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Marzy mi się
pierwsza
dziesiątka

– Poprzeczkę trzeba sobie 
stawiać coraz wyżej – 

powiedział Jerzy Janowicz. 
STR. 3

 Dobrze, że jesteś... Poznań Open STR. 2
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– Tegoroczny turniej rodził się w bólach, ale przez to jeszcze bardziej cieszy, że udało się go zorganizować – powie-
dział Krzysztof Jordan, dyrektor Poznań Open’2012.
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Dobrze, że jesteś...
…turnieju tenisowy w Poznaniu
Przed nami dwa dni wielkich emocji challengera Poznań Open na kortach poznańskiej Olimpii 
Niewielu pamięta pewnie, kiedy od-
był się pierwszy turniej i jak się na-
zywał. Był to rok 1992, a sponsorem 
głównym i tytularnym był koncern 
tytoniowy Phillip Morris. Już wtedy 
mówiło się, że trudno będzie utrzy-
mać zawody w Poznaniu, bo firmy 
z tej branży na mocy ustawy wycofy-
wały swój mecenat ze sportu. Poja-
wił się jednak w kolejnym roku Fiat, 
potem Compaq, Rumeli i tak rok po 
roku.

A czy ktoś pamięta kto z Polaków 
zagrał w pierwszej edycji turnie-
ju? Lech Sidor zmierzył się z Po-
liakowem ulegając 6:7, 6:7 i Adam 
Skrzypczak, który przegrał z Penni-
sim 4:6, 1:6 w pierwszej rundzie.

Kolejne imprezy, kolejni tenisiści, 
którzy z przyjemnością przyjeżdżali 
do Poznania na korty w Lasku Go-
lęcińskim. I nagle niespodziewana 
wiadomość, że turniej w 2012 roku 
może się nie odbyć. Co to oznacza? 
Wypadnięcie z kalendarza imprez 
ATP, a powrót do niego jest niezwy-
kle trudny. Doświadczył tego turniej 
pań w Warszawie. Grały w nim naj-
większe gwiazdy światowego tenisa 
kobiecego. Dzisiaj to tylko wspo-
mnienie, a z imprezy cieszą się teraz 
mieszkańcy Brukseli. 

A jednak się udało!
– Tegoroczny turniej rodził się 

w bólach – powiedział jego dyrek-
tor Krzysztof Jordan. – Większość 
pieniędzy sponsorzy dedykowali na 
Euro 2012 i igrzyska w Londynie. 
Najważniejsze, że w Poznaniu chal-
lenger się wciąż odbywa – tym razem 
dzięki pomocy miasta Poznania. 

– Zależy nam, by w Poznaniu od-
bywały się prestiżowe imprezy spor-
towe – powiedziała Ewa Bąk, dyrek-

tor Wydziału Sportu Urzędu Miasta 
Poznania.

I o tą ciągłość nam wszystkim 
chodzi – organizatorom, by utrzy-
mać termin, tenisistom, by zagrać 
na kameralnym obiekcie Olimpii 
i widzom, by chociaż trochę poczuć 
atmosferę znaną jedynie z transmisji 
telewizyjnych. 

W tym roku się to udało, bowiem 
niekwestionowaną gwiazdą turnieju 
jest Jerzy Janowicz, który znakomity-

mi występami na Wimbledonie i nie-
dzielnym zwycięstwem w Schevenin-
gen wdarł się do pierwszej setki ATP, 
zapewniając sobie grę w US Open bez 
eliminacji. Emocji będzie więc sporo 
zarówno w sobotę w meczach półfi -
nałowych, jak i w niedzielę w czasie 
fi nału – niezależnie kto w nich zagra. 

Zapraszamy więc wszystkich fa-
nów białego sportu na korty Olimpii. 
Patronat medialny sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”. 

