, 
prezentują się uroczo. Szczególne 
wrażenie zrobił na mnie model pick-
-up, dostępny również w  ofercie 
salonów Grecav. Ale o  tym oraz in-
nych modelach jak i o swoim salonie 
opowie nam już właściciel w  na-
stępnym numerze Naszego Głosu 
Poznańskiego. Już dziś zapraszam 
na stronę internetową: www.grecav-
polska.pl. Motorynka / motorynka@
naszglospoznanski.pl

Na polskim rynku samochodowym pojawił się nowy produkt – samochód jakiego do tej pory nie znaliśmy! 
Z pewnością pojazd ten zostanie rewolucją 2011 roku na naszych drogach

Już wkrótce 
autka Grecav 
mogą stać się 
powszechnym 
widokiem 
na polskich 
drogach.
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Grecav jest niemal 
tak łatwy w obsłudze 
jak skuter, a przy 
tym dużo bardziej 
bezpieczny

Dane techniczne
• Silnik/poj. diesel R2/505 cm3

• Moc maks. 5,4 KM/3600 obr./
   min.
• Moment 18 Nm/1800 obr./min.
• Prędkość maks. 45 km/godz.
• Śr. spalanie 2,7 l/100 km

• Zbiornik paliwa 15 l
• Skrzynia biegów bezstopniowa
• Masa własna/ładowność  
   349/300 kg
• Wymiary (dł./szer./wys.)         
   2910/1520/1485 mm
• Cena 45 750 zł
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Krasnale z rakietami 
opanowały Angie

W  trakcie zimowego cyklu odby-
ła się rekordowa liczba, bo aż 13 
turniejów wojewódzkich (sklasyfi -
kowano 30 uczestników), których 
głównym celem jest przygotowanie 
kolejnych tenisistów Tenisowego 
Przedszkola do udziału w  turnie-
jach skrzatów. W klasyfi kacji Grand 
Prix cyklu turniejów pierwsze miej-
sce zajęła Martyna Kubka (Nafta 
Zielona Góra) – 13 turniejów, 245 
pkt., a drugie miejsce – Marta Go-
łębniak (AZS Poznań) – 13 turnie-
jów, 230 pkt. 

Uroczystego otwarcia mistrzostw 
Wielkopolski Krasnali dokonał bur-

mistrz Puszczykowa Andrzej Bal-
cerek w  towarzystwie prezesa CT 
Angie Janusza Rzeźnika. W  półfi -
nałach dziewcząt Martyn Kubka po-
konała Liwię Kończal (PT Olimpia) 
6:3, 6:3, a Marta Gołębniak – Zofi ę 
Sołkiewicz (Posnania Poznań) 6:2, 
7:5. W fi nale Kubka zwyciężyła Go-
łębniak 6:4, 6:2. 

W  półfi nałach chłopców Jakub 
Sadowski (AZS Poznań) wygrał 
z  Piotrem Bartkowiakiem (również 
AZS) 6:2, 6:3, a  Witold Konopko 
(Angie Puszczykowo) zwyciężył 
Wojciecha Bzowy (WTT Września) 
6:3, 7:6 (3). W fi nale Konopko wy-
grał z Sadowskim 6:0, 6:0.

– Umiejętności uczestników są 
bardzo duże – mówi dyrektor cyklu 
turniejów Henryk Gawlak. – Pro-
gram szkolenia Tenisowego Przed-
szkola sprawdza się w  stu procen-
tach. Umiejetności uczestników 
rosną z  turnieju na turniej. Sezon 
letni zaczynamy w maju. lech

8 kwietnia odbyło się ofi cjalne 
otwarcie boiska wielofunkcyjnego 
w Modrzu. 

 Na uroczystości obecni byli 
m.in. burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak, ks. pro-
boszcz Henryk Rynkiewicz, radni 
gminy, sołtysi, dyrektor zespołu 
szkolno – przedszkolnego w Mo-
drzu oraz lokalna społeczność.

