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Piersi zagrają w KórnikuPiersi zagrają w Kórniku STR. 12
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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

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

Łzy w Komornikach
Gwiazdą Dni Komornik będzie zespół Łzy STR. 12
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Dajmy się porwać modzie na bieganie

Kalendarium

12 maja
PONIEDZIAŁEK
• O godz. 16 rozpocznie się Stęszew 
Youth Festival 2014. Gwiazdami 
będą Luxtorpeda oraz No Longer 
Music. Więcej na str. 12.

16 maja
PIĄTEK
• Kabaret „Paranienormalni” wy-
stąpi 16 maja w hali OSiR W Tar-
nowie Podgórnym z programem 
„Żarty się skończyły”. Początek 
o godz. 18. Bilety w cenie 50 zł 
dostępne są w siedzibie GOK 
„SEZAM” oraz Domu Kultury, 
a także w Starej Kotłowni w Prze-
źmierowie i online w serwisie 
Biletomat.pl.

17 maja
SOBOTA
• VI Ogólnopolski Edukacyjny 
Piknik Ekologiczny odbędzie się 
w g. 11–16 w Pobiedziskach. Wię-
cej na www.naszglospoznanski.pl.
• Szkoła Podstawowa w Dą-
brówce im. Kazimierza Nowaka 
organizuje koncert dla Kuby 
Kuberki, chłopca z autyzmem, 
który uczęszcza do ww. szkoły. 

18 maja
NIEDZIELA
• IV Festiwal piwa odbędzie się 
w Muzeum Narodowe Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie, w godz. 12–19.

23/24/25 maja
PIĄTEK / SOBOTA / NIEDZIELA
• 21. Spotkania z Białą Damą 
w Kórniku. Wśród wielu atrakcji 
koncerty zespołu Piersi i Kamila 
Bednarka oraz Zgredybillies. 
Więcej na str. 12
• Od 23 do 25 odbywać się będą 
Dni Mosiny. Wśród atrakcji 
koncert Stachursky’ego. Więcej 
na str. 12.
• Warsztaty gospel odbędą się 24 
i 25 maja w Szkole Podstawowej 
w Przeźmierowie, a zakończy je 
koncert w tamtejszym kościele. 
Warsztaty poprowadzi Piotr 
Pawlicki. Koszt 5 zł. Zapisy 
i informacje pod nr tel. 61 895 
92 28 oraz mailowo: b.karina@
goksezam.pl. 

30/31 maja / 1 czerwca
PIĄTEK / SOBOTA / NIEDZIELA 
• Dni Komornik, których gwiazdą 
będzie zespół Łzy. Szczegóły na 
str. 12.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Chciałbym znowu przebiec 
maraton – rzuciłem poważnie do 
znajomego. Ten z niedowierzaniem 
zapytał, kiedy takowy przebie-
głem? – Nigdy, ale już raz chciałem 
– odpowiedziałem z uśmiechem. 
Rzeczywiście, taki pomysł miałem, 
kiedy parę lat temu obchodziłem 
40-te urodziny. Zacząłem biegać, 
ale równie szybko przestałem. 
Potem parokrotnie próbowałem. 
Teraz obiecuję sobie, że na pewno 
zacznę regularnie biegać, do 
czego i Państwa zachęcam. Zacząć 

przecież można samemu bez for-
sowania tempa i dystansu. Potem 
można wziąć udział w masowych 
zawodach – a okazji ku temu jest 
dużo. Imprezy te są bardzo fajnymi 
wydarzeniami. Wiem, bo bywam na 
nich z dziennikarskiego obowiązku, 
ale i przyjemności. 

W maju i czerwcu, w samym tylko 
powiecie poznańskim, mamy kilka 
bardzo sympatycznych zawodów: 
1 maja odbył się bieg w Przeźmiero-
wie, w niedzielę zaplanowano biegi 
w Tarnowie Podgórnym i Kostrzy-

nie, potem w Dąbrówce oraz w Stę-
szewie. Na szczęście, w większość 
z tych imprez odbywa się w innych 
terminach i amatorzy biegania nie 
muszą wybierać. 

Większość tych zawodów to coś 
więcej niż sam bieg. Dla przykładu 
podam Bieg Lwa w Tarnowie Pod-
górnym, gdzie półmaraton będzie 
pewnie trwał z trzy godziny, a im-
prezy towarzyszące zaplanowano 
aż na 10! Warto przyjechać, zabrać 
dzieci i dać się porwać modzie na 
bieganie. 

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

W okolicy mamy 
kilka imprez 
biegowych

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; 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

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

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

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

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

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

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

26 V
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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TEMAT NUMERU

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 Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 602 150 364,
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296

Zadzwoń teraz! Tel. 691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL  KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

www.naszglospoznanski.pl

Klimat dla rodzin 
wielodzietnych 
W Komornikach dyskutowano o Karcie Rodziny Dużej i wsparciu 
z UE w latach 2014–20 

Lokalni przedsiębiorcy oraz samo-
rządowcy gminy Komorniki dys-
kutowali 7 maja w Green Hotelu 
o  planach wdrożenia programu 
wsparcia dla rodzin wielodziet-
nych. Omówiono także założenia 
do programu dostępnych środków 
unijnych w perspektywie fi nansowej 
2014-2020 r. dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

Spotkanie zainicjowane przez 
wójta Jana Brodę odbyło się w  ra-
mach projektu „Mam dziecko – pra-
cuję” realizowanego przez Fundację 
Aktywności Lokalnej, Uniwersytet 
Ekonomiczny w  Poznaniu, Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w  Poznaniu oraz gminę Komorniki 
na terenie, której realizowane były 
działania. Projekt poświęcony jest 
wdrażaniu idei work-life balance, 
czyli działań ułatwiających godze-
nie życia zawodowego z życiem ro-
dzinnym. O projekcie i  jego założe-
niach opowiedział prof. Kazimierz 
Pająk z Katedry Polityki Gospodar-
czej i Samorządowej Uniwersytetu 
Ekonomicznego.

Potem dr Marek Urbaniak z UE 
mówił o perspektywie unijnych 

dotacji w nowym rozdaniu 2014–
–20 i o tym co będzie dofinanso-
wywane. 

Zanim przystąpiono do tematu 
Karty Rodziny Dużej w Komorni-
kach, sekretarz gminy Olga Karłow-
ska zwróciła uwagę, że przed 10 laty 
gmina liczyła 12.700 mieszkańców, 
a teraz niemal 23 tysiące. Przed 
dekadą funkcjonowało tu 695 pod-
miotów gospodarczych, a dzisiaj ok. 
3 tys. W gminie mieszka ok. 500 ro-
dzin wielodzietnych.

Wójt Jan Broda przedstawił za-
mierzenia wprowadzenia gminnej 
Karty Rodziny Dużej (KRD) jako 
formę tworzenia dobrego klima-
tu dla takich rodzin w  lokalnym 
środowisku oraz podnoszenia ich 
kompetencji społecznych. Zachęcił 
też przedsiębiorców do przemyśle-
nia udziału w  programie, który już 
niebawem trafi  pod obrady komisji 
rady gminy. O szczegółach realizacji 
programu KRD, jego szansach i za-
grożeniach podzielił się z zebranymi 
prezes Wielkopolskiego Oddziału 
Związku Dużych Rodzin Szymon 
Wytykowski.

– To nie jest element pomocy 

społecznej, a forma promocji wielo-
dzietności – mówił Sz. Wytykowski. 
– Dzięki karcie rodziny wielodzietne 
będą mogły korzystać ze zniżek i ra-
batów oferowanych przez samorząd 
i lokalny biznes. 

Jak w  praktyce wygląda realiza-
cja wsparcia rodzin wielodzietnych 
i  na czym ono polega, zgromadze-
ni usłyszeli od reprezentujących 
miasto i  gminę Śrem: burmistrza 
Adama Lewandowskiego oraz na-
czelnik Pionu Edukacji i Usług Spo-
łecznych Barbary Jabłońskiej. Śrem 
od ubiegłego roku wydaje Kartę Ro-
dziny 3+. Burmistrz entuzjastycz-
nie przedstawił zalety programu 
i  jego pozytywny odbiór, zarówno 
wśród mieszkańców, jak i przedsię-
biorców. Istotnie, przykłady miast 
i  gmin, w  których funkcjonuje kar-
ta pokazuje, że dzięki programowi 
biznes i  samorząd wspólnie budują 
pozytywny wizerunek.

– Chcemy, by komornicką Kartę 
Rodziny Dużej radni uchwalili na 
uroczystej sesji z okazji Dni Komor-
nik, która odbędzie się 31 maja – 
powiedział wójt Jan Broda. 
OK, Lech

SŁ
A

W
O

M
IR

 L
E

C
H

N
A

FO
T.

 B
O

G
D

A
N

 L
E

W
IC

K
I

Z okazji 40-lecia istnienia i 120. 
urodzin pisarza Fundacja Fiedlerów 
oraz muzeum przygotowały szereg 
atrakcji w ramach projektu „Dooko-
ła świata z okazji 40-lecia Muzeum 
Arkadego Fiedlera w Puszczyko-
wie”.

Świętowanie rozpoczęto 5 maja 
w południe uroczyście i stylowo – 
otwarciem wystawy rocznicowej. 
Wystawa jest swego rodzaju podró-
żą w czasie, bowiem przypomniane 
zostały początki muzeum. Nie bra-
kuje także wspomnień o ludziach, 
którzy współpracowali i odwiedzali 
muzeum oraz o wydarzeniach, któ-
re miały tam miejsce. W ramach 
jubileuszu w najbliższym czasie 
odbędą się również warsztaty lite-
racko-artystyczne dla dzieci i mło-
dzieży przypominające wspaniałą 
twórczość Arkadego Fiedlera, czy 
też II edycja festiwalu podróżnicze-
go „Orinoko nad Wartą”. Na czer-
wiec zaplanowano też tradycyjne 
spotkania z piosenką szantową.