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: Drukarnia Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo • 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

PROMOCJA 

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
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL  KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Poznań zasługuje na 
prestiżowe imprezy 
sportowe – przekonuje 
Ewa Bąk z Urzędu 
Miasta

Juliusz
Podolski
redakcja@naszglospoznanski.pl

 Więcej na naszej stronie internetowej 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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Nie można się podniecać, 
tylko dalej robić swoje 
– Marzy mi się pierwsza dziesiątka. Poprzeczkę trzeba sobie stawiać coraz wyżej – 
powiedział Jerzy Janowicz w rozmowie ze Sławomirem Lechną 
Minione dni są dla Ciebie wspania-
łe. W poniedziałek po raz pierw-
szy w karierze awansowałeś do 
czołowej setki rankingu ATP i to na 
87. miejsce na świecie. W minioną 
niedzielę triumfowałeś w challenge-
rze w holenderskim Scheveningen, 
a niedawno dotarłeś do trzeciej 
rundy Wimbledonu. Miejsce 
w pierwszej setce rankingu otwiera 
Ci praktycznie drogę do gry niemal 
we wszystkich turniejach ATP bez 
eliminacji, podobnie w Wielkim 
Szlemie... Czy już zapaliło Ci się 
światełko US Open?

— Gdy awansowałem do niedziel-
nego fi nału w Scheveningen, to 
pomyślałem, że przede mną otwiera 
się wielka szansa, choćby na grę 
w US Open. Trzeba ten moment 
wykorzystać. Teraz więc nie można 
się nadmiernie podniecać setką 
w ATP, tylko dalej robić swoje, grać 
jak najlepiej, walczyć o każdą piłkę, 
a będzie lepiej. 

Czujesz teraz wiatr w plecach?

— Jakiś rozpęd na pewno jest. 
Dlatego teraz najważniejsze będzie co 
najmniej utrzymanie się w przedziale 
miejsc 80-90, co mi otworzy furtkę do 
gry w ATP Tour. Trochę trudniej może 
być tylko jesienią, bo w hali jest mniej 
imprez, więc trudniej się do nich za-
kwalifi kować. Ale na to jest jeden spo-
sób, po prostu jeszcze większy awans 
w rankingu i nie będzie problemów. 

Z jednej strony jest upragniona „set-
ka”, ale z drugiej to trochę niebez-
pieczny moment, w którym czasem 
uchodzi powietrze, bo przecież 
„udało się”...

— To prawda, były już różne przy-
padki w tenisie. Zdarzały się sytuacje, 
że ktoś po kilku miesiącach wypadał 
z pierwszej setki rankingi, bo spo-
czywał na laurach. Mam nadzieję, że 
mnie się to nie przytrafi , jestem raczej 
dość zadziornym typem, więc chcę 

pójść za ciosem i wykorzystać szansę, 
którą sobie stworzyłem. Na pewno 
gra w cyklu ATP Tour jest bardziej 
komfortową drogą. Tu, nawet grając 
w eliminacjach, nie muszę się mar-
twić o hotel, bo jest tzw. hospitality. 
A w turniejach gra się o więcej punk-
tów i większe premie fi nansowe, które 
mogą rozwiązać część problemów 
kogoś, kto nie ma obecnie sponsorów. 

Lada moment igrzyska w Londynie, 
nie żałujesz, że tam nie zagrasz? 

— 3-4 miesiące temu byłem na 220 
miejscu światowej listy i tak naprawdę 

nie wierzyłem, że wskoczę tak szybko 
do pierwszej setki. Trudno było nawet 
marzyć o olimpiadzie. Teraz jest już 
za późno na zgłoszenie. Mogę powoli 
myśleć o kolejnych igrzyskach. Tak 
naprawdę jednak dla tenisisty najważ-
niejsze są Wielkie Szlemy. 

Przed rokiem, podczas poznańskie-
go challengera pytałem Cię, czy nie 
drażni Cię to, że młodsi od Ciebie 
tenisiści, jak na przykład Tomic, są 
znacznie wyżej sklasyfi kowani… 

— Odpowiedziałem, że jestem 
zadziornym typem, i że tak tego nie 
pozostawię. 

Coś zmieniłeś w przygotowaniach, 
że odnotowałeś taki progres?

— Rzeczywiście, przed tym sezonem 
były spore zmiany. Nowe rakiety, dzię-
ki którym gram swobodniej. Poprzed-
nie były bardzo twarde i nie pomagały 
mi, gdy miałem słabszy dzień. Te są 

bardziej elastyczne i więcej błędów 
mi wybaczają. No i nowy trener od 
przygotowania fi zycznego, właściwie 
pierwszy od trzech lat. Zaczęło wszyst-
ko działać i – co najważniejsze – są 
wyniki. Teraz tylko trzeba dalej robić 
swoje i mierzyć jeszcze wyżej.

Gdzie więc sięgają marzenia „Jerzyka”?