Przybyłych gości powitał bur-
mistrz Włodzimierz Pinczak, któ-
ry pokrótce opowiedział o tym jak 
powstało boisko wielofunkcyjne. 
Kolejnym punktem otwarcia było 
uroczyste przecięcie wstęgi i po-
święcenie obiektu sportowego.

Koszt budowy boiska wielo-
funkcyjnego to 256.257,20 zł. 
Inwestycja ta została w całości 
zrealizowana z budżetu gminy 
Stęszew. Weronika Szypura

Drugi wynik Jana Musiałkiewicza 
na mistrzostwach Polski juniorów 
w  Murzasichle pozwoli utalento-
wanemu szachiście reprezentować 
Polskę na wrześniowych mistrzo-
stwach Europy w  Bułgarii i  listo-
padowych mistrzostwach świata 
w Brazylii.

Tegoroczne fi nały mistrzostw 
Polski juniorów odbyły się nie-
dawno w  położonej na skra-
ju Tatrzańskiego Parku 
Narodowego wsi Mur-
zasichle. Prawie 200 
zawodników z  całego 
kraju rywalizowało 
w  wyczerpujących fi -
nałach rozgrywanych 
w  systemie szwajcar-
skim, liczonym do 9 
rund. Średni czas gry 
w  tym układzie to 
około pięć 

godzin na partię. Przez tydzień 
trwały zmagania polskich junio-
rów w  najmłodszej i  najbardziej 
wymagającej szachowej dyscypli-
nie sportowej.

Lubonian swoją przygodę z sza-
chami rozpoczął w wieku pięciu lat, 
następnie razem z  bratem bliźnia-
kiem uczęszczał na zajęcia do klu-
bu szachowego „Na Pięterku” i już 

wtedy zaczął odnosić pierwsze 
sukcesy w tej grze. W 2008 

roku po raz pierwszy re-
prezentował Polskę na 
mistrzostwach Euro-
py juniorów w Herceg 
Novi.

Gratulujemy wspa-
niałego wyniku i życzy-

my kolejnych sukcesów 
na mistrzostwach Europy 

i  świata.   Agnieszka Be-
gier

W Centrum Tenisowym Angie w Puszczykowie odbył się 
fi nał mistrzostw Wielkopolski w tenisie sezonu zimowego 
2010/2011 kategorii do lat 10 (rocznik 2001 i młodsi) 

Szachista z Lubonia 
jedzie do Brazylii

W Modrzu otwarto
boisko wielofunkcyjne

W  niedzielę, 20 marca, w  hali 
sportowej w  Przeźmierowie od-
były się zawody karate dla dzieci 
i młodzieży, zorganizowane przez 
Klub Karate Samuraj Tarnowo 
Podgórne, Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Tarnowie Podgórnym 
oraz Japan Karate Association – 
Polska.

W zawodach udział wzięło po-
nad 180 zawodników z 19 klubów 
karate z  całej Polski. Głównym 
celem zawodów było wyłonienie 
kadry narodowej na mistrzostwa 
Europy JKA Karate dzieci, kade-
tów i  juniorów, które odbędą się 
w Holandii 21-22 maja.

 Podczas tych zawodów kolejne 
sukcesy odniósł reprezentant Lu-
bonia, zdobywca Pucharu Polski 
w  2010 roku Maciej Kosmacz. 
Lubonianin aż dwa razy stawał na 
podium zdobywając dwa srebrne 
medale. W  konkurencji kumite 
po bardzo wyrównanej walce, 

różnicą tylko jednego punktu 
uległ zawodnikowi z Konina – Pa-
trykowi Kotwasowi. 

W konkurencji kata, w klasyfi -
kacji punktowej karatekę z Lubo-
nią wyprzedził inny reprezentant 
powiatu poznańskiego Bartosz 
Protasewicz z UKS Rokietnica.

Oprócz podwójnego srebrnego 
medalisty Luboń reprezentowa-
li również: Konrad Taczak oraz 
Aleksander Kunicki .