– Kiedy w 1974 roku otwierali-
śmy muzeum mieliśmy tylko trzy 
pomieszczenia wypełnione pamiąt-
kami z różnych stron świata. Wtedy 
nawet w najśmielszych marzeniach 
nie przypuszczaliśmy, że przez 40 
lat muzeum rozrośnie się do takich 
rozmiarów. Te 40 lat, to był okres 
stałego rozwoju – mówił podczas 
otwarcia wystawy Arkady Radosław 
Fiedler, syn słynnego podróżnika 
i pisarza.

W trakcie uroczystości wszyscy 
podkreślali, że muzeum w Puszczy-
kowie jest pod każdym względem 
wyjątkowe.

– Naszym gościom staramy się 
przekazać, że potęga świata pole-
ga na różnorodności kultur, a nie 
strzelaniu do siebie – dodał Arkady 
Radosław Fiedler przemawiając do 
zebranych w Ogrodzie Kultur i To-
lerancji.

W samych superlatywach o mu-
zeum wypowiadał się również staro-
sta poznański Jan Grabkowski.

– Rodzina Fiedlerów jest ikoną 
naszego powiatu. Ja sam w mło-
dości zaczytywałem się książkami 
Arkadego Fiedlera i zastanawiałem 
się, czy w przyszłości będę miał oka-
zję dotrzeć do miejsc opisywanych 
przez tego autora – mówił Jan Grab-
kowski. – Pamiętajmy przy tym, że 
książki Arkadego Fiedlera powsta-
ły wiele lat temu, gdy nie tak łatwo 
było podróżować i gdy technika nie 
była tak rozwinięta co obecnie. To 
właśnie tacy ludzie jak on otwierali 
przed nami świat. Pokazywali, co 
i gdzie warto zobaczyć. Przy okazji 
udowadniali też, że warto marzyć 
i później te marzenia realizować. BL 

Podwójny jubileusz 
muzeum Fiedlera

Wystawa rocznico-
wa jest podróżą 
w czasie
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slimaki
winniczki
WYBRANY ASORTYMENT
1 op./ 150g – 155 g 
Kuchnie Świata
1 kg – 103,16 zł – 106,60 zł

bagietka
1 szt./ 220 g
Vandemoortele
1 kg – 6,32 zł

1 op./ 240 g
Candia
1 kg – 29,13 zł

Mule
1 op./ 1kg
Kuchnia Polki

ser camembert
saint benoit

Oferta ważna
od 14.05.2014 do 20.05.2014  

REKLAMA

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki
• beton towarowy • żwir, kruszywa
• usługi transportowe 
• usługi sprzętem budowlanym

ATRAKCYJNE CENY!

www.betonbelwah.pl • tel. 61-8196-271, 608-085-557 

Praca organiczna była sposobem na 
przetrwanie – mówił prof. dr hab. 
Karol Olejnik podczas kolejnego 
wykładu w ramach 17 Otwartego 
Uniwersytetu Powiatu Poznańskie-
go, nad którym patronat objął „Nasz 
Głos Poznański”. Odbył się on 6 maja 
o godz. 17.30 w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Gminy Stęszew, a jego te-
matem był etos pracy organicznej.

– Chcemy zachęcać naukowców 
z poznańskich uczelni, by ze swo-
imi wykładami jeździli do każdej 
z 17 gmin powiatu poznańskiego 
– mówił o idei 17. Otwartego Uni-

wersytetu Powiatu Poznańskiego 
Marek Przybylski, prezes Instytutu 
Edukacji Europejskiej. – Na końcu 
odbędzie się jedno spotkanie podsu-
mowywujące wszystkie wykłady.

– Takie spotkania są potrzebne, 
a temat wykładu jest ważny. Stę-
szewianie są zainteresowani tego 
rodzaju inicjatywami – mówił bur-
mistrz gminy Włodzimierz Pinczak.

Wicestarosta Tomasz Łubiński 
przedstawił słuchaczom historię po-
wiatu poznańskiego i jego zadania.

– Powiat poznański to 400 tysięcy 
mieszkańców, a za 15-20 lat będzie-

my mieli pół miliona – mówił wice-
starosta. 

Potem prof. Karol Olejnik opo-
wiedział o etosie pracy organicznej, 
dlaczego taka forma tu się rozwijała 
i jakie są jej skutki.

– Praca organiczna była sposo-
bem na przetrwanie – podsumował 
prof. Olejnik. 

Prezes M. Przybylski zapowie-
dział kolejne wizyty w Stęszewie, 
a prof. Olejnik zaproponował temat 
„Czy Polacy są analfabetami poli-
tycznymi?”, co słuchacze przyjęli 
z entuzjazmem. Sławomir Lechna

O etosie pracy 
organicznej

W Stęszewie odbył się kolejny wykład 
17. Otwartego Uniwersytetu Powiatu Poznańskiego

REKLAMA

Na zdjęciu od lewej burmistrz Włodzimierz Pinczak, wicestarosta Tomasz Łubiński, 
prezes Marek Przybylski i prof. Karol Olejnik.
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Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 
na » www.naszglospoznanski.pl
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W hotelu Szablewski położonym 
w Dymaczewie Nowym, 25 kwiet-
nia, odbyło się kolejne spotkanie 
branży turystycznej, w którym na 
zaproszenie zastępcy burmistrza 
gminy Mosina Waldemara Krzy-
żanowskiego wzięli udział także 
przedstawiciele mosińskich fi rm re-
prezentujących inne branże. 

Tematem przewodnim było omó-
wienie rozpoczęcia działalności 
stowarzyszenia przedsiębiorców. 
Najważniejsze zagadnienia formal-
no-prawne związane z rejestracją 
stowarzyszenia, przygotowaniem 
dokumentów oraz możliwościami 
dotacji dla organizacji zostały omó-
wione przez pracownika Centrum 
PISOP z Poznania, Katarzynę Su-
lejewską.

Skąd pomysł na stowarzyszenie? 
Inicjatywa powołania stowarzy-
szenia przedsiębiorców ma na celu 
zebranie wypracowanych do tej 
pomysłów, inicjatyw i wprowadze-
nie ich w życie oraz wyznaczenie 
nowych obszarów współpracy mię-
dzy różnymi sektorami. Aby tak się 
stało, w większości przypadków nie-
zbędne jest istnienie wspomnianego 

stowarzyszenia, które otwiera wiele 
możliwości pozyskania dofi nanso-
wania na realizację różnorodnych 
działań i wzajemną promocję po-
dejmowanych inicjatyw na terenie 
gminy Mosina. Pomysł został jed-
nomyślnie przyjęty przez wszyst-
kich uczestników spotkania. Kolej-
nym etapem będą prace związane 
z przygotowaniem odpowiednich 

dokumentów i założeniem stowa-
rzyszenia. 

Ponadto podczas spotkania zosta-
ły omówione sprawy bieżące zwią-
zane m.in. z możliwościami szkoleń 
i współpracy między działającymi 
na terenie gminy podmiotami czy 
naborem ogłoszonym w ramach 
programu LEADER i konkursami 
dla przedsiębiorców i stowarzyszeń. 

Uczestnicy reprezentujący branżę 
turystyczną otrzymali także mate-
riały informacyjno-promocyjne na 
rozpoczynający się sezon. 

Przedsiębiorcy razem
W Mosinie powstaje stowarzyszenie przedsiębiorców

REKLAMA

SZWACZKI 
lub osoby chcące przyuczyć się 

w wymienionym zawodzie 

5 osób, tel. 668461529
Wymagania: dyspozycyjność, 

odpowiedzialność. Warunki umowy: 
umowa o pracę, praca zmianowa, 

wynagrodzenie godzinowe.
Miejscowość: Przeźmierowo.

Karolina 
Adamczyk 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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REKLAMA

Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 

na » www.naszglospoznanski.pl

Jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Dopiewa, Palędzia 
i Zakrzewa zorganizowały w dniu 
Św. Floriana, będącym Międzyna-
rodowym Dniem Strażaka, pokazy 
strażackie dla mieszkańców gminy 
Dopiewo. Można było m.in. zo-
baczyć wydobycie z auta kierowcy 

poszkodowanego w wypadku, ga-
szenie pożaru, poćwiczyć na fanto-
mie udzielania pierwszej pomocy. 
Zwłaszcza wśród najmłodszych nie 
zabrakło amatorów zdjęć w stra-
żackich kaskach i balonów wypeł-
nionych strażackim powietrzem. 
AM

Gmina Dopiewo ogłosiła konkurs, 
w którym mogą wziąć udział zespoły 
muzyczne z całej Polski. 

Tekst powinien nawiązywać do 
tragicznych wydarzenia z czasów 
II wojny światowej – egzekucji, do 
jakich doszło w lasach palędzko 
– zakrzewskich. Zginęło tu z rąk 
hitlerowców do kilkunastu tysięcy 
Wielkopolan. Utwór może być napi-
sany w dowolnym stylu muzycznym 
– rock, metal, hip hop, rap czy pop. 

Szczegóły na temat konkursu 
i informacje na temat wydarzeń, 
do których się odwołuje, można 
znaleźć na stronie Urzędu Gminy 

w Dopiewie: dopiewo.pl . Konkurs 
jest częścią projektu „Wspólna [Hi]
storia – Pamięć i Przyszłość” reali-
zowanego od kilku miesięcy w gmi-
nie Dopiewo. AM

Pokazy strażackie 

Konkurs dla zespołów 
muzycznych

Plac budowy przy ul. Łąkowej w Do-
piewie wypełnił się 8 maja 2014 r. 
ofi cjelami i młodzieżą. Podpisano 
uroczyście „Akt erekcyjny” i wmu-
rowano „kamień węgielny” pod bu-
dowę nowej siedziby Gimnazjum im. 
Jana Kochanowskiego w Dopiewie. 

Na uroczystości, oprócz licznej de-
legacji szkolnej, przedstawicieli gmin-

nego samorządu i organizacji, nie za-
brakło reprezentantów z kuratorium 
oświaty, urzędu marszałkowskiego, 
starostwa powiatowego w Poznaniu. 
Proboszcz poświęcił plac budowy. Na 
zakończenie wystąpiły cheelederki 
z dopiewskiego gimnazjum. 

Wykonawcą gimnazjum jest fi r-
ma Inenergia, której przedstawiciel 

potwierdził, że mury w stanie suro-
wym wzniesie szybciej niż przewi-
duje umowa, bo jeszcze w tym roku. 
Gimnazjum rozpocznie działalność 
w nowej lokalizacji od roku szkolne-
go 2015/2016. Obecnie dzieli budy-
nek z podstawówką i przedszkolem, 
a podczas zajęć w-f, korzysta z hali 
GOSiR. AM

Budują gimnazjum
Wmurowali kamień węgielny w Dopiewie
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W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego brała udział m.in. wójt Zofi a Dobrowolska. 
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Marzysz o gładkich jak jedwab, 
pozbawionych rys i nierówności 
ścianach? Idealnym rozwiązaniem 
jest zastosowanie specjalistycznych 
gładzi.

Gładź to zazwyczaj wyrób gip-
sowy, który trzeba szlifować. Jest 
łatwy do wykonania nawet dla do-
mowego majsterkowicza. Nie jest 
jednak wodoodporny, ani mrozo-
odporny. Dlatego nie można go sto-
sować na zewnątrz. Na szczęście, 
na rynku od lat dostępne są także 
wyroby oparte na innych spoiwach 
i wypełniaczach, posiadające specy-
fi czne właściwości. 

Dolomit i biały cement portlandz-
ki to podstawowe składniki gładzi 
POZGŁADŹ 602, suchej mieszan-
ki przeznaczonej do wykończenia 

powierzchni ścian i sufi tów. Pro-
dukt ten może służyć również jako 
wypełniacz ubytków, rys i pęknięć 
w tynkach. Stosowanie tego wyro-
bu pozwala na uzyskanie idealnie 
gładkiej, śnieżnobiałej powierzchni. 
POZGŁADŹ 602 charakteryzuje się 
dużą przyczepnością do podłoży, 
łatwością nakładania i wygładzania. 
Jest idealna do pomieszczeń o du-
żej wilgotności takich jak łazienki, 
pralnie, kuchnie, a nawet baseny! 
Produkt ten jest mrozoodporny, 
dzięki czemu nadaje się na elewacje 
oraz wszelkie powierzchnie na ze-
wnątrz pomieszczeń. Wykonywanie 
gładkich powierzchni tą gładzią jest 
bardzo proste – wystarczy nanieść 
równomiernie produkt pacą ze stali 
nierdzewnej, następnie dokładnie 
wygładzić i wyszlifować wyschniętą 
powierzchnię.

W ofercie fi rmy KREISEL zna-
leźć można także gładzie do ob-
róbki na mokro. Są to dwa wyroby: 
GŁADŹ WAPIENNA 660 czy CE-
MENTOWO-WAPIENNA 662. 
Gładź wapienna jak sama wskazuje 
jest na bazie wapna, jest to spoiwo, 
które zapewnia wysoką paro prze-
puszczalność. Wyroby wapienne 
stają się produktami coraz bardziej 
popularnymi i poszukiwanymi 

przez konsumentów. Są to produkty 
ekologiczne. 

Gładź 660 przeznaczona jest 
do obróbki na mokro, dzięki cze-
mu nie ma kurzu przy jej wyko-
nywaniu. Jest ona przeznaczona 
do wnętrz pomieszczeń. GŁADŹ 
CEMENTOWO-WAPIENNA 662 
jest produktem wodo i mrozood-
pornym, przeznaczonym także 
do wykonywania gładkich po-
wierzchni tynków na zewnątrz po-
mieszczeń. Wspomniane gładzie 
to wspaniałe uzupełnienie tynków 
cementowo-wapiennych opartych 
na grubym kruszywie takich jak 
TYNK 501 czy 502L. Tynki te oraz 
gładzie to alternatywa, aby wykoń-
czyć na gładko ściany wykonywane 
w technologii jednowarstwowej np. 
z  ceramiki poryzowanej czy gazo-
betonów.

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

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

www.kreisel.pl

Idealnie gładkie ściany
TEKST SPONSOROWANY

Bartosz Polaczyk
Product Manager KREISEL
Technika Budowlana Sp. z o.o

Energia kobiet 
niezależnie od wieku
O energii kobiet i przemocy na wykładzie Stęszewskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Prezes Stęszewskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku Danuta Nie-
dzwiecka przedstawiła studentom 
50+ dwa tematy spotkania: prze-
moc wobec osób starszych oraz 
energia życiowa kobiet niezależnie 
od wieku. Gościem, który wygłosił 
wykład dotyczący zapowiedzianych 
zagadnień, była dr Agnieszka Ko-
złowska-Rajewicz – sekretarz stanu 
w Kancelarii Premiera RP i pełno-
mocnik rządu ds. równego trakto-
wania, biolog i samorządowiec, po-
słanka na Sejm RP VI i VII kadencji. 
Wśród zebranych nie zabrakło bur-
mistrza gminy Stęszew Włodzimie-
rza Pinczaka. 

– Są różne powody, dla których 
ludzie mogą się czuć źle traktowani 
i odrzuceni – mówiła pełnomocnik 

rządu ds. równego traktowania. – 
Przemoc to temat niedoceniany, ale 
kiedy się robi badania, to się oka-
zuje, że co trzecia kobieta na świe-
cie miała z nią do czynienia. Jest 
przemoc fi zyczna, psychiczna, sek-
sualna i ta najmniej znana ekono-
miczna. Ta ostatnia w Polsce dotyka 
głównie osoby starsze, którym do 
głowy nie przychodzi, ze ktoś może 
mieć zamiar ich oszukania. 

Jako przykład dr Agnieszka Ko-
złowska-Rajewicz podała wymu-
szanie przez dzieci podpisów pod 
wnioskami kredytowymi, a także za-
chęcanie do kupna rzekomo leczni-
czych garnków, czy pościeli za kilka 
tysięcy złotych, które można kupić 
znacznie taniej. 

– Kobiety 50+, 60+, a nawet 70+ 

mają w sobie mnóstwo energii, któ-
rą wcześniej oddawały dzieciom, 
zajęciom domowym, a teraz chcą ją 
zagospodarować, więc bywa, że po 
50-tce zakładają pierwszą swoją fi r-
mę – mówiła posłanka. – Spotkałam 
wiele fantastycznych kobiet. 

Pełnomocnik rządu ds. równego 
traktowania wspomniała o spotka-
niu z ponad 80-letnią parlamen-
tarzystkę ze Szwecji, bardzo ener-
giczną osobą, która zajmuje się 
aktywnym starzeniem. Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz zachęcała do 
uczenia dzieci akceptacji do drugie-
go człowieka, mówienia o tym, że 
człowiek się starzeje, zmienia się, 
ale z wiekiem staje się lepszy i mą-
drzejszy. 
Sławomir Lechna
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VI Ogólnopolski Edukacyjny Piknik 
Ekologiczny odbędzie się w Pobie-
dziskach 17 maja, w godz. od 11 
do 16, na terenie Kompleksu Spor-
towo-Edukacyjnego przy Zespole 
Szkół. Patronat nad imprezą spra-
wuje „Nasz Głos Poznański”. 

Wśród atrakcji m.in.:warsztaty 
wyplatania z wikliny i garncarskie, 
kiermasz rękodzieła i wyrobów re-
gionalnych, pokazy w planetarium, 
konkursy na najlepsze stoisko „eko-
przedszkole” i „ekologiczne sołec-
two”, konkurencje sprawnościowe, 
spektakl teatralny, zlot starych rowe-
rów, akcja policji bezpłatnego znako-

wania rowerów „Bezpieczny Rower”, 
zabawy dla najmłodszych, akcja wy-
miany makulatury za drzewka (min. 2 
kg makulatury = 1 drzewko), pokazy 
sokolnicze, wypuszczenie gołębi, wy-
kłady w ramach Akademii Inspiracji 
www.akademia.pobiedziska.pl oraz 
znani z TV atrakcyjni goście!

W ramach akcji „Poznaję walory 
przyrodnicze gminy Pobiedziska” 
zapraszamy na: warsztaty z instruk-
torem Nordic Walking na pobiedzi-
skich szlakach Parku Krajobrazo-
wego Promno; rowerową wycieczkę 
przez pobiedziskie rezerwaty przy-
rody; spacer przyrodniczy z ornito-
logiem; spływ Szlakiem Kajakowym 
Puszcza Zielonka. Lech 

Robić to co się lubi i kocha i nigdy 
nie działać wbrew sobie – to recepta 
na długowieczność pani Zofi i Gel-
bert, która 7 maja obchodziła 100 
urodziny.

Jubilatka urodziła się w Bukowcu 
niedaleko Nowego Tomyśla. Życie 
związała z Nowym Tomyślem, Czę-
stochową, Piotrkowem Trybunal-
skim, Pniewami, a od 2010r. z gminą 
Mosina. Jest najstarszą mieszkanką 

wsi Krosno. Była dwukrotnie zamęż-
na i dwukrotnie owdowiała. Zajmo-
wała się zawodowo wyrobem i sprze-
dażą damskich kapeluszy. Pani Zofi a 
bardzo lubi śpiewać. W młodości na-
leżała do chóru wraz ze swoimi czte-
rema siostrami. Panią Zofi ą opiekuje 
się wnuczka – Karolina Długosz. 
Z okazji tych szczególnych urodzin 
Jubilatkę odwiedziła burmistrz gmi-
ny Mosina Zofi a Springer. MCh

Piknik ekologiczny 
w Pobiedziskach

Recepta na 100 lat

 NASZ PATRONAT
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Od 25 do 27 kwietnia w stęszewskiej 
podstawówce przebywało ok. 130 
zuchów i harcerzy. Brali oni udział 
w XV Rajdzie Wiosennym Ośrodka 
ZHP Buk, który był połączony z ob-
chodami 95-lecia ZHP na ziemi stę-
szewskiej. Patronat nad uroczysto-
ściami objął burmistrz Włodzimierz 
Pinczak.

W piątkowy wieczór harcerze 
spotkali się na Harcjadzie, czyli ry-
walizowali między drużynami zdo-
bywając punkty do rywalizacji raj-
dowej. Około 2 w nocy odbył się bieg 
na orientację po Stęszewie. Następ-
nego dnia w godzinach przedpołu-
dniowych do szkoły dojechały zuchy, 
które wyruszyły na grę miejską, na 
której wypełniały zadania. Harcerze 
natomiast wyruszyli na grę terenową 
wokół Stęszewa, na której mieli za 
zadanie np. rozbić namiot, wykazać 
się znajomością musztry czy udzielić 
pierwszej pomocy.

Po południu odbyło się spotkanie 
w sali sesyjnej inaugurujące obcho-
dy 95-lecia ZHP w Stęszewie. Na-
stępnie uroczystość przeniosła się 
do stęszewskiej harcówki, gdzie zo-
stała zaprezentowana wystawa z 95 
letniej działalności ZHP. W niedzie-
lę wszyscy przemaszerowali ulicami 
miasta na rynek. Tam odbył się apel 
kończący rajd oraz obchody 95-le-
cia. Red

Trwa ostatnia, XVII edycja kon-
kursu: „Piękna Zielona Gmina”, 
kierowanego do wszystkich, którzy 
pragną pochwalić się swoim ogród-
kiem, zieleńcem lub balkonem. 
Konkurs, który odbywa się pod pa-
tronatem „Naszego Głosu Poznań-
skiego”, cieszy się zainteresowa-
niem zarówno wśród działkowców, 
mieszkańców domków jednoro-
dzinnych, jak i bloków. W ciągu mi-
nionych edycji napłynęło ponad 
1.100 deklaracji uczestnictwa!

W tegorocznej odsłonie przygo-
towane zostały cztery kategorie: I – 
ogrody przydomowe, II – balkony, 
loggie, tarasy (obie kategorie dla 
zameldowanych mieszkańców), III 
– ogródki działkowe, IV – zieleńce 
osiedlowe, zakładowe i szkolne oraz 
kategoria specjalna, w której wrę-
czona zostanie złota konewka. Ko-

misja Konkursowa odwiedzi zgło-
szone miejsca w czerwcu a te, które 
zakwalifi kują się do drugiego etapu 
również w sierpniu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 
maja, telefonicznie: 61-65-44-252, 
mailowo: daria.malinowska@czer-
wonak.pl lub pisemnie (deklaracje 
uczestnictwa dostępne u sołtysów 
oraz w Urzędzie Gminy Czerwonak). 

Na laureatów I miejsc czekają 
dwuosobowe wycieczki zagraniczne!

Pochwal się i zawalcz o Złotą Ko-
newkę! DM

Władze samorządowe gminy Mo-
sina wraz z  Gminnym Centrum 
Informacji w  Mosinie, Mosiń-
skim Ośrodkiem Kultury, Ośrod-
kiem Sportu i  Rekreacji, Szkołą 
Podstawową nr 1 w  Mosinie oraz 
Gimnazjum nr 1 oraz Radami Ro-
dziców obu szkół, zapraszają sto-
warzyszenia, fundacje, koła itp. 
do udziału w  VI Festynie Organi-
zacji Pozarządowych, połączonym 
z  Dniem Dziecka, który odbędzie 
się 14 czerwca w Mosinie. 

Festyn spotkał się z  dużym zain-
teresowaniem zarówno ze  strony 
organizacji pozarządowych, jak 

i  mieszkańców gminy Mosina, co 
nas bardzo cieszy. Impreza ta daje 
bowiem możliwość zapoznania się 
z ofertą i osiągnięciami poszczegól-
nych organizacji oraz przyczynia się 
do popularyzacji ich działalności 
w środowisku lokalnym. 

Zainteresowane udziałem or-
ganizacje pozarządowe prosimy 
o kontakt z Gminnym Centrum In-
formacji, ul. Dworcowa 4, tel. 61 
8192-746 (formularz zgłoszeniowy 
do pobrania na stronach www.gci.
mosina.pl, www.mosina.pl). Zgło-
szenia będą przyjmowane do 23 
maja. Katarzyna Leszczyńska

95 lecie ZHP na ziemi 
stęszewskiej

Zielono nam!

VI Festyn Organizacji 
Pozarządowych

30 kwietnia w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku podpisane zostało po-
rozumienie między gminą Kórnik, 
reprezentowaną przez burmistrza 
gminy Jerzego Lechnerowskiego, 
a Skarbem Państwa – Wojskowym 
Zarządem Infrastruktury w Pozna-
niu, reprezentowanym przez Szefa 
WZI płk. Janusza Superczyńskiego 
w sprawie procedury zaspokaja-
nia roszczeń mogących wystąpić 
w związku z uchwaleniem miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego strefy ochrony tere-
nu zamkniętego w Borówcu. 

Celem porozumienia jest okre-
ślenie zasad i sposobu zwrotu przez 
Skarb Państwa – Wojskowy Zarząd 
Infrastruktury w Poznaniu na rzecz 
właścicieli nieruchomości położo-
nych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego strefy 
ochrony terenu zamkniętego w Bo-
rówcu kosztów z tytułu zabezpiecze-
nia technicznego budynków miesz-
kalnych oraz podniesienie komfortu 
w zakresie bezpieczeństwa użytko-

wania obiektów mieszkalnych, a tak-
że określenie zasad zwrotu gminie 
Kórnik kwot wydatkowanych z tytułu 
wypłaty odszkodowań. 

Porozumienie zostało podpisane 
w obecności zastępcy szefa Inspek-

toratu Wsparcia Sił Zbrojnych – 
Szefa Logistyki gen. bryg. Dariusza 
Łukowskiego i przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kórniku Macieja 
Marciniaka.
Magdalena Matelska-Bogajczyk

Porozumienie 
dla Borówca
Określono zasady zaspokajania roszczeń w związku 
z uchwaleniem mpzp strefy ochrony terenu zamkniętego 
w Borówcu 
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Gminę Kórnik reprezentował burmistrz Jerzy Lechnerowski 
i przewodniczący Maciej Marciniak.

 NASZ PATRONAT

Złożeniem kwiatów oraz zapale-
niem zniczy uczczono w Mosinie 
69. rocznicę zakończenia II Wojny 
Światowej. Uroczystość odbyła się 
8 maja tradycyjnie pod Pomnikiem 
na placu 20 Października. Udział 

w niej wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych gminy Mosina, 
organizacji kombatanckich i poza-
rządowych, duchowieństwa oraz 
przedstawiciele jednostek organiza-
cyjnych. MCh

W Mosinie pamiętali 
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Towarzystwo im. Hipolita Cegiel-
skiego w Poznaniu zaprasza do Ko-
mitetu Budowy Pomnika Ignacego 
Jana Paderewskiego – wielkiego Po-
laka, patrioty, polityka, dyplomaty, 
pianisty i kompozytora.

To jeden z tych naszych Rodaków, 
którym Polska zawdzięcza swe od-
rodzenie w 1918 roku i którzy dobro 
ojczyzny przedłożyli nad osobiste 
szczęście i karierę.

Poznań, Wielkopolska i Pola-
cy mają szansę upamiętnienia tej 
wspaniałej godnej naśladowania 
postaci poprzez pomnik, który 

w 2015 roku stanie w samym sercu 
Poznania, w bezpośrednim sąsiedz-
twie Akademii Muzycznej noszącej 
imię Ignacego Jana Paderewskiego. 
Jest to jednocześnie miejsce na tra-
sie triumfalnego przejazdu polityka 
przez centrum Poznania w czasie 
słynnej wizyty w grudniu 1918 
roku, która dała początek Powsta-
niu Wielkopolskiemu.

Każdy z nas może przyczynić 
się do realizacji tego szczytnego 
zamierzenia, także poprzez wpła-
tę na rachunek bankowy BZ WBK 
S. A. nr 57 1090 1447 0000 0001 

Zostań fundatorem pomnika Ignacego Paderewskiego
0702 1746. W tytule przelewu na-
leży wpisać słowo „pomnik” i do-
dać swoje imię, nazwisko i zawód.

Aktualnie dokonało wpłat ponad 
1070 osób fi zycznych oraz 96 fi rm 
i organizacji. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim dotych-

czasowym fundatorom i sponso-
rom.

W szczególności fundatorom 
głównym oraz fundatorom wiodą-
cym.

Więcej na stronie internetowej 
www.pomnik-paderewskiego.pl.

TEKST SPONSOROWANY

BURMISTRZ STĘSZEWA 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-

mi (tj. Dz.U.2014.518) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 

11 wywieszono wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy, przeznaczo-

nych do wydzierżawienia.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl. 

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

pokój nr 15.

REKLAMA

Trwa XXII edycja Konsumenckie-
go Konkursu Jakości „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland” 
pod patronatem „Naszego Głosu 
Poznańskiego”. Nasi Czytelnicy 
mogą głosować na najlepszych 
usługodawców wykonujących usłu-
gi na terenie Polski i producentów 
z krajów Unii Europejskiej. Or-
ganizatorem konkursu jest Towa-
rzystwo im. Hipolita Cegielskiego 

w Poznaniu. W celu zgłoszenia 
najlepszej usługi lub produktu, 
należy wypełnić jeden z kuponów, 
które będziemy zamieszczać na 
łamach „Naszego Głosu Poznań-
skiego” i wysyłać na adres: Towa-
rzystwo im. Hipolita Cegielskiego, 
ul. Garncarska 8, 61-817 Poznań. 
Kandydatów można też zgłaszać 
za pomocą kuponu zamieszczone-
go na www.najlepsze-w-polsce.pl. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
20 listopada 2014 r. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

Aktywnie 
w Przeźmierowie
Bieg Unijny głównym wydarzeniem sportowej części obchodów 
10. rocznicy przystąpienia Polski do UE. Zwieńczeniem całości 
był koncert Kamila Bednarka

1 maja w Biegu Unijnym pobiegło 
236. osób, spośród których najszyb-
ciej dystans 10 km pokonał Dawid 
Jagła z Jarocina z czasem 33 min., 
14 sek. Wśród kobiet z czasem 40:17 
zwyciężyła Iliana Jopek-Lubik z klu-
bu MSICS Poznań. Był też ósmy 
turniej kopa o Puchar Przewodni-
czącego Rady gminy Tarnowo Pod-
górne Grzegorza Leonharda, który 
odbył się w hali OSiR. Do rywaliza-
cji stanęło 32. zawodników, wśród 
których najlepszy okazał się Jerzy 
Piaskowski. Równolegle do turnie-

ju w parku im. St. Kanikowskiego 
odbywały się pokazy chodzenia po 
linie w wykonaniu Basi Sobańskiej 
– pierwszej Polki, która przeszła je-
den z najsłynniejszych światowych 
highline’ów – Lost Arrow Spire Hi-
ghline w Yosemite, z możliwością 
spróbowania własnych sił w slackli-
ne oraz Street Workout radomskiej 
grupy Fortitudo Street Workout. 
Po południu toczyła się rywalizacja 
sołectw, którą wygrały Sady i w na-
grodę otrzymały symboliczny czek 
na 1000 zł. drugie miejsce i czek na 

800 zł zdobyło Lusówko, a trzecie 
ex aequo Baranowo i Przeźmierowo 
po 500 zł, piąte Tarnowo Podgórne 
(200 zł) i szóste Kokoszczyn (200 
zł). Wśród atrakcji Dni Przeźmie-
rowa były m.in. Wielkopolski Tur-
niej Orkiestr Dętych o „Złoty Róg” 
i koncert Kamila Bednarka. 
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Po naukę do powiatu 
poznańskiego

Na zaproszenie Powiatu Poznańskiego ponad 40 przedstawicieli jednostek samorządowych i organizacji 
pozarządowych z Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego na Ukrainie przyjechało uczyć się samorządności.
Goście, od 30 marca do 4 kwietnia 
2014 r., uczestniczyli w szeregu 
spotkań i szkoleń z zakresu działań 
samorządu oraz jednostek współ-
pracujących na rzecz mieszkańców. 
Wybór powiatu poznańskiego był 
nieprzypadkowy, bowiem jest on 
jednym z największych i najlepiej 
rozwiniętych powiatów w Polsce.

Ze strony ukraińskiej głównymi 
inicjatorami przyjazdu byli Ser-
hij Taran, z inicjatywy politycznej 
„Wola”, dziennikarz i fi lozof, uczest-
nik walk na Majdanie, Volodymyr 
Lutsiuk, Przewodniczący Rady Re-
jonu Kijowsko-Światoszyńskiego 
oraz Tomasz Tomczyk, mieszkający 
na Ukrainie polski biznesmen, pro-
pagator polskiej kultury. 

Na czas szkoleń grupa została po-
dzielona na 3 zespoły robocze, sku-
pione wokół takich zagadnień jak:
1)  organizacja bezpieczeństwa na 

poziomie regionalnym 
2)  zarządzanie lokalnym budżetem 
3)  współpraca samorządu z przed-

siębiorcami.
W ramach poszczególnych grup 

tematycznych, poza wyczerpujący-
mi prezentacjami przygotowanymi 
przez specjalistów odpowiedzial-
nych merytorycznie za poszczegól-
ne zadania w Starostwie Powiato-
wym w Poznaniu, zorganizowano 
szereg spotkań, by pokazać przy-
kłady funkcjonowania omawia-
nych rozwiązań. W ramach orga-
nizacji bezpieczeństwa goście udali 
się z wizytą do Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu oraz Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej w Po-
znaniu. W ramach współpracy sa-
morządu z przedsiębiorcami omó-
wione zostały mechanizmy działań, 
system decyzyjny, zasoby grun-
towe, którymi dysponuje powiat 

oraz elektroniczna mapa gruntów 
w Powiatowym Ośrodku Geodezji 
i Kartografi i. Odbyły się również 
spotkania z samorządami gospo-
darczymi i instytucjami okołobiz-
nesowymi, w tym z Wielkopolską 

Izbą Przemysłowo-Handlową, 
Międzynarodowymi Targami Po-
znańskimi. Grupa zainteresowana 
fi nansami zapoznała się z prawo-
dawstwem dotyczącym fi nansów, 
zasadami tworzenia budżetu i za-
mówieniami publicznymi i kontro-
lą publiczną.

Goście przyjrzeli się również 
funkcjonowaniu jednostek samo-
rządowych na poziomie gminnym 
na przykładzie gmin Tarnowo Pod-
górne (zagadnienia dotyczące bez-

pieczeństwa i współpracy z przed-
siębiorstwami) oraz Rokietnica 
(fi nanse publiczne). 

Poza głównymi blokami tema-
tycznymi gościom zaprezentowano 
również sposób zarządzania szpi-
talem w Puszczykowie oraz zaan-
gażowanie powiatu poznańskiego 
w dbałość o zabytki, na przykładzie 
Zamku w Kórniku. 

Po szkoleniu znalazł się rów-
nież czas, by sprawdzić swoje siły 
w sporcie – goście z Ukrainy roze-

grali w Puszczykowie towarzyski 
mecz z reprezentacją Powiatu Po-
znańskiego.

Umowę o partnerstwie z Rejo-
nem Kijowsko-Światoszyńskim 
w Ukrainie Powiat Poznański za-
warł w 2008 r. W jej ramach do 
tej pory zrealizowano kilka wizyt, 
mających na celu wymianę do-
świadczeń z zakresu zarządzania 
kryzysowego a także wymianę 
młodzieży.
Hanna Kolanowska-Pogrzebna 

W 2014 roku obchodzimy piękny 
jubileusz 200-lecia urodzin Augusta 
Cieszkowskiego. Urodził się on 12 
września 1814 r. w Suchej na Pod-
lasiu. Lata szkolne spędził w War-
szawie, później w Krakowie, gdzie 
rozpoczął studia, które zakończył 
w Berlinie. Uzyskał tytuł naukowy 
doktora w Heidelbergu, napisał 
głośne prace z fi lozofi i i ekonomii. 
W 1842 r. przeniósł się do Wierze-
nicy. Od tego momentu dzisiejsza 
ziemia swarzędzka w powiecie po-
znańskim stała się jego ziemią ro-
dzinną. Jego przyjaciel, Zygmunt 
Krasiński wielokrotnie odwiedzał 
go w Wierzenicy (stąd nazwy Wzgó-
rze Krasińskiego i Aleja Filozofów). 

Tu August Cieszkowski rozpoczął 
walkę o sprawę narodową. Stał się 

znakomitym przykładem patrio-
tycznej postawy ziemiaństwa wiel-
kopolskiego w dobie pruskiego pa-
nowania, walki o interes narodowy 
Polaków zmagających się z narasta-
jącą germanizacją. W swojej siedzi-
bie w Wierzenicy posiadał książnicę 
sięgającą 40 000 woluminów i zbiór 
dzieł sztuki. Jedno z nich, drzwi 
autorstwa Teofi la Lenartowicza za-
montowane w pomniku nagrobnym 
Augusta Cieszkowskiego w wierze-
nickim kościele, zyskało opinię naj-
cenniejszego dzieła polskiej roman-
tycznej sztuki nagrobnej. Ilustruje 
ono jego największą pracę z zakresu 
fi lozofi i: Ojcze nasz.

Cieszkowski stworzył podstawy 
ideowe pracy organicznej, w której 
wzorem dla niego był Karol Mar-

cinkowski. Swoje przemyślenia 
realizował m.in. z Hipolitem Ce-
gielskim, Tytusem Działyńskim. 
Podczas zjazdu polskiego (mię-
dzydzielnicowego) we Wrocławiu, 
w 1848 r. ułożył pierwszą w dziejach 
odezwę do parlamentów nawołują-
cą do powszechnego porozumienia 
między państwami i powszechnego 
rozbrojenia. W skali regionu za-
słynął w 1848 roku jako pomysło-
dawca Ligi Polskiej. Będąc polskim 
parlamentarzystą i prezesem Koła 
Polskiego w parlamencie pruskim, 
usilnie zabiegał w sejmie pruskim 
o polski uniwersytet w Poznaniu. 
Był współtwórcą i trzykrotnym pre-
zesem Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Założył w Ża-
bikowie Wyższą Szkołę Rolniczą 

im. Haliny. W ten sposób uczcił 
pamięć przedwcześnie zmarłej 
żony i powołał do życia jedyną pol-
ską wyższą uczelnię na ziemiach 
zaboru pruskiego, kładąc pod-
waliny dzisiejszego Uniwersytetu 
Przyrodniczego. Powołał do życia 
w Wierzenicy jedno z pierwszych 
w Wielkopolsce kółek rolniczych, 
czym wniósł swój wkład w walkę 
o utrzymanie ziemi w polskich 
rękach. Założył tu ochronkę i za-
początkował proces powstawania 
przedszkoli wiejskich. Współdzia-
łał z błogosławionym Edmundem 
Bojanowskim. W roku 1850 otrzy-
mał tytuł hrabiego papieskiego od 
papieża Piusa IX.

Działał na wielu płaszczyznach: 
ekonomii, polityki, nauki, oświa-

ty, prawa (doktorat honoris causa 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w 1887 roku), historii. Został wpi-
sany w poczet członków krakow-
skiej Akademii Umiejętności. Zmarł 
12 marca 1894 roku w Poznaniu. 

Nazwisko Cieszkowski w historii 
polskiej XIX wiecznej myśli nauko-
wej w zakresie ekonomii i fi lozofi i 
stało się wyznacznikiem postępu 
na miarę europejską, a nawet świa-
tową. Wśród gości odwiedzających 
Wierzenicę i kłaniających się pa-
mięci Augusta Cieszkowskiego byli 
m.in.: Edward Raczyński (później 
prezydent RP na uchodźctwie), 
Kazimiera Iłłakowiczówna, prymas 
Hlond. 
Marek Lis, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu w Poznaniu

Rok Augusta Cieszkowskiego

Wybór powiatu 
poznańskiego był 
nieprzypadkowy
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Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!  691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń w Poznaniu: 
• ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 • os. Sobieskiego paw. 52,
tel. 61 823 57 81, w Buku: • ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, 
tel. 61 8164 376, 602 150 364, 516 689 564.

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

Nasz Głos Poznański jest nowoczesną 
gazetą miejsko-gminną 

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

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

NAKŁAD: 20 000 EGZ.

SZUKAJ NAS W MARKETACH 

I  W RADIO TAXI  RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

PROMOCJA 

Niezliczone aktorki usilnie starały 
się naśladować jej nienaganny wi-
zerunek i styl. Bezskutecznie. Ci, 
którzy wielbią jej pamięć, uważają 
Jej Wysokość księżnę Monako za 
świętą. Co więcej, gdzieś w waty-
kańskich gabinetach wciąż leży pe-
tycja, by włączyć ją do grona świę-
tych Kościoła katolickiego.

5 maja polską premierę (Wydaw-
nictwo: Prószyński i S-ka) miała 
wyjątkowa biografi a Grace Kelly au-
torstwa Wendy Leigh. Spędziwszy 
trzy lata na rozmowach z ponad set-
ką ludzi, którzy dobrze znali Grace, 
autorka poznała wiele zdarzeń z jej 
życia, które – niestety – raczej wy-
kluczają kanonizację. Jako biograf-
ka miała obowiązek je ujawnić.

Ci, którzy pragną zachować 
w wyobraźni nieskalany wizerunek 
świętej Grace, nie powinni czytać 
tej książki. Dla pozostałych jednak, 
stanie się ona wspaniałą lekturą 
i wyrazistym portretem silnej, wy-
jątkowej kobiety, której życiorys to 
fantastyczna amerykańska saga. 
Saga spełniająca wszelkie wymogi 
gatunku.

Wendy Leigh: – Gromadziłam 
materiały przez trzy lata. W tym 
czasie nagrałam rozmowy ze 125 
osobami, które zgodziły się na 
wykorzystanie materiałów. 98 
z nich nie rozmawiało z żadnym 
z wcześniejszych biografów Gra-
ce. Ujawniłam tożsamość 15 jej 
kochanków. Nikt wcześniej o nich 
nie napisał, ani nie przeprowa-
dził z nimi wywiadu. Mnie udało 
się spotkać z dziewięcioma, któ-
rzy w tamtym okresie jeszcze żyli. 
Biografom często zarzuca się, że 
grzebią się w brudach. A przecież 
wszystkie, nawet najbardziej sen-
sacyjne odkrycia niejako przyszły 
do mnie same.

Dla naszych Czytelników mamy 
jedną książkę pt. „Grace Kelly”. 
Otrzyma ją osoba, która jako 13 
napisze mail na adres kontakt@
naszglospoznanski.pl w tytule wpi-
sując Grace Kelly. 

Do wygrania mamy także pięć 
innych nowości wydawnictwa 
Prószyński i S-ka pod tytułami: 
„Z grubsza Wenus”, „Ćwiartka 
raz”, „Dlaczego mleko jest białe”, 
„Tytus, Romek i A’Tomek jako ry-
cerze Bolesława Krzywoustego...”, 
„Kupa kultury”, „Słowa skruszą 
mury”, „Sekret mojego męża”. 
Książki przyznamy osobom, które 
jako trzynaste napiszą maila na ad-
res redakcji w tytule wpisując tytuł 
książki. Z jednego adresu można 
wysłać jeden mail. Więcej o nowo-
ściach wydawnictwa Prószyński 
i S-ka na www.naszglospoznanski.
pl i na www.proszynski.pl. Red

Kontrowersyjna biografi a 
księżnej Monako
Chociaż od przedwczesnej śmierci Grace Kelly minęło ponad ćwierć wieku, 
wciąż pozostaje ona niedościgłym wzorem dla gwiazd Hollywood

KONKURS
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Tegoroczne Dni Gminy Komorni-
ki przypadające od 30 maja do 1 
czerwca tradycyjnie już rozpocznie 
koncert inaugurujący Festiwal Mu-
zyki Organowej i Kameralnej w ko-
ściele w Komornikach. Wiele atrak-
cji czekać będzie na mieszkańców 
w sobotnie popołudnie na stadionie 
sportowym w Komornikach, jak cho-
ciażby Rewia Brazylijska, czy występ 
zespołu Bayer Full. W niedzielę za-
planowano dużo wydarzeń z okazji 
Dnia Dziecka: olimpiady i konkursy 
z nagrodami, występy dzieci z gmin-

nych przedszkoli, szkół oraz występ 
gwiazdy wieczoru – zespołu Łzy – od 
kilkunastu lat jednej z najpopular-
niejszych formacji pop-rockowych 
w Polsce. Każdy koncert grupy z ener-
getyczną wokalistką z Sarą Chmiel to 
potężna dawka energii i doskonale 
znanych przebojów: „Oczy szeroko 
zamknięte”, „Agnieszka”, „Narcyz”, 
„Gdybyś był”, „Jestem jaka jestem”, 
„Niebieska sukienka”, „Puste sło-
wa”, z najnowszej płyty „Bez Słów” 
m.in. „Zatańcz ze mną proszę”, „Bo 
każdej nocy”, „7 stóp pod ziemią”. 
Premiera nowego krążka nastąpiła 
zaledwie 25 marca 2014 r. MSz

Koncerty, zabawy, wystawy, sporto-
we rywalizacje – to wszystko czekać 
będzie na tych, którzy odwiedzą 
Mosinę 24 i 25 maja. Atrakcje te 
przygotowano z okazji Dni Mosiny. 

W sobotę z pewnością wesoło 
będzie na Mosińskim Kanale, gdzie 
na godz. 10 zaplanowano konkurs 
kajakowy GIBanie po kanale. Miło-
śnicy orkiestr wojskowych stawą się 
o g. 12.45 na Placu 20 Października, 
gdzie odbędzie się koncert i musztra 
paradna Orkiestry Reprezentacyj-
nej Sił Powietrznych pod dyrekcją 
mjr Pawła Joksa. Wieczorem (g. 
19.45) rozstrzygnie się kto otrzy-
ma tytułu Honorowego Eleganta 
z Mosiny oraz Eleganta z Mosiny. 
O 20.15 rozpocznie się koncert 
gwiazdy wieczoru Eleni z zespołem. 

Organizatorzy przygotowali też coś 
ekstra dla lubiących aktywnie spę-
dzać czas. W hali OSiR od godz. 
20.15 do 2.00 trwać będzie nocny 
turniej siatkówki.

Na niedzielę zaplanowano wiele 
zawodów sportowych. Rywalizować 
będą: wędkarze, szachiści, footboli-
ści, siatkarze, motorowodniacy oraz 
miłośnicy boule. O g. 15 wybrany 
zostanie „Elegancik z Mosiny”. Dni 
Mosiny zakończy (g. 20.15) gwiaz-
da wieczoru Jacek Stachursky. 

24 i 25 maja w g. 11-17 będzie 
można za pół ceny przejechać się 
Kolejką Drezynową na trasie: Mo-
sina Pożegowo – Puszczykówko – 
Mosina Pożegowo – Osowa Góra 
– Mosina Pożegowo. Dodatkowe 
informacje tel. 512 227 912. BL

Już 12 maja startuje Stęszew Youth 
Festival 2014. Gwiazdami festiwalu 
będą Luxtorpeda oraz amerykań-
ski zespół No Longer Music. Przed 
koncertami odbędą się warsztaty 
z takich dziedzin jak skateboarding, 
kick-boxing, bmx racing, parkour, 
wizerunek i stylizacja, street dance, 
graffi ti, a także warsztaty muzyczne 
w tym bębniarskie. Patronat praso-
wy objął „Nasz Głos Poznański”.

Start 16.00. Wstęp wolny. Szcze-
góły na www.syf.com.pl oraz na 
www.naszglospoznanski.pl . Red

Koncert zespołu Łzy 
w Komornikach

Mosina będzie 
świętowała 

Stęszew Youth Festival 

ZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMIZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMI  
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Będą to już 21. „Spotkania z Białą 
Damą”. Początek legendzie o Białej 
Damie, duchu z kórnickiego zam-
ku, dała żyjąca w XVIII w. Teofi la 
Działyńska. Była ona inicjatorką 
przebudowy zamku na rezydencję 
pałacową. Z jej polecenia zburzono 
także zameczek myśliwski, w któ-
rym ukryte były strzeżone przez dia-
bły skarby rodu Górków. Teofi la zo-
stała za to ukarana. W nocy schodzi 
z portretu, by udać się na upiorną 

konną przejażdżkę z czarnym ryce-
rzem.

„Spotkania z Białą Damą” trwają 
trzy dni i są świętem gminy Kórnik. 
W tym roku potrwają od 23 do 25 
maja. Miejsce obchodów jest nie-
zwykłe. Położony nad jeziorem daw-
ny folwark Prowent jest miejscem 
urodzenia poetki i noblistki Wisła-
wy Szymborskiej.

W bogatym programie obok sa-
mego spotkania z Białą Damą (wy-

bieraną każdego roku) znalazły się 
koncerty, m.in. Kamila Bednarka 
(23.05), Piersi (24.05) oraz Zgredy-
billies (25.05).

Warto również wspomnieć 
o festiwalu rzeźby w drewnie oraz 
happeningu rzeźbiarskim Grupy 
Pigmaliona z Uniwersytetu Arty-
stycznego w Poznaniu. Udział w im-
prezie jest bezpłatny. Szczegóły na 
www.kornickiosrodekkultury.pl
Wojciech Mania

Piersi i Bednarek 
w Kórniku
Od 23 do 25 maja na swoje święto zaprasza Kórnik. 
Wśród wielu atrakcji koncerty zespołu Piersi i Kamila Bednarka 
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W tym roku zespół Łzy obchodzi 18 urodziny.

Koncert zespołu Piersi odbędzie się 24 maja. 

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT
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Słuchaj nas na 90,6 fm oraz 99,4 fm 
lub w Internecie na www.zetgold.pl 

Co słychać w
90,6 fm 99,4 fm

Kontakt: Radio ZET Gold

ul.Mickiewicza 28, 60-836 Poznań

tel. 61 646 41 00

Małgorzata Łukowska, reporterka Radia ZET Gold
Około 1300 osób w Poznaniu i ponad 35 tysięcy na całym 

świecie wystartowało w wyjątkowym biegu Wings for Life 

World Run. Impreza ta wyjątkowa jest z kilku powodów. Naj-

ważniejszym z nich jest fakt, że całkowity dochód z organiza-

cji biegu przeznaczony jest na cele charytatywne, a dokładniej 

na badania nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Ale nie 

tylko cel akcji jest nietypowy. Wings for Life to bieg, który 

nie ma wyznaczonej linii mety. Zawodnicy kończą swój udział 

w zawodach w momencie, gdy mija ich specjalny samochód 

pościgowy. To on staje się dla uczestników metą. Impreza 

ruszyła w niedzielę w południe czasu polskiego. Dokładnie 

w tym samym momencie, do biegu ruszyli zawodnicy z po-

nad 30 krajów świata. W Polsce najdłużej nie dał się złapać 

Grzegorz Urbańczyk, który przebiegł 40 kilometrów. Na linii 

startu nie zabrakło również gwiazd. Wśród nich Agnieszka 

Więdłocha, Beata Sadowska, Monika Pyrek czy Adam Małysz. 

Z tej czwórki najdłuższy dystans przebiegła aktorka Agnieszka 

Więdłocha, zatrzymując się dopiero na 19. kilometrze. Taki 

sam wynik zanotował również Adam Małysz. Nie zabrakło 

również prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego, który 

deptał po piętach Małyszowi, a jego wynik okazał się krótszy 

o jedyne 40 cm...

Anna Jasińka, reporterka Radia ZET Gold
Żebracy i bandyci na scenie Teatru Polskiego. Od 10 maja 

można tam zobaczyć „Operę za trzy grosze” Bertolda Brechta 

z muzyką Kurta Weilla w reżyserii Pawła Szkotaka. Kierownic-

two muzyczne objęła z kolei Agnieszka Nagórka. O tym, że 

Teatr Polski to świetne miejsce na realizację musicali zapewniać 

raczej nie trzeba. Wystarczy, że choć raz zajrzymy do tamtejsze-

go wnętrza. Mój nos podpowiada mi, że „Opera za trzy grosze” 

może stać się niezłą konkurencją dla Teatru Muzycznego, bo to 

nie pierwsze tego typu przedsięwzięcie. Przed kilkoma laty Paweł 

Szkotak zaprosił do współpracy Agnieszkę Nagórkę i artystów 

Teatru Wielkiego i tak powstał „Amadeusz”. „Operze za trzy 

grosze” życzę równie gromkich braw i sukcesu. Dramat jest ada-

ptacją „Opery żebraczej” angielskiego poety Johna Gaya. Równo 

dwieście lat od powstania tej sztuki Bertold Brecht postanowił 

przenieść akcję do czasów mu współczesnych. Czy podobnie 

postąpi Paweł Szkotak? 

Zapraszam na 
premierę teatralną

Prezenter Radia ZET Gold 
Kiedy byłem, kiedy byłem małym chłopcem... słuchałem 

namiętnie audycji Bogdana Fabiańskiego „Słuchajmy Ra-

zem” w Polskim Radiu. Nagrywałem na kasety wszystko, 

co prezentował, z wypiekami na twarzy czekałem na każdą 

kolejną piosenkę, każdy kolejny album, chłonąłem wszyst-

ko, co mówił. Teraz, codziennie o godzinie 18:00 zaczyna 

program tuż po mnie! A w każdy sobotni wieczór skutecznie 

przypomina, z jakiego powodu był dla mnie i wielu innych tak 

ważną postacią w czasach monofonicznych magnetofonów. 

Z czystym sumieniem więc zapraszam Państwa na każdą 

„Gorączkę Sobotniej Nocy” w Radiu ZET Gold. Jeżeli lubicie 

w sobotni wieczór relaksować się albo bawić się przy tanecznych 

przebojach z lat 60., 70., i 80., to proszę mi wierzyć – nikt inny 

nie potrafi ich tak dobrać jak mój redakcyjny kolega. W dodat-

ku za każdym razem ma w rękawie wiele muzycznych asów, 

o których już wszyscy inni zapomnieli albo w wersjach, których 

niewielu słyszało. Sprawdźcie sami, na pewno nie pożałujecie 

– z Bogdanem Fabiańskim każdy sobotni wieczór jest tak samo 

udany, choć za każdym razem zupełnie inny. Polecam! Sobota, 

godzina 19:00!

Marcin Żyski poleca 
„Gorączkę Sobotniej Nocy”

O nietypowym 
biegu
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4 maja stęszewianie udali się na rajd 
rowerowy do źródełka w Żarnowcu. 
Na miejscu zbiórki, pomimo wietrz-
nej pogody, zebrało się ponad 100 
rowerzystów. O godz. 10 wyruszyli 
oni spod Stacji Turystycznej przy 
UMG w Stęszewie. Na mecie rajdu 
na uczestników czekały ciepłe na-
poje, poczęstunek oraz konkurencje 
sprawnościowe. 

W rzucie ringo do celu najlepszy 
okazał się Sławomir Białous, naj-
więcej razy piłkę nogą odbił Michał 
Zaborski. W podbijaniu piłeczki 
ping-pongowej bezkonkurencyjna 
okazała się Klaudia Jankowska, na-
tomiast mistrzynią skakanki została 
Natalia Pazgrat. 

Po krótkim odpoczynku zadowo-
leni rowerzyści wrócili do Stęszewa.

Kolejny rajd rowerowy i nordic 
walking już 1 czerwca przy okazji 
pikniku ekologicznego „Stęszew – 
Tak! Naturalnie!”. WSz

Rowerami do źródełka w Żarnowcu

Bieg Lwa z atrakcjami 
18 maja do Tarnowa Podgórnego 

na odbywający się pod patronatem 
„Naszego Głosu Poznańskiego” 
Bieg Lwa zjedzie kilka tysięcy biega-
czy i gości z Polski, Europy i świata. 
Zawodnicy będą zmagać się z dy-
stansem półmaratonu. Dzieci już od 
rana opanują stadion, gdzie będą 
miały swoje zawody – Bieg Lwiątek, 
uczniowie szkół pobiegną w sztafe-
cie półmaratońskiej, a cykliści po-
konają maraton outdoor cycling pod 
WUEF Clubem. Będą strefy: dzie-
cięca, techniczna, edukacyjna, zdro-
wia, kreatywna, sportowo-rekreacyj-
na i gastronomiczna. Powstanie też 
strefa informacyjna Amazon, gdzie 
będzie okazja, by porozmawiać z dy-
rekcją fi rmy. W ramach wspomnia-
nego EXPO dorośli i dzieci przez 
10 godzin będą mieli zapewnione 
niezapomniane wrażenia. Zaplano-
wano też koncert zespołu Raggafaya 
i wiele innych atrakcji, o których 
przeczytać można na www.naszglo-
spoznanski.pl i www.bieglwa.pl. 

Kurdaszowa (Za)Dyszka
Także 18 maja w Kostrzynie za-

planowano 2. Kurdeszową (Za)Dy-
szkę – bieg na 10 km. Bieg odbędzie 
się czasie święta miasta – Kurdesza 
Kasztelańskiego, dzięki temu nie za-

braknie atrakcji i możliwości miłego 
spędzenia niedzielnego popołudnia. 

O Koronę Księżnej Dąbrówki
Trwają zapisy do czwartej edycji 

biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki, 
który odbędzie się 25 maja. Patro-
nat prasowy nad biegiem od pierw-
szej jego edycji sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”. – Start w biegu 
głównym przewidziany jest na 400 
biegaczy, natomiast na trasę nor-
dic walking planujemy wystartować 
150 osób – mówi Marcin Napierała, 
dyrektor GOSiR Dopiewo, jedno-
cześnie główny organizator biegu. 
Więcej na www.koronadabrowki.pl.

W Stęszewie przełajowo
21 czerwca w Stęszewie, nad jezio-

rem Lipno, pod patronatem „Nasze-
go Głosu Poznańskiego” odbędzie 
się IV Stęszewski Bieg Przełajowy 
(www.bieg.steszew.pl) – na 10 km 
prowadzący malowniczymi leśnymi 
i polnym ścieżkami. Przed startem 
biegu głównego odbędzie się im-
preza dla dzieci – Oxytop Dziecięce 
Przełaje. To cykl biegów dla dzieci 
w wieku od 1 do 14 lat. Każde dziec-
ko otrzyma własny numer starto-
wy, a na mecie będzie na nie czekał 
medal. Najlepsi zostaną nagrodzeni 
i udekorowani na podium. Zapisy 
przyjmowane są pod adresem mailo-
wym bieg@steszew.pl . Lech 

Moda na bieganie
W najbliższym czasie w naszym regionie odbędzie się kilka interesujących imprez dla biegaczy
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Tak było w ubiegłym roku w Tarnowie Podgórnym.

Uczestnicy rajdu do Żarnowca.

 NASZ PATRONAT

R E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C HR E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C H
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!
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WARTA POZNAŃO Warcie Poznań piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl

reklama.naszglospoznanski.pl
Zamów przez tel. 691 895 296

Zamów reklamę przez internet 
w pięć minut i bez wychodzenia z domu!

PROMOCJA 

Szczęście nie dopisywało w sobo-
tę Warcie Poznań jeszcze przed 
pierwszym gwizdkiem. Kontuzji na 
rozgrzewce doznał Przemysław Ko-
cot, którego zastąpił w wyjściowym 
składzie Adrian Bartkowiak. Pierw-
sza połowa była bezbarwna z obu 
stron, brakowało stuprocentowych 
okazji, jednak po błędzie gospoda-
rzy to Raków pierwszy strzelił gola. 
Problemy z komunikacją między 
Alainem Ngamayamą, a Semirem 
Bukviciem wykorzystał Robert 
Brzęczek, który pięknym strzałem 
w okienko wyprowadził swój zespół 
na prowadzenie. Chwilę później 
poznaniacy powinni wyrównać. 
Nowak popędził na bramkę Wróbla 
i chciał dograć do Gregorka, któ-
ry stał przed pustą bramką. Piłkę 
przechwycił jednak bramkarz go-
ści. Do przerwy jednak wynik nie 
uległ zmianie.

Tuż po wznowieniu gry zieloni 
wyraźnie rzucili się do ataku, jed-
nak nadal nie potrafi li stwarzać 

sobie klarownych okazji. Dopiero 
w 62. minucie gospodarze zdobyli 
gola. W pole karne wpadł Błażej 
Nowak, który przewrócił się po 
starciu z obrońcą gości, a sędzia 
wskazał na rzut karny. Pewnym eg-
zekutorem „jedenastki” okazał się 

Artur Marciniak, który efektowną 
podcinką pokonał Wróbla. W sa-
mej końcówce Raków musiał grać 
w osłabieniu, bowiem czerwoną 
kartką został ukarany Buczkowski. 
Ostatnie minuty to istna wymiana 
ciosów. Najpierw na raty golkipe-
ra gości próbowali pokonać Ciar-

kowski i Spławski, jednak piłka 
nie chciała wpaść do siatki. Chwi-
lę później stuprocentową szansę 
na gola dla Rakowa zmarnował 
Świerk. Ostatecznie nie padły już 
żadne bramki i drużyny podzieliły 
się punktami. 

Warta na chwilę obecną traci do 
drugiej Bytovii siedem punktów 
i na pięć kolejek przed końcem se-
zonu wydaje się, że to już koniec 
marzeń o awansie do pierwszej ligi. 
Kibice zadają sobie pytanie – czy 
zieloni mają jeszcze szanse na jed-
no z miejsc dających promocję do 
wyższej klasy rozgrywkowej? Przed 
nami jeszcze pięć spotkań i liczymy 
na to, że warciarze włączą się jesz-
cze w walkę o dwie pierwsze lokaty.

Koniec szans na awans?
Warta Poznań remisuje z Rakowem Częstochowa 
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Artur Marciniak
— Byłem pewny, 
że wykorzystam 
jedenastkę. Strzał 
w środek był 
dobrym rozwią-

zaniem. Chcieliśmy w końcówce 
strzelić bramkę, ale się nie udało 
i nasze marzenia o awansie mu-
simy odłożyć do nowego sezonu. 
Walczymy do końca, zostało pięć 
spotkań, 15 punktów do zdobycia.
  

Alain Ngamayama
— Graliśmy o 3 
punkty, bardzo nam 
zależało. W pierw-
szej połowie, w której 
Raków się bronił, 

mieliśmy dwie sytuacje , a w drugiej 
jedną, gdzie zawodnicy wybijali piłkę 
z linii. Szkoda jej, bo byłoby 2:1.

Powiedzieli po meczu
• Bramka: dla Warty – Artur Mar-
ciniak (63.); dla Rakowa – Robert 
Brzęczek (39.)
• Żółte kartki: Maciej Scherfchen, 
Paweł Piceluk, Alain Ngamayama 
(Warta) – Łukasz Buczkowski 
(Raków).
• Czerwona kartka: Łukasz Bucz-
kowski (Raków, za drugą żółtą).
Sędziował: Dominik Pasek 
(Legnica).
• Warta: Bukvić – Dawid Jasiński, 
Łukasz Jasiński, Ngamayama, 
Marciniak – Bartkowiak, Scherf-
chen (46. Goliński) – Piceluk (66. 
Ciarkowski), Chromiński, Nowak 
– Gregorek (46. Spławski).
• Raków: Wróbel, Da Silva, Byrtek, 
Stefanowicz, Kmieć, Retlewski, 
Pełka, Brzęczek (75. Kierat), Vitin-
ho (46. Diogo Alves), Buczkowski, 
Lenkiewicz (71. Świerk).

Warta–Raków 1:1 (0:1)

Najbliższy mecz 
Warta Poznań 
rozegra 17 maja 
w Ostrowie
Wielkopolskim

Damian 
Smyk
redakcja@naszglospoznanski.pl 

Michał Ciarkowski.
Kontuzjowany Grzegorz Rasiak zasiadł na trybunach, na których nie zabrakło prezes Izabelii Łukomskiej-
-Pyżalskiej, Michała Listkiewicza – byłego prezesa PZPN. 
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REKLAMA

Czekamy na potknięcie Legii
W meczu pięknych 
bramek Lech lepszy 
od Górnika

W 33. kolejce T-Mobile Ekstra-
klasy Lech Poznań zdobył ważne 
trzy punkty w kontekście walki 
o mistrzostwo Polski. Tym razem 
wyższość Kolejorza musiał uznać 
Górnik Zabrze. Bohaterem pozna-
niaków strzelec dwóch goli – Gergo 
Lovrencsics.

Kolejorz wyszedł na prowadzenie 
już w piątej minucie spotkania, gdy 
Gergo Lovrencsics ładnym strza-
łem ze skraju szesnastki pokonał 
Pavelsa Steinborsa. W kolejnych 
minutach Lech dążył do strzelenia 
drugiej bramki. Rewelacyjną okazję 
do zdobycia gola miał Karol Linetty, 
ale fatalnie spudłował. Bardzo ak-
tywny w szeregach gospodarzy był 
Szymon Pawłowski, autor asysty 
przy trafi eniu Lovrencsicsa. W 40. 
minucie Górnik wyrównał – abso-
lutnie fenomenalnym uderzeniem 
popisał się Radosław Sobolewski, 
który huknął z około 30. metrów 
w samo okienko bramki. Do prze-
rwy wynik nie uległ już zmianie.

Tuż po wznowieniu gry – 
w 49. minucie – padła kolejna 
piękna bramka, lecz tym razem 
dla Lecha Poznań. Gergo Lovrenc-
sics krótkim zwodem oszukał So-

bolewskiego i sprytnym strzałem 
zewnętrzną częścią stopy dokręcił 
piłkę tuż obok słupka. 

Węgier pokazywał, że to był jego 
dobry dzień. Gospodarze usilnie 

próbowali podwyższyć prowadze-
nie, z kolei Górnik nie potrafi ł sobie 
stworzyć żadnej sytuacji. W efekcie 
tego nie oglądaliśmy już więcej bra-
mek.

• Bramki: 1:0 Gergo Lovrencsics 
(5), 1:1 Radosław Sobolewski 
(40), 2:1 Gergo Lovrencsics (49).
• Żółte kartki: Łukasz Trałka, 
Tomasz Kędziora, Dariusz 
Formella (Lech); Kosznik, Pre-
juce Nakoulma, Łukasz Madej, 
Bartosz Iwan (Górnik)
• Sędziował: Paweł Gil (Lublin). 
• Widzów: 21 826.
• Lech: Gostomski – Możdżeń, 
Arajuuri, Kamiński, Kędziora 
(56. Henriquez) – Lovrencsics, 
Linetty, Trałka, Claasen (75. 
Kownacki), Pawłowski (85. 
Formella) – Hamalainen.
• Górnik: Steinbors – Olkowski, 
Danch, Szeweluchin, Kosznik – 
Nakoulma, Gwaze, Sobolewski 
(80. Oziębała), Iwan, Madej (83. 
Kurzawa) – Zachara (67. Jeż).

Lech Poznań – Górnik 
Zabrze 2:1 (1:1)
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Damian 
Smyk
redakcja@naszglospoznanski.pl 

Gergo Lovrencsics zdobył dwie piękne bramki.