— Wiadomo, że marzy mi się pierw-
sza dziesiątka. Poprzeczkę trzeba 
sobie stawiać coraz wyżej. 

PROMOCJA 

Teraz muszę tylko 
dalej robić swoje, grać 
jak najlepiej, walczyć 
o każdą piłkę,
a będzie lepiej

 Więcej na naszej stronie internetowej 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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rozmawiał
Sławomir Lechna
s.lechna@naszglospoznanski.pl

Park Tenisowy Olimpia 
zaprasza dzieci, 
młodzież i dorosłych
Od ponad dwóch lat na golęcińskich kortach, 
goszczących co roku profesjonalnych tenisi-
stów występujących w Challengerze ATP, od-
bywającym się tym razem pod nazwą Poznań 
Open, swoją działalność prowadzi Stowarzy-
szenie Sportowe „Park Tenisowy Olimpia”.

Całoroczna oferta szkoleniowa klubu skie-
rowana jest do wszystkich miłośników teni-
sa bez względu na wiek, poziom sprawno-
ści fizycznej oraz stopień zaawansowania. 
Najmłodsi (4-6 lat) biorą udział w zajęciach 
z cyklu Akademia Tenisowa Przedszkola-
ka. Starsze dzieci oraz młodzież (7-16 lat) 
uczęszczają regularnie na lekcje w szkółkach 
tenisowych. Z myślą o podnoszeniu poziomu 
sportowego dzieci i dbałość o ich ogólny roz-
wój psychomotoryczny opracowano także wy-
jątkowo atrakcyjną propozycję na lato 2012. 
W ramach akcji „Tenisowe wakacje” dzieci 
będą mogły skorzystać z 9 turnusów półko-
lonii tenisowych oraz 5 turnusów obozów 
tenisowych, tenisowo-piłkarskich, tanecz-
nych i językowych. Golęcińskie korty to także 
miejsce, gdzie odbywają się dedykowane na-
śladowcom Agnieszki Radwańskiej i Łukasza 
Kubota „Urodziny/imieniny tenisowe na kor-
cie”, imprezy szkolne i inne.

Przez cały rok PTO gości setki zawodników 
i zawodniczek w niemal wszystkich możli-
wych kategoriach wiekowych. Oprócz Chal-
lengera ATP, licznych turniejów amatorskich, 
międzynarodowego turnieju juniorskiego ITF, 
turniejów dla dzieci (WZT, PZT, cykl turnie-
jów Tosmak Cup), cyklu imprez deblowych 

dla kobiet – Ladies Cup, otwartych imprez 
popularyzujących tenis (Tenisowy Dzień 
Dziecka, Olimpiada Przedszkolaka), odbył się 
również, między innymi, maraton spinningo-
wy (ENEA) oraz największy w kraju turniej 
akademicki – Puchar JM Rektora UEP (o puli 
nagród rzeczowych 20.000 zł).

Park Tenisowy Olimpia prowadzi także 
program mający na celu wspieranie dzieci 
szczególnie uzdolnionych ruchowo. W lipcu 
ubiegłego roku, dzięki pomocy Miasta Pozna-
nia, przeprowadzone zostały nabory do gru-
py „Talentów Tenisowych Parku Tenisowego 
Olimpia”. Na podstawie testów motorycznych 
wybrano grupę dzieci, która przez rok 2 razy 
w tygodniu za darmo uczęszcza na zajęcia te-
nisowe.

Dorośli, oprócz udziału w wysokiej rangi 
turniejach amatorskich, mogą również spró-
bować swoich sił w letniej oraz zimowej lidze 
klubowej. Z myślą o sympatykach PTO zostały 
również opracowane zajęcia „Cardio Tennis”, 
„Tenis starter” oraz „Złap formę” mające na 
celu poprawę kondycji fizycznej. Wkrótce mi-
łośnicy tenisa będą mogli również skorzystać 
z oferty wyjazdów tenisowych.