Na uwagę zasługuje fakt, że 
od stycznia 2011 roku, decyzją 
zarządu Japan Karate Associa-
tion – Polska, dotychczasowy 
Klub Karate JKA Luboń został 
przemianowany na klub karate 
Samuraj Wielkopolska skupiając 
jednocześnie kilka ościennych 
organizacji. Obowiązki pierwsze-
go trenera pełni w dalszym ciągu 
wielokrotny mistrz Polski i  Eu-
ropy – Marcin Leszczyna. Piotr 
Kosmacz 

Medale karateków
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Z Krasnalami od lewej: Janusz Rzeźnik (pre-
zes CT Angie), Andrzej Balcerek (burmistrz 
Puszczykowa) i Henryk Gawlak (prezes 
Akademii Tenisowej Angie)

Tenisowe Przed-
szkole sprawdza się 
w stu procentach
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Wielkie emocje na Kortowie
Maciej Siecla – uczestnik turnie-
jów na Kortowie – zażartował, że 
niedługo będzie trzeba rozgrywać 
turniej pocieszenia… turnieju po-
cieszenia! I... nie sposób mu od-
mówić racji. Wszak z  zawodników, 
którzy odpadli w  pierwszej rundzie 
turnieju głównego (Allecou, Przy-
bylski, Torzewski, Ratajczak, Fie-
dor), można by zorganizować dobry 
odrębny turniej. 

– Jedno jest pewne, wszystkie 
mecze były na bardzo wysokim po-
ziomie, każdy chciał wygrać i  zdo-
być punkty do rankingu – ocenił 
Krzysztof Wierszyłłowski z  Cen-
trum Tenisowego Kortowo. – Część 
z  zawodników potrzebowała punk-
tów, aby zakwalifi kować się do Ma-
stersa, inni chcieli zaakcentować 
swoją wysoką pozycję i formę.

Przedostatnią edycję wygrał, po 
raz czwarty w  cyklu, Mariusz Mi-
jalski, bezkonkurencyjny w  tego-
rocznej edycji. Tym razem w  fi nale 
pokonał Piotra Pawlickiego, który 

zagrał pierwszy raz na Kortowie, 
a  w  drodze do fi nału pokonał Alle-
cou, Krajewskiego, Kamińskiego 
i  Pallacha. W  fi nale też wszystko 
zapowiadało, że Pawlicki w tym tur-
nieju nie przegra. 

– Mariusz jednak po przegranym 
pierwszym secie wyciagnął wnioski 
i wygrał dwa kolejne – opowiada K. 
Wierszyłłowski. 

Bardzo dobrze na korcie zapre-
zentował się Szymon Kaczmarek 
(na zdjęciu). Doszedł do półfi nału, 
przegrywając w  nim ze zwycięzcą. 
Tym razem na Kortowie pojawiło 
się kilku nowych zawodników: Pa-
weł Zarzycki, Maciej Kuk, Tomasz 
Witkowski, Piotr Olejniczak, Wło-
dek Komorowski i  wspomniany 
Piotr Pawlicki. Tradycyjnie wśród 
wszystkich uczestników rozlo-
sowane zostały nagrody: torba 
Wilsona, tłumiki, piłki oraz go-
dzinne karnety tenisowe. Wyróż-
nieni karnetami zostali również 
najaktywniejsi zawodnicy Kortowo 

Ranking. Tym razem w restauracji 
Kortowo, królowały dania kuchni 
portugalskiej.

Po sześciu turniejach w  klasyfi -
kacji generalnej prowadzi Mariusz 
Mijalski (448 pkt), przed Mikoła-
jem Doni Allecou (317) i  Pawłem 
Przybylskim (258). Siódmy ostatni 
turniej klasyfi kacyjny odbędzie się 
16 kwietnia.  Sławomir Lechna

Przedostatni turniej z cyklu Kortowo Cup okazał się bardzo emocjonujący. Dość powiedzieć, że w fi nale 
pocieszenia znaleźli się tak renomowani tenisiści jak Paweł Przybylski i Doni Mikołaj Allecou. 16 kwietnia 
ostatnia szansa na zdobycie punktów. Potem odbędzie się turniej Masters. O tytuł zagrają najlepsi

VI MTB Marathon w Murowanej Goślinie 
10 kwietnia padł rekord frekwen-
cji w  sześcioletniej historii gośliń-
skiego MTB Marathonu. 1018 
zarejestrowanych uczestników zde-
cydowało się zmierzyć ze szlakami 
Puszczy Zielonki. 