Zachęcamy do odwiedzania naszego klubu 
przez cały rok i korzystania z jego szerokiej 
oferty. Z ogromną przyjemnością przedsta-
wimy Państwu nasze usługi na stoisku Parku 
Tenisowego Olimpia podczas turnieju Poznań 
Open. Informacje na temat działalności klubu 
uzyskają Państwo również odwiedzając naszą 
stronę internetową: www.parktenisowy.pl. red

PROMOCJA 
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„Nasz Głos Poznański” 
patronem Poznań Open 
Towarzyszyliśmy uczestnikom Poznań Open 2012 od eliminacji do samego końca

ZAMÓW REKLAMĘ BEZ WYCHODZENIA Z DOMUZAMÓW REKLAMĘ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU
WWW.REKLAMA.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.REKLAMA.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 
RELACJE I GALERIE ZDJĘĆ Z WYDARZEŃ W POZNANIU I 19 OKOLICZNYCH GMINACHRELACJE I GALERIE ZDJĘĆ Z WYDARZEŃ W POZNANIU I 19 OKOLICZNYCH GMINACH

PROMOCJA 

Pierwszego dnia turnieju głównego ukazał się najnowszy numer  „Naszego  Głosu Poznań-
skiego”, w którym sporo miejsca poświęciliśmy challengerowi. „Nasz Głos Poznański”  rozda-
wały hostessy.  Podobnie będzie w ten weekend, na który przygotowaliśmy wydanie specjalne.

„Nasz Głos Poznański” stał się pożądaną  lekturą  w przerwach między meczami... ...i w oczekiwaniu posiłku.
Redakcyjne auto to stały widok w tych 
dniach na kortach Olimpii.

„Nasz Głos Poznański”  łatwo znaleźć  
w stoiskach w centrum akredyta-
cji, centrum prasowym i na innych 
stoiskach.

Jak na patrona medialnego przystało jesteśmy widoczni na 
nośnikach reklamowych.
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Ławica Golf Poznań to pierwszy w Polsce kompletny obiekt do nauki gry w golfa.

Uczestnicy czwartkowego turnieju. 

REKLAMA 

Turniej charytatywny na Ławicy
W czwartek na poznańskim polu 
golfowym Ławica Golf odbył się Turniej 
Charytatywny zorganizowany przez Komitet 
Organizacyjny Turnieju Challenger ATP 
Poznań Open 2012
Pomimo niesprzyjającej aury na za-
wody przybyło wielu golfi stów. Ze-
brane fundusze zostały przekazane 
na konto stowarzyszenia „Nasze 
Serce”. W kategorii BRUTTO zwy-
ciężył Leszek Nowak, a w kategorii 
NETTO Marian Rzeźnik. Najlepszą 
zawodniczką okazała się Barbara 
Eder. Napoje dla graczy zapewniła 
fi rma Oshee, natomiast nagrodę dla 
najlepszej zawodniczki ufundowała 
fi rma Valmedia.

Przy okazji zapraszamy do Akade-
mii Golfa Ławica Golf.

To jedyny w okolicach Poznania, 
a zarazem pierwszy w Polsce kom-
pletny obiekt do nauki gry w golfa, na 
którym znajdą Państwo profesjonalną 
zadaszoną strzelnicę golfową (driving 
range) z możliwością gry z trawy lub 
bunkra oraz putting green & chipping 
green. 

Szczególnie cenione przez gości 
jest jedyne w Poznaniu 9-cio dołkowe 
szkoleniowe pole golfowe, na którym 
greeny wykonane są ze sztucznej tra-
wy. Profesjonalni trenerzy wprowa-
dzą Państwa w tajniki tej szlachetnej 
gry w sposób przyjemny i skuteczny. 

Doradzą również wybór odpowied-
niego sprzętu, który wypożyczyć 
można na miejscu. Prowadzone są 
szkolenia indywidualne i grupowe, 
a także zajęcia dla dzieci i całych ro-
dzin.

 Ławica Golf Poznań jest idealnym 
miejscem organizacji wszelkiego ro-
dzaju eventów fi rmowych: spotkań 
biznesowych, imprez integracyjnych 
dla pracowników i kontrahentów, 
prestiżowych turniejów golfowych, 
pikników etc. Malowniczy teren wokół 
Domku Klubowego można wykorzy-
stać pod dodatkowe atrakcje outdo-
orowe, takie jak plac zabaw dla dzieci 
czy grę w badmintona, a także do po-
stawienia namiotów, standów czy pre-
zenterów.  Red 
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Ławica Golf Poznań
ul. Wichrowa 1, 60-449 Poznań, 
tel. 604992089
www.facebook.com/Ławica Golf 
Poznań
marketing@lawicagolfpoznan.pl
www.lawicagolfpoznan.pl

C E N N I K
Obowiązuje do 30.09.2012 r.

HALA:
W godz. 8-15 – 30 zł za godzinę

W godz. 15 -22 – 40 zł za godzinę
Soboty i Niedziele – 30 zł przez cały dzień

KORTY ZIEMNE (HARD COURT)
Od godz. 8 do zmroku 40 zł

TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ 
T E L .T E L .  6 9 1  8 9 5  2 9 6 6 9 1  8 9 5  2 9 6
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REKLAMA 

Od dziecka uwielbiałam hotele
– Od dziecka uwielbiałam hotele. Moje hotelarskie wykształcenie 
nie jest przypadkowe. Jako młoda dziewczyna marzyłam, żeby mieć 
swój hotel lub małą restaurację, w której sama chciałam tworzyć – 
mówi Elżbieta Smorawińska, ambasadorka marki HAVET Hotel
Pani nazwisko w Poznaniu i Wiel-
kopolsce, kojarzone jest od lat 
z licznymi akcjami charytatywny-
mi i… pewną marką samochodu. 
Zgodzi się Pani chyba ze mną, 
że ostatnio jednak o Elżbiecie 
Smorawińskiej coraz częściej mówi 
się w kontekście HAVET Hotel 
w Dźwirzynie, którego została Pani 
ambasadorem. Skąd ten pomysł? 

— Taki scenariusz mojego życia. Za-
kochałam się w HAVET Hotel i już :). 
Pewna marka samochodowa mnie nie 
chciała na ambasadora to podebrał 
mnie HAVET Hotel :):):).

Kiedy wielu Polaków wyjeżdża na 
wakacje za granicę, to Pani spędza 
je w Dźwirzynie. Rzeczywiście 
warto?

— Ambasadorowi nie wypada 
powiedzieć inaczej, ale wszyscy, 
którzy mnie znają, wiedzą, że jestem 

szczera do granic bólu. Gdybym 
nie była zakochana w tym pięknym 
zakątku polskiego wybrzeża pew-
nie nie rozmawialibyśmy dzisiaj na 
temat HAVET Hotel. Uwielbiam tu 
być ! Choć pogoda tego lata nas nie 
rozpieszcza, hotel jest wypełniony go-

śćmi „po dach”. Znaczy to, że sporo 
osób polubiło HAVET Hotel. Oferuje 
on tyle dobroci, że nie ma tu czasu na 
nudę, nawet jeśli pada deszcz. Ludzie 
wyjeżdżają zadowoleni i chętnie wra-
cają na kolejne wolne dni wakacyjne 
lub szkolenia dla fi rm. 

Czy funkcja ambasadora HAVET 
Hotel w Dźwirzynie pozwala jeszcze 
na działalność charytatywną?

— Oczywiście! Pełnię rzeczywiście 
sporo funkcji, ale żadna z nich nie 
przesłoni i nie wygra z moją prowadzo-
ną od wielu lat działalnością na rzecz 
dzieci. To właśnie ona jest najbliższa 
mojemu sercu. Lata lecą i dopóki 
starczy mi sił nie zrezygnuję z niej 
w żadnym razie. Dobra organizacja 
pracy, szczere chęci to wystarczy, 
żeby wszystko pogodzić. A jeśli, ktoś 
ma tyle szczęścia co ja w poznawaniu 
fantastycznych ludzi, również chętnie 
pomagających to wtedy jest to już po-
łączenie przyjemnego z pożytecznym.

Dziękuję za rozmowę.

— Serdecznie Państwa pozdra-
wiam i zapraszam do HAVET Hotel 
w Dźwirzynie. 
Rozmawiał Sławomir Lechna

Zakochałam się 
w HAVET Hotel i już! 
To ogromna przyjem-
ność promować 
coś szczerze
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Tenisiści AZS-u Poznań tego lata po raz kolejny 
udowodnili, że należą do najlepszych w kraju. 
Dość wspomnieć, że tylko w imprezach o naj-
wyższej randze w Polsce w kategoriach senior-
skich zdobyli już 12 medali.

W Poznaniu w ramach drużynowych Mi-
strzostw Polski walczyły kobiety, natomiast 
w Bytomiu rywalizowały teamy męskie. Złoty 
medal DMP kobiet przypadł tenisistkom AZS-
-u Poznań. Wystąpiły one w składzie: Barbara 
Sobaszkiewicz, Sylwia Zagórska, Olga Brózda, 
Bogna Nowicka, Sylwia Mikołajczuk. W fi nale 
akademiczki pokonały drużynę Górnika Bytom. 