Jako pierwszy z cyklu 11 marato-
nów (zakończenie 24.09. w  Isteb-
ne), a  zarazem pierwszy w  tym se-
zonie w Polsce, musiał przyciągnąć 
amatorów dwóch kółek. Z  racji 
łagodnej trasy był atrakcyjny za-
równo dla tych, którzy pragną spo-
kojnie zacząć przygodę z  rowerem, 
jak i  dla tzw. „starych wyjadaczy”, 
którzy po długiej zimie, chcą po-
wrócić do formy. A  zatem liczył się 
tutaj przejechany dystans, a  nie 
pokonane przewyższenia. Choć nie 

zabrakło górskiego akcentu. Każdy 
z uczestników musiał zaliczyć wjazd 
na „Dziewiczą Górę” (143 m. n. p. 
m.) – drugie co do wielkości wznie-
sienie w okolicy Poznania.

Jak zawsze do pokonania były 3 
dystanse: mini (ok. 38 km), mega 
(ok. 68 km) i  giga (106 km). Po 
raz czwarty przy pomocy organiza-
cyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zielone Wzgórza” start i  meta 
usytuowane były na Nowym Rynku 
w  Murowanej Goślinie. Tradycyj-
nie rozpoczęcie imprezy poprze-
dziło wspólne zdjęcie startujących 
w  maratonie mieszkańców gminy 
Murowana Goślina (ok. 50) osób. 
Organizatorzy minutą ciszy przed 
startem każdego z dystansów uczcili 

pamięć ofi ar zeszłorocznej katastro-
fy pod Smoleńskiem.

Wśród uczestników była śmie-
tanka polskiego kolarstwa. A  dla 
mieszkańców – stoiska wystawien-
nicze, dla najmłodszych dmuchane 
zamki, trampolina. Imprezę zakoń-
czyło wręczenie pucharów oraz lo-
sowanie nagród. Wśród najlepszych 
na podium znalazła się także nasza 
mieszkanka – pani Maria Sokalska, 
zajmując 3 miejsce w kategorii K4.

Impreza potwierdziła atrakcyj-
ność goślińskiego maratonu, ale 
także fakt, że Puszcza Zielonka 
jako „zielona strefa Wielkopolski” 
jest doskonałym terenem dla miło-
śników dwóch kółek z  całej Polski. 
Roma Dukat  
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Wyniki szóstego turnieju 
Kortowo Cup
• Turniej główny: półfi nały – 
Mariusz Mijalski – Szymon 
Kaczmarek – 6/2 6/4; Piotr 
Pawlicki – Radek Pallach – 6/3 
6/4; • fi nał - Mariusz Mijalski – 
Piotr Pawlicki – 3/6 7/5 6/4. 
• Turniej pocieszenia: półfi nały - 
Paweł Przybylski – Robert Gzyl 
– 6/2 7/5; Waldemar Górka – 
Doni Mikołaj Allecou – 6/4 6/3; 
fi nał - Paweł Przybylski – Doni 
Mikołaj Allecou – 4/6 7/5 6/3. 

REKLAMA 
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Doni Mikołaj Allecou (z lewej) w klasyfi kacji generalnej ustępuje 
Mariuszowi Mijalskiemu.

1018 rowerzystów zmierzyło się na szlakach Puszczy Zielonki. 

Jest taki czas w roku, gdy przychodzi 
nam szczególnie pochylić się 
nad sensem cierpienia Chrystusa 
oraz Cudem Zmartwychwstania 
i zapytać: po co żyjemy?

Niech zbliżające się Święta 
Wielkanocne będą dla nas okazją 
do spotkania z najbliższymi, 
pielęgnowania więzi  oraz udzielą 
odpowiedzi na pytanie – co tak 
naprawdę w naszym życiu jest 
najważniejsze?
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina
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Piecobiogaz powalczy o ekstraklasę!
Siatkarki KS Piecobiogaz Murowana Goślina zagrają w decydujących spotkaniach o awans do PlusLigi. 
W półfi nale wyeliminowały one AZS Eliteski Kraków, choć krakowianki wysoko zawiesiły poprzeczkę
Sezon zasadniczy podopieczne Jacka 
Skroka zakończyły na drugim miej-
scu za PTPS Piła. W pierwszej run-
dzie play-off wyeliminowały w trzech 
meczach PLKS Pszczynę, w  drugiej 
w  identycznych rozmiarach okazały 
się lepsze od krakowianek.

W  premierowym secie pierw-
szego meczu początkowo lepiej ra-
dziły sobie przyjezdne, ale gdy KS 
wyszedł na pierwsze prowadzenie 
9:8, szybko zdobył kilka punktów 
z rzędu i kontrolował wydarzenia na 
parkiecie. Podobnie było w  drugiej 
partii, gdzie spokojniej gospodynie 
mogły grać od wyniku 13:8.

Drugi pojedynek był bardziej za-
cięty. Krakowianki chciały wrócić 
do domu z  jednym zwycięstwem 
i  były bliskie zrealizowania tych 
zamierzeń. Trener Jacek Skrok po 
meczu przyznał, że to było ciężko 
wywalczone zwycięstwo. Krako-
wianki bardzo dobrze zaczęły to 
spotkanie wygrywając pierwszego 
seta. Na szczęście,  nie załamało to 
siatkarek z Murowanej Gośliny, któ-
re zmobilizowały się i  dwa kolejne 
sety rozstrzygnęły na swoją korzyść. 
Wydawało się w tym momencie, że 

sytuacja jest opanowana, jednak ry-
walki jeszcze raz wspięły się na wy-
żyny swoich umiejętności i czwartą 
partię wygrały do 20. Duża w  tym 
zasługa kapiatalnie grającej Kingi 
Hatali, która była praktycznie nie do 
zatrzymania, zdobywając w  całym 

pojedynku aż 28 pkt. W  tie-breaku 
od początku to siatkarki Piecobio-
gazu kontrolowały sytuację. Na 
przerwę techniczną schodziły pro-
wadząc 8:7, jednak już po chwili 
przewaga wzrosła. Przy wyniku 
14:11 krakowianki zdołały obronić 

dwie piłki meczowe, jednak w kolej-
nej wymianie znakomitym atakiem 
popisała się Alicja Malinowska.

W  trzecim spotkaniu zespół 
z  Murowanej Gośliny łatwo poko-
nał Eliteski. Gospodynie jedynie 
w  ostatnim secie wysoko zawiesiły 

poprzeczkę. Krakowianki obję-
ły prowadzenie 8:2. Na szczęście, 
rozkojarzenie naszych siatkarek 
nie trwało długo. Przewaga szyb-
ko stopniała do jednego punktu 
(12:11). W  końcówce przyjezdne 
zdobyły kilka ważnych punktów 
blokiem i zwyciężyły do 22.

Finał zacznie się w  weekend, 
a  rywalem naszego zespołu będzie 
PTPS Piła. Dwa pierwsze spotkania 
16 i  17 kwietnia odbędą się w  hali 
rywala. Gospodarzem trzeciego 
i  ewentualnego czwartego będzie 
KS 30 kwietnia  i 1 maja.

• KS Piecobiogaz Murowana 
Goślina – Eliteski Kraków 3:0 
(25:19, 25:19. 25:23)
• KS Piecobiogaz – Eliteski 3:2 
(22:25, 25:20. 25:18, 20:25, 15:13)
• Eliteski  – KS Piecobiogaz 0:3  
(19:25, 14:25, 22:25)

Siatkarki z Murowanej Gośliny zagrają w decydujących spotkaniach o awans do PlusLigi. 

Mariusz 
Kaźmierczak
m.kazmierczak@naszglospoznanski.pl
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