W Bytomiu oba zespoły zamieniły się miej-
scami na podium. Tenisiści z Poznania stanęli 
na drugim stopniu podium, przegrywając w de-
cydującym pojedynku właśnie z gospodarzami. 
W drużynie AZS zagrali: Andrzej Kapaś, Piotr 
Gadomski, Arkadiusz Kocyła, Hubert Gąsiorek, 
Bogdan Dzudzewicz. 

W Legnicy odbyły się natomiast turnieje indy-
widualne krajowego championatu. Złote medale 
dla AZS-u Poznań wywalczyła w singlu Sylwia Za-

górska oraz w deblu grając w parze z Barbarą So-
baszkiewicz. Ponadto z akademiczek na podium 
stanęły: Olga Brózda (srebro w singlu i deblu), Bo-
gna Nowicka (trzy brązowe medale – singiel, debel 
i mikst) oraz Sylwia Mikołajczuk (brąz w deblu). 

W rywalizacji tenisistów Piotr Gadomski 
przegrał dopiero w fi nale z Grzegorzem Panfi -
lem (Górnik Bytom). Złoto w grze podwójnej 
zdobył natomiast kolejny tenisista z Poznania 
Andrzej Kapaś. red

REKLAMA 

REKLAMA 

AZS Poznań 
Najlepszy klub tenisowy w Polsce zaprasza 
dzieci do swoich szkółek tenisowych. Nauka 
gry w tenisa prowadzona jest na wszystkich 
poziomach zaawansowania. Korty AZS Poznań 
są w polskim tenisie miejscem szczególnym. 
kariery rozpoczynali tutaj wielcy polscy tenisiści, 
m.in. Wojciech Fibak. Informacje i zapisy: AZS 
Poznań, ul. Noskowskiego 25 tel. 61 851 85 95, 
e-mail: azstenis@poczta.onet.pl 

AZS Poznań najlepszą sekcją

Mistrzynie Polski, tenisistki AZS Poznań. Od lewej stoją: Sylwia Zagórska, Barbara Sobaszkiewicz, 
Sylwia Mikołajczuk, trener Grzegorz Garczyński, Bogna Nowicka, Olga Brózda.
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Reklamuj się na naszych łamachReklamuj się na naszych łamach
� 691 895 296, 533 999 515 691 895 296, 533 999 515
www.reklama.naszglospoznanski.plwww.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.plkontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy 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: • ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
Nowe biuro w Tarnowie Podgórnym: Nowe biuro w Tarnowie Podgórnym: • Sklep „Dobre Okna”, 
ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376, 602 150 364.

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

Nasz Głos Poznański 
jest nowoczesną gazetą 
miejsko-gminną 

Dystrybuowany jest Dystrybuowany jest 
w w 300300 stałych punktach stałych punktach 

(Poznań i 19 okolicznych gmin)
m.in. markety (m.in. „Piotr i Paweł”), 
urzędy, sklepy ogólnospożywcze 
i inne, banki, obiekty rekreacji – centra 
tenisowe, pływalnie, siłownie, SPA – 
hotele, restauracje, salony samocho-
dowe, hurtownie, a także bezpośrednio 
(na ulicy z ręki).  

NAKŁAD: 20 000 EGZ.

OD TERAZ RÓWNIEŻ 

OD TERAZ RÓWNIEŻ 

W SKLEPACH
W SKLEPACH

POZNAŃPOZNAŃ

OPALENICAOPALENICA

DUSZNIKIDUSZNIKI

KOMORNIKIKOMORNIKI

PUSZCZYKOWOPUSZCZYKOWO

MOSINAMOSINA

KÓRNIKKÓRNIK

KLESZCZEWOKLESZCZEWO

KOSTRZYNKOSTRZYN

POBIEDZISKAPOBIEDZISKA

MUROWANAMUROWANA
GOŚLINAGOŚLINA

TARNOWOTARNOWO
PODGÓRNEPODGÓRNE

ROKIETNICAROKIETNICA

SUCHYSUCHY
LASLAS

CZERWONAKCZERWONAK

SWARZĘDZSWARZĘDZ

STĘSZEWSTĘSZEW

BUKBUK DOPIEWODOPIEWO
LUBOŃLUBOŃ

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

www.naszglospoznanski.pl

Nasz Głos PoznańskiNasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic


