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Łzy wystąpią w KomornikachŁzy wystąpią w Komornikach STR. 13
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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!

Sylwia Grzeszczak 
w Dopiewie

Popularna piosenkarka będzie Popularna piosenkarka będzie 
gwiazdą tegorocznych Dni gwiazdą tegorocznych Dni 
Dopiewa, które zapowiadają się Dopiewa, które zapowiadają się 
bardzo atrakcyjnie.bardzo atrakcyjnie.  STR. 13STR. 13
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Kalendarium

27 maja
WTOREK
• 27 maja – 1 czerwca i 15 czerw-
ca w Teatrze Polskim w Poznaniu 
VII Spotkania Teatralne BLISCY 
NIEZNAJOMI. W programie 
m.in. spektakle Moniki Strzępki, 
Wiktora Rubina i Marcina Libera.

28 maja
ŚRODA
• Kolejny wykład w ramach 
projektu CAFE AZS UEP pod 
patronatem „Naszego Głosu Po-
znańskiego”. Prelegentem będzie 
Grzegorz Filipek, dyrektor ds. 
marketingu w spółce Oknoplast. 
Tematem wykładu: „Otwarte 
okna na sport, czyli sponsoring 
sportowy na przykładzie fi rmy 
Oknoplast”. Godz. 18.30, aula 
gmachu głównego Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. 

31 maja
SOBOTA
• VII Wakacyjny Maraton Zumby 
odbędzie się w City Zen na Dro-
dze Dębińskiej 10C w Poznaniu 
w godz.17–20. 
• Występ zespołu Bayer Full w Ko-
mornikach. Więcej na str. 13.

1 czerwca
NIEDZIELA
• Piknik Ekologiczny: „Stęszew 
– Tak! Naturalnie!”. Więcej na 
str. 9.
• Koncert grupy Łzy w Komorni-
kach. Więcej na str. 13.
• Zespół Enej zaśpiewa w Duszni-
kach 1 czerwca. Początek o godz. 
20.30.
• British Council zaprasza na bez-
płatne anglojęzyczne warsztaty, 
które odbędą się na terenie Nowe-
go ZOO w Poznaniu. Dzieci pod 
opieką lektora będą odwiedzać 
stanowiska egzotycznych zwierząt 
oraz uczyć się angielskiego na ba-
zie najważniejszych faktów z ich 
życia. Więcej na www.britishco-
uncil.pl/zoo-dla-dzieci-poznan. 

8 czerwca
NIEDZIELA
• Lions Club Poznań New Design 
organizuje 2 Piknik rodzinny 
Żyjmy Razem – Nie Obok Siebie! 
Godz. 12–15, plener hotelu Solei 
w Strzeszynku. Zapraszamy dzie-
ci z rodzinnych domów dziecka 
i stowarzyszenia Na Tak oraz 
członków poznańskich klubów 
Lions z rodzinami.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach 

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

9 VI
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!

Mieszkańcy Madagaskaru pamiętają Fiedlera
— Kilka dni temu zadzwonił do 
mnie Marek Oliwier Fiedler, naj-
młodszy wnuk Arkadego Fiedlera, 
pisarza którego moje pokolenie czy-
tało namiętnie. Powiedział, że chce 
pojechać na Madagaskar – wyspę, 
którą uwielbiał jego słynny dziadek 
i publikować relacje w „Naszym 
Głosie Poznańskim”. Zapaliłem 
się do pomysłu. Wszak wychowa-
łem się na książkach Fiedlera. Od 
dziecka byłem i jestem częstym 
gościem muzeum jego imienia. 

Potem przyszedł jednak moment 

refl eksji i... obaw. Bo przecież 
książki Fiedlera czytałem ponad 
30 lat temu. Teraz – przy po-
wszechnym dostępie do telewizji 
ze znakomitymi programami 
podróżniczymi, internecie, magazy-
nach geografi cznych czy swobodnej 
możliwości podróżowania, lektura 
może rozczarować współczesnego 
czytelnika. I co wtedy? – pytałem 
siebie w myślach, otwierając książ-
kę „Gorąca wieś Ambinanitelo”. 

Moje obawy były niepotrzebne, 
bo już pierwsze wersy mnie porwały. 

Wspaniałe opisy Madagaskaru – 
który w twórczości Fiedlera zajął 
uprzywilejowaną pozycję, gdyż, jak 
mawiał, wyprawa w roku 1937 była 
podróżą jego życia – na nowo rozbu-
dziły moją wyobraźnię. O Fiedlerze 
pamiętają też tubylcy, którzy nazwali 
jedną z ulic imieniem pisarza z Pusz-
czykowa i stawiają mu pomnik.

Już nie mogę się doczekać efektów 
podróży Marka Oliwiera Fiedlera 
na Madagaskar i pierwszych relacji. 
Jestem przekonany, że znajdzie tam 
wiele śladów swojego dziadka.

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

Najmłodszy wnuk 
pisarza śladami 
słynnego dziadka
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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

Ulica i pomnik Fiedlera 
na Madagaskarze

Arkady Fiedler miał na Madagaskarze... dwie żony, w dodatku siostry: 17-letnią 
Benaczehinę i o rok młodszą Velomody. Oczywiście nie jednocześnie. Pierwsza uciekła... po nocy poślubnej, 
druga towarzyszyła mu do końca pobytu we wsi Ambinanitelo. Pisarz doczekał się swojej ulicy na wyspie. 
Powstanie też pomnik. Teraz na Madagaskar udaje się jego najmłodszy wnuk Marek Oliwier Fiedler
W puszczykowskim Muzeum – Pra-
cowni Literackiej Arkadego Fiedlera 
pamiątki, rzeźby i okładki książek 
w ciągu ostatnich 40 lat przyzwycza-
iły synów i wnuków pisarza do swojej 
obecności, będąc tłem codziennych 
i mniej codziennych wydarzeń. 
Mapa świata z wyznaczonymi szla-
kami przebytymi przez pisarza wy-
dawała się coraz bardziej okiełznana, 
coraz więcej z miejsc, o których czy-
tali stawało się celem kolejnej wypra-
wy. Wyjątek stanowiła wyspa daleka 
i choć jak na wyspę spora, na mapie 
będąca drobnym punktem – Mada-
gaskar. Miejsce, które w twórczości 
Fiedlera zajęło uprzywilejowaną 
pozycję, gdyż, jak mawiał, wyprawa 
w roku 1937 była podróżą jego życia. 
„Jutro na Madagaskar”, „Żarliwa 
wyspa Beniowskiego”, „Radosny 
ptak drongo”, „Gorąca wieś Am-
binanitelo”, „Wyspa kochających 
lemurów”, „Madagaskar, okrutny 
czarodziej” są owocem madagaskar-
skich wypraw. 

– Wydanie „Madagaskar. Gorąca 
wieś Ambinanitelo” w roku 2006 roz-
budziło pragnienie doświadczenia 
choć namiastki tego, co sprawiało, 
że literaturę czytaliśmy z wypiekami 
na twarzy – mówi najmłodszy wnuk 
Fiedlera Marek Oliwier. – Odnalezie-
nia twarzy, które do dziś uwodzą nas 
z fotografi i sprzed 77 lat, piękna ciał 
i przyrody, przebycia drogi do wsi 
Ambinanitelo, która nawet w angiel-
skojęzycznej wikipedii istnieje tylko 
ze względu na relacje polskiego pisa-
rza i podróżnika, a do której dotarcie 
z pominięciem transportu lotnicze-
go wg map Google jest niemożliwe. 
Docierały do nas kolejne wiadomo-

ści rozbudzające naszą wyobraźnię 
i wkrótce stało się oczywiste, że ob-
serwujemy na Madagaskarze rene-
sans zainteresowania postacią i do-
robkiem Arkadego Fiedlera.

Polski pisarz niedawno stał się 
patronem jednej z madagaskar-
skich ulic, w najbliższej przyszłości 
powstanie jego pomnik (wykonany 
przez autora statui Maurycego Be-
niowskiego art. Alberta Zięby – ro-
daka mieszkającego od wielu lat na 
wyspie) oraz pierwszy przekład jego 
książki na język malgaski.

– Obchodzone niedawno 40-le-
cie istnienia muzeum stanowiło dla 
mnie dodatkowy bodziec, by podjąć 
się zrealizowania wyprawy śladami 
pisarza i podróżnika na Madagaskar 
do wsi Ambinanitelo – wyznaje Ma-
rek Oliwier. – Wyprawę rozpocznie-
my w Antananarywie, stolicy Mada-
gaskaru, skąd szlakiem przetartym 
przez dziadka udamy się do wsi 
Ambinanitelo. Pióro zamieniamy na 
kamery, zamierzamy nakręcić trzy 
25-minutowe odcinki. Czterotygo-
dniową ekspedycję planujemy na 
wrzesień 2014 roku, łącznie ze mną 

wezmą w niej udział cztery osoby (2 
operatorów TV oraz 2 antropologów 
kulturowych). Unikatowe zdjęcia, 
notatki i materiały zebrane przez 
Arkadego Fiedlera podczas jego wy-
prawy w 1937 roku, a spoczywające 
w pudłach na strychu rodzinnego 
domu wykorzystamy do zrealizowa-
nia niezwykłego dokumentu i relacji 
z podróży, o której będziemy infor-
mować na łamach „Naszego Głosu 
Poznańskiego” i portalu www.na-
szglospoznanski.pl . 

Ostudziwszy kolonizacyjny en-
tuzjazm rządowej eskapady na Ma-
dagaskar w 1937 r., w „Wiek męski 
zwycięski” podróżnik pisał „Nęciło 
mnie, by przywieźć do Polski moż-
liwie prawdziwy obraz dalekiej 
wyspy, nie zamglony pobożnymi 
życzeniami naszych działaczy emi-
gracyjnych. Lecz przede wszystkim 
nęcił mnie Madagaskar, swą tajem-
niczością i także urokiem miesz-
kańców. Choćby paradoksy fauny: 
obok tysięcy drapieżnych krokodyli 
licznie żyły tam śmiesznie łagodne, 
potulne lemury. Choćby paradoksy 
fl ory: na wschodzie wyspy najbuj-

niejsze puszcze tropikalne, podobne 
do amazońskich, a nieco dalej na 
suchym południu upiorne lasy kse-
rofi towe o wysokich drzewach jak 
kikuty, a prawie bez liści. No i lud-
ność, a zwłaszcza kobiety, opiewane 
tak gorąco przez francuskich po-
dróżników, którzy byli zgodni co do 
nieodpartej kobiecości Malgaszek, 
przyznawali im tajemniczy wdzięk 
i bezprzykładny czar”. 

Na Madagaskarze panował zwy-
czaj, że przybyszowi ofi arowano 
jako czasową żonę jedną z tutejszych 
dziewcząt. Był to najwyższy dowód 
zaufania do vazahy (białego). Dzięki 
temu przybysz przestawał być obcy, 
zbliżał się do wsi. Arkademu Fie-
dlerowi zaprzyjaźniony z nim stary 
Dżinarivelo ofi arował swoją wnucz-
kę 17-letnią Benaczehinę. Do chaty 
podróżnika przyprowadziła ją wie-
czorem cała rodzina. Rano, po nocy 
poślubnej, okazało się, że dziewczy-
ny nie ma ani w chacie, ani we wsi. 
Uciekła. Wieczorem rodzina, chcąc 
zmazać plamę upokorzenia, zapro-
ponowała podróżnikowi, że da mu 
inną żonę – Velomody, młodszą o rok 
siostrę Benaczehiny. Również i ona 
następnego dnia opuściła pisarza. 
Wróciła do rodziny. W tej sytuacji 
Fiedlera wezwała starszyzna wsi, za-
rzucając mu, że nie spełnił obowiąz-
ków... męża. 

„– Wieś wyznaczyła ci żonę – tłu-
maczył oburzony sołtys Bezaza. – 
A dziewczyna zgodziła się na to nie 
dla zabawy ani rozpusty, lecz na to 
byś godnie odpowiedział obowiąz-
kom męża i miał z dziewczyną dziec-
ko. Tyś natomiast, ku hańbie obydwu 
niewiast, użył zabiegów, by temu za-

pobiec... (...).” Okazało się, że zabez-
pieczanie się przed niechcianą ciążą 
było tu ciężkim fadi (zakazem) i ob-
rażało kobietę do głębi. Sołtys wsi za-
pytał nagle, czy Arkady Fiedler chce 
mieć dziecko z Velomody? „Chcę 
chociażby bliźniaki! – zapewnił gor-
liwie pisarz chcąc zdobyć zaufanie. 
„– Bliźniaki nie! Ani się waż! To fadi 
i nieszczęście – powiedział poważnie 
sołtys. – Jedno dziecko starczy…”. 
Velomody wieczorem wróciła do 
chaty Fiedlera. 

– Nas Madagaskar nęci po-
dwójnie, bo do niezaprzeczalnych 
walorów wyspy dorzucamy chęć 
konfrontacji literatury ze współcze-
snością – dodaje Marek Oliwier. 
– Serdecznie zapraszamy na wspól-
ną, czytelniczą wyprawę do jednego 
z niewielu miejsc na świecie, które, 
pomimo upływu czasu i wzmożonej 
turystyki, nadal pozostaje tajemni-
cze i niezbadane. Mamy nadzieję, że 
nasza relacja, jeszcze nostalgiczna, 
oparta na przeczytanych wspomnie-
niach i usłyszanych opowieściach już 
wkrótce przerodzi się w żywiołowy 
opis naszych własnych wrażeń i do-
świadczeń z gorącej wyspy. 

Uczestnicy wyprawy szukają fi rm 
lub osób, które chciałyby wesprzeć 
fi nansowo wyprawę, której koszty 
szacowane są na około 45 tys. zł. 
O kontakt prosimy z naszą redakcją 
lub bezpośrednio z Muzeum Arkade-
go Fiedlera.

Na zdjęciu 
z 1937 roku 

A. Fiedler 
z Velomody.
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Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT

Albert Zięba (z lewej), Polak mieszkający na Madagaskarze, na ulicy 
Arkadego Fiedlera z mieszkańcami.
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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 

17 kwietnia rozpoczęto prace bu-
dowlane związane z realizacją Insta-
lacji Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych (ITPOK) 
dla Poznania. To kolejny etap reali-
zacji Partnerstwa Publiczno Pry-
watnego (PPP) zawartego w kwiet-
niu 2013 r. pomiędzy miastem 
Poznań i SITA Zielona Energia. 

Symboliczne wbicie „pierwszej 
łopaty” na placu budowy nastąpiło 
22 maja. To zamknięcie pierwszego 
etapu realizacji inwestycji tj. uzy-
skiwania niezbędnych pozwoleń. 
ITPOK zostanie oddana do użytku 
w listopadzie 2016 r. i będzie eks-
ploatowana przez następne 25 lat 
przez SITA Zielona Energia. Koszt 
inwestycji to 725 milionów złotych, 
czyli tyle co stadion miejski.

– Dzisiaj wspólnie z partnerem 
prywatnym osiągnęliśmy etap, któ-
ry zamyka procedury administra-
cyjne związane z przygotowaniem 
inwestycji – powiedział „naszemu 
Głosowi Poznańskiemu” prezydent 
Ryszard Grobelny. – Bez inwestora 
prywatnego też moglibyśmy zbu-
dować spalarnię tylko, że byłoby 
to drożej i od mieszkańców musie-
libyśmy żądać większych opłat za 
odpady

– W ciągu minionego roku, 
wspólnie z miastem Poznań, pra-
cowaliśmy nad aktualizacją decyzji 
środowiskowej oraz uzyskaniem 
pozwolenia na budowę, które osta-
tecznie zostało wydane 20 stycznia 
– powiedział Jean-Michel Kale-
ta, członek zarządu SITA Zielona 

Energia. – W ostatnich miesiącach 
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne 
decyzje, uzgodnienia i pozwolenia 
umożliwiające rozpoczęcie robót 
budowlanych. Dziś przechodzimy 
do kolejnego etapu realizacji Umo-
wy PPP. czyli przystępujemy do bu-
dowy. 

Zgodnie z umową PPP, SITA 
Zielona Energia zrealizuje nowo-
czesną instalację termicznego prze-
kształcania odpadów komunalnych 
o wydajności 210 000 ton odpadów 
roczne, która powstanie w sąsiedz-
twie elektrociepłowni Karolin w pół-
nocno-wschodniej części Poznania. 
Koszt budowy instalacji szacowany 
jest na ponad 725 milionów złotych 
9 (czyli tyle co stadion miejski).
Sławomir Lechna

Powstaje spalarnia
Symboliczna pierwsza łopata została wbita pod budowę 
spalarni odpadów komunalnych w Poznaniu. Obiekt 
budowany jest na granicy miasta i gminy Czerwonak
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Symboliczne wbicie „pierwszej łopaty” na placu budowy nastąpiło 22 maja.

Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 
na » www.naszglospoznanski.pl
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– Stosujemy się do zasad segrega-
cji, a mój 10-letni syn Ksawery jest 
wprost fanem ekologii – powiedział 
„Naszemu Głosowi Poznańskiemu” 
Marek Dutkiewicz, autor tekstów wie-
lu przebojów, m.in. „Jolka, Jolka – pa-
miętasz”, ,,Szklanej pogody”, ,,Słod-
kiego, miłego życia”, ,,Dmuchawce, 
latawce wiatr ”,,,Windy do nieba”, 
czy ,,Choć pomaluj mój świat”.

– My dorośli nauczyliśmy się już 
dbać o ekologię, teraz uczymy tego 
dzieci, m.in. na takich piknikach, 
jak ten w Pobiedziskach – mówił 
nam Piotr Reiss.

Wśród uczestników pikniku nie 
zabrakło burmistrzów gminy Po-
biedziska Michała Podsady i Irene-
usza Antkowiaka. Wśród atrakcji 
były m.in.: warsztaty wyplatania 
z wikliny i garncarskie, kiermasz 
rękodzieła i wyrobów regionalnych, 

pokazy w planetarium, konkursy na 
najlepsze stoisko „eko-przedszko-
le” i „ekologiczne sołectwo”, kon-
kurencje sprawnościowe, spektakl 
teatralny, zlot starych rowerów, 
akcja policji bezpłatnego znakowa-
nia rowerów „Bezpieczny Rower”, 
zabawy dla najmłodszych, akcja 
wymiany makulatury za drzewka 
(m.in. 2 kg makulatury = 1 drzew-
ko), pokazy sokolnicze, wypusz-
czenie gołębi, wykłady w ramach 
Akademii Inspiracji. W ramach 
akcji „Poznaję walory przyrodnicze 
gminy Pobiedziska” były warszta-
ty z instruktorem Nordic Walking, 
rowerowa wycieczka; spacer przy-
rodniczy z ornitologiem i kajakowy 
spływ. Lech

Piknik ekologiczny z gwiazdami
Halina Benedyk, Joanna Dark, Marek 
Dutkiewicz, Aleksander Maliszewski oraz 
Piotr Reiss to gwiazdy VI Ogólnopolskiego 
Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego, 
który 17 maja odbył się w Pobiedziskach

 Galeria zdjęć na naszej stronie
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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Zapraszamy na nową stronę internetową Stowarzyszenia Nasze Komorniki 

www.naszekomorniki.pl
Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 

na » www.naszglospoznanski.pl

DAM PRACĘ
Blacharz, lakiernik, mechanik, 

tapicer samochodowy

PILNIE

tel. 501-671-333 lub 501-444-266

Całość sobotniej imprezy rozpoczęła 
parada wozów strażackich ulicami Ple-
wisk. Po ofi cjalnym otwarciu zawodów 
i udekorowaniu zasłużonych straża-
ków, nastąpiło poświęcenie i przekaza-

nie samochodu strażackiego miejsco-
wej jednostce OSP. Potem można było 
podziwiać rywalizację bojową drużyn 
OSP i prezentację sprzętu z KM PSP 
i policji z KM w Poznaniu. Był też wy-

stęp zespołu tańca nowoczesnego ze 
Szkoły Podstawowej z Plewisk. Lech

Wóz dla Plewisk
Na stadionie w Plewiskach 24 maja odbyły się 
IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
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Pomnik Jana Pawła II odsłonię-
to w Plewiskach (gm. Komorniki) 
przed kościołem pw. św. Siostry 
Faustyny. Uroczystości odbyły się 
w piątek o godzinie 18. Rzeźbę po-
święcił metropolita poznański arcy-
biskup Stanisław Gądecki. 

– Pomnik w Plewiskach przedsta-
wia siedzącego papieża z różańcem, 
a że obok posadzono świerki, to wy-
gląda jakby ojciec święty był w gó-
rach. Bardzo mi się podoba ta rzeźba 
– powiedział „Naszemu Głosowi Po-
znańskiemu” wójt Jan Broda. Lech

Otwarcie skateparku przy ul. ks. Ma-
linowskiego w Komornikach odbyło 
się 19 maja, choć spore zaintereso-
wanie tym miejscem młodzież wy-
kazywała jeszcze przed ofi cjalnym 
odbiorem. Plac otwarty jest codzien-

nie w godz. 8-21. Młodzież ma do 
dyspozycji Bank ramp, Quarter pipe 
oraz Funbox z grindboxem. Ska-
tepark wybudowano za ponad 200 
tys., w całości projekt fi nansowany 
jest z budżetu gminy Komorniki. Red

Pomnik Jana Pawła II 

Nowy skatepark
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 Galeria zdjęć na naszej stronie
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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Zaprawy do spoinowania stosowa-
ne są wszędzie od kuchni, łazienek, 
poprzez elewacje, tarasy po baseny. 
Tym samym narażone są na działa-
nie wielu czynników zewnętrznych, 
w tym agresji biologicznej. Pleśń 
i zagrzybienia to częsty problem 
w łazienkach, który wpływa nie tyl-
ko na estetykę, ale także na komfort 
użytkowania, stąd bardzo ważnym 
jest dobór produktu o najwyższej 
odporności na te czynniki. Fuga to 
przecież ostateczny szlif okładziny 
ceramicznej, dlatego do łazienek 
i  basenów proponujemy spoinę 
odporną na czynniki biologiczne 
FUGĘ SILVER 731 z  dodatkiem 
nanosrebra.

Nanotechnologia daje nieogra-
niczone możliwości, dlatego też 
krokiem naprzód jest wykorzystanie 
nanosrebra. Ma ono m.in. właściwo-
ści bakteriobójcze i od dawna wyko-
rzystywane jest w wielu dziedzinach 
życia. W laboratoriach badawczych 
fi rmy KREISEL opracowano spe-
cjalną recepturę z wykorzystaniem 
właściwości srebra w materiałach 
budowlanych. Efektem pracy jest 
innowacyjna FUGA SILVER 731. 
Zawarte w niej nanocząsteczki 
srebra (wielkości 3–8 nanometra) 
mają olbrzymią powierzchnię czyn-
ną, a tym samym nieosiągalny do 
tej pory potencjał odporności na 
działanie glonów, grzybów pleśnio-
wych i bakterii, dzięki temu wyko-
nana spoina zachowuje czystość 

przez długi czas eksploatacji. Nie 
porasta biologicznie, jest odporna 
na działanie grzybów pleśniowych 
oraz glonów. Dodatkowo należy 
wspomnieć, że FUGA 731 zawiera 
także dodatki zmniejszające ryzyko 
powstania wykwitów solnych, co 
jest bardzo istotne przy stosowaniu 
jej do kamienia naturalnego oraz na 
zewnątrz pomieszczeń. To wszystko 

po to, aby użytkownik cieszył się 
przez długi czas niezmiennym, czy-
stym kolorem spoiny. 

Fuga 731 przeznaczona jest do 
spoinowania ściennych i podłogo-
wych płytek ceramicznych, terako-
towych, gresowych, betonowych 
oraz kamienia naturalnego i sztucz-
nego. Można ją stosować na pod-
łożach zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz budynku, przy szerokości 
spoin od 1 do 20 mm. Charaktery-
zuje się zwiększoną odpornością na 
ścieranie. Może być stosowana na 
podłożach z ogrzewaniem podłogo-
wym. Fuga ta dostępna jest w pale-
cie kolorystycznej KREISEL.

FUGA SILVER 731 zgodna jest 
z normą PN-EN 13888, charaktery-
zuje się klasą CG2WA.

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

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

www.kreisel.pl

Fuga z dodatkiem nanosrebra
TEKST SPONSOROWANY

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

REKLAMA

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

PRZYJMIE PRACOWNIKÓW DO PRODUKCJI OKIEN
Mile widziane doświadczenie

Kontakt wyłącznie osobisty w siedzibie fi rmy
15 maja obchodziliśmy 20. roczni-
cę ustanowienia przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych Między-
narodowego Dnia Rodzin. Z tej 
okazji na Zielonym Rynku w Mosi-
nie odbyło się spotkanie, w którym 
mogły uczestniczyć rodziny. Na 
wszystkich czekało wiele atrakcji: 
a były tu m.in. gry i zabawy przygo-
towane przez Partnerów Mosińskiej 
Karty Rodziny 3+. Związek Harcer-
stwa Polskiego zapraszał do wzięcia 
udziału w konkursach, w których 
każdy uczestnik dostawał w nagrodę 
specjalnie skręcony balonik wg wła-
snego zamówienia. Kolejny partner 
MKR3+ Akademia Reissa przygo-
towała dla uczestników dwie konku-
rencje: piłkarskie kręgle oraz pomiar 

siły strzału. Pizzeria „Pepperoncino” 
sprawowała nadzór nad „Pizza Par-
ty” i serwowała dla wszystkich gorą-
cą pizzę z pieca. Stowarzyszenie No-
woczesna Rzeczpospolita Mosińska 
zadbało o nagłośnienie, konkurencję 

z alkogoglami, nartami wieloosobo-
wymi oraz pomogło w organizacji 
całego przedsięwzięcia. Dodatkową 
atrakcją było uczestnictwo dwóch 
klubów wojskowych: Klubu II Skrzy-
dła Lotnictwa Taktycznego z Pozna-

nia i Klubu Garnizonowego 31 Bazy 
Lotnictwa Taktycznego Poznań-
Krzesiny. Dzięki nim można było 
obejrzeć wystawę zdjęć lotniczych, 
fi lmy o lotnictwie oraz nauczyć się 
techniki origami, w szczególności 
składania samolotów, najmłodsi mo-
gli pomalować sobie buzię. Zaintere-
sowanie dzieci wzbudził swoim mo-
tocyklem „Pan Dziadek” mosiński 
motocyklista z najdłuższym stażem. 
W spotkaniu wzięli również udział 
przedstawiciele „Strefy Rodzica” 
nieformalnej jeszcze grupy mosiń-
skich aktywnych rodziców, którzy 
zapraszali tego dnia na „Ciucho-
wisko”, które odbędzie się 30 maja 
w Mosińskim Ośrodku Kultury. 
Katarzyna Leszczyńska

Rodzinny festyn na 
Zielonym Rynku
Międzynarodowy Dzień Rodzin na Zielonym Rynku w Mosinie
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„Ciuchowisko” 
odbędzie się 
30 maja w MOK
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(Cena netto)(Cena netto)

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 Czerwo-
nak). 

Na laureatów I miejsc czekają 
dwuosobowe wycieczki zagraniczne!

Pochwal się i zawalcz o Złotą Ko-
newkę! DM

O dwa „podobszary” powiększona 
ma być w śródmieściu Poznania 
tzw. „strefa tempo 30”, w której 
priorytetem ma być ruch pieszy 
i rowerowy, kosztem zmniejszenia 
prędkości (do30 km na godzinę) ru-
chu samochodowego. 

Zarząd Dróg Miejskich w Pozna-
niu na konferencji, 21 maja, zapro-
ponował, aby tzw. druga „strefa tem-
po 30” objęta była między ulicami: 
Solną, Wolnica, Garbarami, Zieloną, 
Podgórną i alejami Marcinkowskie-
go; a trzecia – między: Ratajczaka, 

Świętym Marcinem, alejami Marcin-
kowskiego, Podgórną, Zieloną, Gar-
barami i Królowej Jadwigi.

Nowe strefy miałyby być wpro-
wadzone do realizacji stopniowo 
– jeszcze w tym roku. O ich szybką 
realizację zabiegają mieszkańcy 
śródmieścia.

Zielono nam!

Trzydziestką na 
większym obszarze

 NASZ PATRONAT

REKLAMA

22 maja na placu budowy wbito 
symboliczną pierwszą łopatę. Do-
konali tego Ryszard Jaroniec, pre-
zes SM Koziegłowy i Ryszard Kaź-
mierczak, prezes Pekabud-Morasko 
sp. z o.o., wykonawcy inwestycji.

– Ta jednobudynkowa inwestycja 
to przykład nowoczesnego budow-
nictwa oraz stylowej architektury 
połączonej z dobrym standardem 
i najnowszymi trendami – powiedział 
„Naszemu Głosowi Poznańskiemu” 
prezes Jaroniec. – Budynek posiadać 

będzie elegancką bryłę i starannie 
dopracowaną elewację, doskonale 
współgrającą z otoczeniem i archi-
tekturą wokół. Będzie miał wysokość 
4 kondygnacji, z dużym wyborem 
mieszkań o funkcjonalnych rozkła-
dach pomieszczeń i popularnych 
metrażach. Ogółem to 95 mieszkań 
o powierzchni użytkowej – od 44 m2 

do 81 m2 oraz 25 samodzielnych ga-
raży. Mieszkania z uwagi na bardzo 
funkcjonalny rozkład pomieszczeń są 
łatwe do zaaranżowania wg potrzeb 

każdej rodziny, do każdego mieszka-
nia przynależy komórka lokatorska.

Planowany termin zakończe-
nia inwestycji – wrzesień 2015 r., 
a mieszkania dostępne są w atrak-
cyjnych cenach, bo już od 3.980,– zł 
netto / m2 p.u. Zapraszamy do zapo-
znania się z wizualizacjami budyn-
ku, mapką lokalizacyjną, planami 
– rzutami technicznymi mieszkań 
oraz przykładowymi aranżacjami 
wybranych mieszkań na stronie 
www.kozieglowy.com.pl. WF

Mieszkaniowa 
inwestycja
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach 
rozpoczęła realizację nowej inwestycji mieszkaniowej 
oznaczonej adresowo jako ul. Marszałka J. Piłsudskiego 27A
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Prezesi Ryszard Jaroniec i Ryszard Kaźmierczak wbili przysłowiową pierwszą łopatę.

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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REKLAMA

BURMISTRZ STĘSZEWA 
informuje

że 24 lipca 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew 

w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Stęszewie 

przy ul. Poznańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów j

ako działka nr 1691 o pow. 3.969 m2.

Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy. Rodzaj inwestycji: budo-

wa obiektu – pasażu handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 782.700,– zł

Wadium w kwocie 78.270,– zł należy uiścić do dnia 21 lipca 2014 r.

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami przetargu znajduje się na 

stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w urzędzie pokój nr 15, tel. 61 8197 149.

BURMISTRZ STĘSZEWA 
zaprasza na

 Piknik Ekologiczny: 
„Stęszew – Tak! Naturalnie!”. 

Odbędzie się on 1 czerwca na stadionie Lipno. Całość rozpocznie 

o godz. 12 rajd rowerowy ze stacji turystycznej. Zaplanowano zawo-

dy Nordic Walking, finały konkursów ekologicznych i różne atrakcje, 

także dla najmłodszych. O godzinie 18 wystąpi kapela „Zza Winkla”.

REKLAMA

Wszystkich witała ich muzyką ka-
pela dudziarska „Koźlary”. O godz. 
16 na scenie pojawił się burmistrz 
Włodzimierz Pinczak, który złożył 
życzenia matkom i ojcom z okazji 
ich święta i zaprosił do wysłuchania 
części artystycznej.

Jako pierwszy wystąpił zespół 
„Wesoła Gromada” z Klubu Seniora 
w Stęszewie. Zaprezentował się on 
w programemie „Szansa dla emery-
ta”. Scenariusz przygotowała Maria 
Biała, a na akordeonie przygrywał 
Kazimierz Gibczyński. 

Następnie na scenie pojawił się 
zespół śpiewaczy „Modrzanki” 
z Modrza. Panie zaspiewały pio-
senki z różnych stron Europy. Pro-
gramy przygotowane przez lokalne 
zespołu, zostały docenione przez 
publiczność gromkimi brawami. 

Gościem tegorocznego Dnia 
Matki i Ojca był Andrzej Rybiński. 
Przypomniał zebranym swoje naj-
większe przeboje, takie jak: „Nie li-
czę godzin i lat”, „Pocieszanka” czy 
„Czas relaksu” zapraszając miesz-
kańców do wspólnego śpiewania.

Na zakończenie czwartkowego 
świętowania burmistrz Włodzi-
mierz Pinczak jeszcze raz złożył naj-

serdeczniejsze życzenia wszystkim 
matkom i ojcom, a także podzięko-
wał za tak liczne przybycie. Red

Zaśpiewał Rybiński 
22 maja do sali w Tomiczkach zjechało ponad 200 mieszkańców 
gminy Stęszew, by świętować Gminny Dzień Matki i Ojca
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Gmina Duszniki zajęła I miejsce 
w czwartej edycji Konkursu „Wiel-
kopolska Otwarta dla Niepełno-
sprawnych”, realizowanego przez 
Samorząd Województwa Wielko-
polskiego we współpracy z Telewizją 
Polską S.A. Oddział w Poznaniu. Ex 
aequo z gminą Duszniki nagrodę 
główną marszałka Marka Woźniaka, 
otrzymały gmina Chodzież i powiat 
krotoszyński. Motywem przewod-
nim IV edycji Konkursu stała się pro-
mocja i upowszechnienie dobrych 
praktyk w obszarze rozwoju ekono-
mii społecznej w zakresie wsparcia 
osób z niepełnosprawnościami. 
Kapituła konkursowa doceniła 
w gminie Duszniki wybudowanie 
z własnych środków Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej dla 25 osób niepeł-
nosprawnych oraz samą pracę, jaka 
w WTZ jest prowadzona. Otwarcie 
nowej placówki dla mniejszej liczby 
mieszkańców, nie zawsze spotyka 

się z akceptacją wszystkich, tym 
bardziej trzeba mieć odwagę, by taki 
plan zrealizować. Trzeba mieć jesz-
cze więcej odwagi, by wystartować 
w konkursie samorządu wojewódz-
twa, ze zdecydowanie większymi 
i bardziej doświadczonymi jednost-
kami i udowodnić, że inwestycja 
w niepełnosprawnych, na terenie 
gminy Duszniki, była absolutnie 
słuszna. Pierwsze miejsce dla Dusz-
nik i czek na 10 tysięcy złotych za 
dobrą praktykę, jaką jest Warsztat 
Terapii Zajęciowej, to także zasługa 
pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i samych tera-
peutów WTZ, bo jak powiedziała 
jedna z członkiń kapituły konkur-
sowej, dla niej przy ocenie, najważ-
niejszy był duch pracy. Jeśli wchodzi 
się do placówki działającej na rzecz 
osób niepełnosprawnych i widzi się 
zaangażowanie, oddanie i pasję ka-
dry, to wszystko musi się udać. Red 

Laur za odwagę
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Nagrodę z rąk marszałka Marka Woźniaka odebrali uczestnicy WTZ 
w towarzystwie kierownika Magdaleny Jujeczki i wójta Adama Woropaja.

tanecznych i wspaniałej prezencji, 
z pewnością zazdrościć można było 
bardzo dobrej kondycji. 

Sobotni Turniej „Grand Prix Polski 
Senior” prowadził Krzysztof Czapliń-
ski i śpiewający dziennikarz i prezenter 
Jarosław Brzeski, który umilał czas za-
równo przybyłym na turniej, jak i tan-
cerzom zmagającym się w turnieju. 

Niedzielny turniej miał charak-
ter międzynarodowy. Wzięło w nim 
udział ponad 70 par z 33 klubów, 
w tym z Czech i Ukrainy. Turniej, 
podobnie jak sobotni, podzielony 
był na trzy bloki. Na samym począt-
ku prezentowali się najmłodsi tan-
cerze, w kategorii 10–11 lat, którzy 
zaczynają rywalizację 

w konkursach tańca towarzyskie-
go, a następnie ich „starsi koledzy”. 

Galę Tańca zaszczycił swoją obec-
nością marszałek Marek Woźniak 
z żoną, a prowadziła galę pani Anna 
Przewoźniak – znana prezenterka 
poznańskiej TVP. W tej najważniej-
szej części turnieju rywalizowały 
ze sobą pary powyżej 15-tego roku 
życia o najwyższych klasach tanecz-

nych. Zmagania tancerzy oceniali 
sędziowie z: Gorzowa Wlkp., Kra-
kowa, Poznania, Szczecina, Wro-
cławia, Czech i Ukrainy. 

Zwycięzcy poszczególnych grup 
otrzymali z rąk burmistrza Jerze-
go Lechnerowskiego i kierownika 
KCRiS „OAZA” Wojciecha Kieł-

basiewicza pamiątkowe medale, 
dyplomy i statuetki „Białej Damy”. 
Krzysztof Buszkiewicz, kórnicki jubi-
ler, wręczył najlepszym parom zegar-
ki, a tegoroczna „Biała Dama” Anna 
Woźnicka wręczyła wybranej przez 
siebie parze statuetkę „Białej Damy”. 

Organizatorami obu turniejów były: 
Kluby Tańca „Finezja i „Belcanto” 
z Poznania oraz Kórnickie Centrum 
Rekreacji i Sportu „OAZA” i Urząd 
Miejski w Kórniku. 

Zachęceni sukcesami i miłą at-
mosferą podczas ubiegłorocznego 
festiwalu, do tegorocznego Grand 
Prix Polski Senior zgłosiło się ponad 
170 par z 51 klubów z całej Polski. 

Tradycyjnie tancerze prezentowa-
li się w trzech blokach tanecznych, 
podzielonych ze względu na wiek 
uczestników, klasy taneczne i style. 

Pary tańczyły wspaniale i świet-
nie się prezentowały. Szczególne 
uznanie wzbudzały pary startujące 
w kategorii wiekowej powyżej 54 
lat, którym oprócz umiejętności 

Taneczny weekend w Kórniku
W Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” 10 maja został zorganizowany, już po czwarty, 
Festiwal Tańca Biała Dama – Grand Prix Polski Senior, a 11 maja – Międzynarodowy Turniej Tańca

Uznanie wzbudza-
ły pary w kategorii 
powyżej 54 lat

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Pary tańczyły wspaniale i świetnie się prezentowały.
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W ubiegłym roku na tzw. Glinian-
kach w Mosinie zostało przygoto-
wane miejsce wykorzystywane do 
kąpieli. Przez całe lato było oble-
gane zarówno przez mieszkańców 
gminy, jak i osoby przyjezdne. 
W tym roku oddane do dyspozycji 
zostało kolejne miejsce do plażo-
wania na terenie gminy Mosina.

Mowa oczywiście o doskonale 
znanej plaży nad Jeziorem Dyma-
czewskim, przy hotelu Szablew-
ski. W tym roku we współpracy ze 
wspomnianym hotelem, zostanie 
uruchomione następne bezpieczne 
miejsce do kąpieli, gdzie pod okiem 
ratownika będzie można miło spę-
dzić czas nad wodą. Jak mówi 
Waldemar Krzyżanowski, zastęp-
ca burmistrza Mosiny i inicjator 
działań związanych z uruchomie-
niem miejsc do kąpieli: – Przygo-
towanie tego miejsca do sezonu 
wymagało przeprowadzenia wielu 

prac: od audytu zbiornika, przez 
uporządkowanie dna i linii brze-
gowej, naprawę pomostów, po for-
malności związane z nadzorem nad 
tym miejscem przez ratowników. 
Wszystko pomyślnie przebiegło, 
z czego bardzo się cieszę.

Poza Dymaczewem, zapraszamy 
oczywiście do Mosiny na Glinianki, 
gdzie już od 1 lipca rozpoczyna-
my sezon nad wodą. Podobnie jak 
w ubiegłym roku, będzie to ogól-
nodostępne i bezpłatne miejsce 
do kąpieli pod okiem ratownika. 
Warto wspomnieć, że planowane 
jest także wprowadzenie kajaków 
na ten zbiornik, co mamy nadzieję 
urozmaici ofertę pobytu nad wodą. 
Dla osób wypoczywających na Gli-
niankach przewidziany jest rów-
nież punkt gastronomiczny.

Także nad Jeziorem Jarosławiec-
kim będzie można bezpiecznie się 
kąpać. Będzie to możliwe dzięki 

współpracy trzech samorządów: 
Mosiny, Komornik i Puszczyko-
wa oraz Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, które podobnie jak 
w zeszłego lata, dołożyły wszelkich 
starań, aby takie miejsce powstało. 

– Obserwując ogromne zain-
teresowanie plażowaniem i ak-
tywnym wypoczynkiem nad wodą 
w ubiegłym roku zarówno na 
Gliniankach, jak i nad Jeziorem 
Jarosławieckim, jestem pewny, 
że frekwencja w tym roku będzie 
jeszcze wyższa, a dodatkowe miej-
sce wykorzystywane do kąpieli nad 
Jeziorem Dymaczewskim będzie 
temu sprzyjało – mówi Waldemar 
Krzyżanowski.

Mosińskie plaże

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

FO
T.

 P
A

Ń
ST

W
O

W
E

 A
R

C
H

IW
U

M
 C

Y
FR

O
W

E

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

Pretekstem do jej zorganizowania 
były dwa projekty, które gmina Do-
piewo zamierza wdrożyć – „Karta 
Dużej Rodziny” oraz „Dwujęzycz-
ne Dzieci”. Spotkanie rozpoczęła 
wójt Dopiewa Zofi a Dobrowolska 
zwracając uwagę na uwarunkowa-
nia rozwojowe i społeczne gminy. 
Wśród prelegentów byli: minister, 
pełnomocnik rządu ds. równego 
traktowania dr Agnieszki Kozłow-
skiej – Rajewicz (przybliżyła poli-
tykę społeczną państwa w szerokim 
zakresie), dr Iwetta Andruszkiewicz 
i dr Magdalena Kasperska z UAM 
– Wydział Nauk Politycznych 

i Dziennikarstwa (omówiły mode-
le rodziny i przedstawiły narzędzia 
polityki społecznej, m.in. zasiłki, 
w oparciu o przykłady europejskie 
i polskie), Tomasz Łęcki, burmistrz 

Murowanej Gośliny, która ma za 
sobą wdrożenie Karty Dużej Ro-
dziny, Szymon Wytykowski, prezes 
Oddziału Wielkopolskiego Związ-

ku Dużych Rodzin „Trzy Puls”, Jan 
Słowik – przedstawiciel tego związ-
ku z Dopiewa, Waldemar Miksa, 
dyrektor programu „Dwujęzyczne 
Dzieci”, Olena Novgorodtseva, 
nauczycielka z Dopiewa i inicjator-
ka wdrożenia programu w gminie 
Dopiewo, Claire Selby – autorka 
materiałów edukacyjnychz Oxfor-
du (telekonferencja przez Skype’a, 
dzięki fi rmie Systemia.pl). Pierw-
sze pakiety edukacyjne programu, 
zakupione przez gminę Dopiewo, 
zostały wręczone przedszkolakom 
z Przedszkola Publicznego w Kona-
rzewie. AM 

Dopiewo przyjazne 
rodzinie
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Spotkanie rozpoczęła wójt Dopiewa Zofi a Dobrowolska.

Konferencja „Gmina przyjazna rodzinie” odbyła się 20 maja 
w Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Konarzewie

W gminie Dopiewo 
wdrażane są dwa 
ważne projekty

Karolina 
Adamczyk 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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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

NNaszasz GGłos Poznańskiłos Poznański to największy

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 

Jak skutecznie przyciągać inwesto-
rów? Jak tworzyć wyróżniającą się, 
silną markę samorządu? Jak budo-
wać strategię dobrych relacji samo-
rządu z biznesem? – na te pytania 
starali się odpowiedzieć uczestnicy 
dwudniowej konferencji Odkodo-
wany Biznes Odkodowany Samo-
rząd (21–22 maja), która odbyła 
się w Hotelu 500, w Tarnowie Pod-
górnym. Patronat nad konferencją 
objął „Nasz Głos Poznański”.

Konferencję zorganizowaną 
przez Urząd Gminy wspólnie z lo-
kalnym stowarzyszeniem przedsię-
biorców TSP otworzyli wójt Tade-
usz Czajka i prezes TSP Szymon 
Horowski. W programie były in-
teresujące wystąpienia ekspertów 
i specjalistów. Wykład otwierający 
wygłosił wybitny ekonomista Ry-
szard Petru.

– Rok 2014 będzie rokiem lek-
kiej poprawy, a 2015 będzie bardzo 

dobry – stwierdził Ryszard Petru. – 
2014 rok jest pierwszym, w którym 
po kryzysie widać lekka poprawę.

Ryszard Petru radził samorzą-
dowcom, żeby szukali nie tylko za-
granicznych inwestorów, ale także 
polskich, którzy szukają lepszych 
miejsc na działalność.

Podczas pierwszego dnia konfe-
rencji odbywały się także dyskusje 
panelowe, w których uczestniczy-
li przedstawiciele samorządów, 
z sukcesem współpracujących 
z szeroko rozumianym biznesem. 
A drugiego dnia uczestnicy wzięli 
udział w praktycznych warsztatach, 
prowadzonych przez konsultantów 
i praktyków ekonomicznych. 

Ekonomiczne prognozy
W Tarnowie Podgórnym wykład wygłosił wybitny ekonomista Ryszard Petru
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Konferencję otworzył wójt Tadeusz Czajka.

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl
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W bibliotece miejskiej w Luboniu 
odbył się kolejny wykład w ramach 
17. Otwartego Uniwersytetu Powiatu 
Poznańskiego. Tym razem tematem 
przewodnim były „Specyfi czne cechy 
turystyczno-krajoznawcze powiatu 
poznańskiego”. W roli prelegenta wy-
stąpił dr Włodzimierz Łęcki. W wy-
kładzie wziął udział także wicestarosta 
poznański Tomasz Łubiński, przed-
stawił zadania oraz strukturę Powiatu 
Poznańskiego oraz wytłumaczył na co 
przeznaczane są pieniądze z Unii Eu-
ropejskiej. Z kolei dr Włodzimierz Łęc-
ki w swoim wykładzie przedstawił dane 
statystyczne dotyczące powiatu oraz 
omówił najważniejsze zabytki i najcie-
kawsze miejsca naszego regionu. 

17. Otwarty Uniwersytet Powia-
tu Poznańskiego, to cykl wykładów 
o charakterze akademickim dotyczą-
cy życia społecznego, gospodarczego 
oraz różnych dziedzin nauki, jak np.: 
historia czy socjologia. Wykłady są 
skierowane do mieszkańców powia-
tu poznańskiego wywodzących się 
z różnych grup społecznych i będą-
cych w różnym wieku. Na Uniwersy-
tecie zapewniamy najwyższy poziom 
profesorski, a także udział cenionych 
postaci z różnych dziedzin życia 
publicznego. Następny wykład pt. 
„Etos pracy organicznej w powie-
cie poznańskim” wygłosi prof. dr 
hab Karol Olejnik. Odbędzie się on 
3 czerwca w Murowanej Goślinie 
o godz. 14 w Gimnazjum nr 1 im. Hi-
polita Cegielskiego. TS 

Dzięki interesująco zaplanowanemu 
programowi oraz znakomitej po-
godzie frekwencja podczas pikniku 
rodzinnego w Owińskach zaskoczyła 
nawet organizatorów.

Po ofi cjalnym powitaniu gości 
przez Jana Grabkowskiego, starostę 
poznańskiego oraz Marię Toma-
szewską, dyrektorkę Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla dzieci niewidomych w Owiń-
skach rozpoczął się piknik z wieloma 
atrakcjami – szczególnie dla naj-
młodszych.

Przez cały czas trwania imprezy 
goście mogli zapoznawać się z taj-
nikami zdrowej żywności, próbować 
lodów wytwarzanych metodą trady-
cyjną, skosztować wojskowej gro-
chówki oraz uczestniczyć w wielkim 
grillowaniu. Najmłodsi uczestnicy 

koncentrowali się na konkurencjach 
wewnątrz obozu Indian i kowbojów.

Przedostatnim akcentem pikniku 
było wręczenie nagród w Samocho-
dowym Rajdzie Turystycznym po Po-
wiecie Poznańskim organizowanym 
przez Eugeniusza Jacka wspólnie 
z Powiatem Poznańskim oraz uho-
norowanie przez Witolda Wróbla 
najlepszych gastronomów powiatu.

Zwieńczeniem pikniku był występ 
Majki Jeżowskiej. Ku zdziwieniu nie-
których koncert okazał się znakomi-
tą rozrywką nie tylko dla dzieci ale 
też dla ich rodziców.

OUPP w Luboniu

Piknik rodzinny 
w Owińskach

Tomasz
Skupio
redakcja@naszglospoznanski.pl
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ZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMIZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMI  
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Wiesz już co zaśpiewasz w Do-
piewie?

— Na pewno utwory pochodzące 
z mojej pierwszej jak i drugiej płyty. 
Nie zabraknie na pewno muzycz-
nych niespodzianek. 

Pochodzisz z Poznania, ale rzad-
ko koncertujesz stolicy Wielko-
polski lub okolicy…

— Cieszę się że coraz więcej kon-
certów gram właśnie w Wielkopol-
sce. Publiczność ma moc! Czuję, 
że w Dopiewie będziemy się dobrze 
bawić!

Wolisz komponować, pisać teksty 
czy po prostu śpiewać?

— Najbardziej skupiam się na kom-
ponowaniu nowych utworów. War-
stwę tekstową oddaję w ręce innych 
osób, m.in. Jacka Cygana, Marcina 
Libera Piotrowskiego, Karoliny 
Kozak i Marysi Sadowskiej. Jest parę 
czynników, na które składa się kom-
pozycja. To sprawia mi przyjemność. 
Uwielbiam chwile, kiedy wychodzę 
na scenę, zaczynam grać pierwsze 
dźwięki, a publiczność rozpoznaje 
co to jest i zaczyna śpiewać razem ze 
mną. To piękne uczucie :) 

Czy zdarzyło się Tobie koncerto-

wać poza Polską, np. dla polonii? 
Czy w planach masz koncerty 
zagraniczne? 

— Moje koncerty odbyły się 
w USA, w Nowym Jorku i Chica-
go, w Anglii, Niemczech, Austrii 
i na Słowacji. Ostatnio wróciłam 
z Irlandii, gdzie zagrałam m.in 
w Galway, Cork, Dublin. Wszystkie 
te koncerty wspominam bardzo do-
brze! Planujemy kolejne koncerty 
za granicą.

Ostatni krążek ukazał się rok 
temu? Zebrał wspaniałe recenzje. 
Kiedy ukaże się Twoja kolejna 
płyta? Masz już pomysł na nią? 
Czym będzie różniła się od trzech 
albumów, które ukazały się do tej 
pory? 

— Kolejny album jest już w drodze, 
ale na spokojnie chcę stworzyć 
takie utwory, z których będę zado-
wolona i bez wstydu przekażę je 
później fanom. Nie chcę robić byle 
jakich piosenek, bo to nie ma sen-
su. Lubię ten cały cykl tworzenia :) 

Miałaś kiedyś okazję wystąpić na 
scenie z osobą niepełnosprawną? 

— Tak. To bardzo ważne, żeby po-
magać osobom, które tego bardzo 
potrzebują! Jako Drużyna Szpiku 
organizujemy spotkania m.in. na 
oddziale onkologii dziecięcej. Waż-
ne, by zanieść chorym dzieciakom 
jak najwięcej energii, spędzić z nimi 
czas, porozmawiać jak się czują. To 
dla mnie ważne, wspieram je całym 
serduchem, żeby jak najszybciej 
wyzdrowiały i przede wszystkim 
namawiam Was – Państwa na zgła-
szanie się do bazy dawców szpiku. 
Wspólnie możemy uratować życie 
drugiej osoby!
Rozmawiali Robert Stępiński 
i Adam Mendrala

Będziemy się dobrze bawić!
Rozmowa z Sylwią Grzeszczak o koncercie z okazji Dni Dopiewa i nie tylko 
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 odbędą się w tym roku trady-
cyjnie w dwóch lokalizacjach. 
20 i 21 czerwca – na placu 
gminnym w Dopiewie przy ul. 
Łąkowej – koncerty i anima-
cje. Poza Sylwią Grzeszczak 
wystąpi Małgorzata Ostrowska 
i Skaldowie. 22 czerwca – pod 
wiatą w Żarnowcu – odbędzie się 
impreza towarzysząca pod na-
zwą „Biesiada Wianki”. Atrakcji 
mnóstwo. Szczegóły wkrótce. 

Dni Gminy Dopiewo

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 
chociażby Rewia Brazylijska, czy 
występ zespołu Bayer Full. 

W niedzielę zaplanowano dużo 
wydarzeń z okazji Dnia Dziecka: 
olimpiady i konkursy z nagrodami, 
występy dzieci z gminnych przed-

szkoli, szkół oraz występ gwiazdy 
wieczoru – zespołu Łzy – od kilkuna-
stu lat jednej z najpopularniejszych 
formacji pop-rockowych w Polsce. 
Każdy koncert grupy z energetyczną 
wokalistką z Sarą Chmiel to potężna 
dawka energii i doskonale znanych 
przebojów: „Oczy szeroko zamknię-
te”, „Agnieszka”, „Narcyz”, „Gdy-
byś 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

12 maja odbyła się pierwsza edy-
cja Stęszew Youth Festival. Celem 
przedsięwzięcia było zainteresowa-
nie młodzieży odkrywaniem i rozwi-
janiem własnych talentów poprzez 
warsztaty ze specjalistami z różnych 
dziedzin oraz koncerty zespołów 
niosących wartościowy przekaz 

w swojej twórczości. Do prowadze-
nia zajęć z młodzieżą zaproszeni zo-
stali wielokrotni mistrzowie Polski 
i autorytety w swoich dziedzinach, 
a wystąpiły Luxtorpeda oraz ame-
rykańska grupa No Longer Music. 
Festiwal zorganizowany został na 
boisku przy targowisku w Stęszewie 
pod patronatem Naszego Głosu Po-
znańskiego. Red

Enej zaśpiewa w Dusznikach 1 
czerwca. Koncert zostanie po-
przedzony piknikiem z okazji 
Dnia Dziecka, atrakcje na stadio-
nie zaczną się od godziny 13.30, 
w programie między innymi prze-
gląd twórczości przedszkoli „Rymy, 
rytmy, nutki” oraz występ – Zespół 
Pieśni i Tańca „Polanie”. 

W chwilach wolnych pociechy 
mogą skorzystać z gier i zabaw ru-
chowych, wziąć udział w konkursie 
strzałów na bramkę czy turnieju 
piłki nożnej, a oprócz tego poprzy-
glądać się pięknym motocyklom 
z klubu motocyklowego. 

Momentem kończącym dzień bę-
dzie występ zespołu Enej, który roz-
pocznie się o godzinie 20.30. Red

Łzy w Komornikach Stęszew Youth Festival Enej z okazji
Dnia Dziecka

 NASZ PATRONAT

Na pewno nie za-
braknie muzycznych 
niespodzianek

Wystąpił m.in. zespół Luxtorpeda.

Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 

na » www.naszglospoznanski.pl
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Tegoroczna edycja (18 maja) okaza-
ła się podwójnie rekordowa – padł 
rekord frekwencji oraz rekord trasy 
na dystansie półmaratońskim. Usta-
nowił go Kenijczyk Mark Kwalia 
(1:04:34). Najszybszą wśród pań 
była aktualna mistrzyni Polski w pół-
maratonie – Olga Ochal (1:17:21). 
Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz 
Czajka uzyskał „życiówkę” i z cza-
sem 1:41:29 zajął 285 miejsce, a pre-
zydent Poznania Ryszard Grobelny 
był 770 z czasem 2:00:41. Bieg ukoń-
czył także popularny Mezo.

Konkurencją dodatkową była Po-
goń za Lwem – na dystansie nieco 
ponad 7 km. Linię mety półmarato-
nu przekroczyło 1060 osób, z kolei 
w biegu na 7 km – 271. Warto do-
dać, że ze względów technicznych 
i dla komfortu biegaczy, na obu 
dystansach wprowadzono limity 
uczestników, które wynosiły kolej-
no 1111 osób w półmaratonie oraz 
333 w Pogoni za Lwem. Jako drugi 
linię mety biegu głównego przekro-
czył Ukrainiec Sergiej Okseniuk 
(1:04:57). Trzeci – i pierwszy z Po-
laków – był obecny mistrz Polski 
w półmaratonie – Marcin Błaziński. 

– Od początku tempo było bardzo 
mocne, próbowałem dotrzymać kro-
ku zagranicznym zawodnikom, ale 
to nie było łatwe. Na końcu zabrakło 
mi trochę sił, widziałem że Ukrainiec 
słabnie, ale niestety nie udało mi się go 

„dojść” – powiedział nam tuż po bie-
gu Marcin Błaziński. – Startowałem 
w Tarnowie po raz drugi, biega mi się 
tutaj świetnie. Po raz kolejny jestem 
bardzo zadowolony i z organizacji, 
i z wyniku. Dużym plusem jest to, że 
mamy oddzielne klasyfi kacje dla Po-
laków, bo wiadomo, że ciemnoskórzy 
zawodnicy nam uciekli, więc ciężko 
jest z nimi rywalizować. 

Olga Ochal, choć przyznała na 
mecie, że start potraktowała tre-
ningowo, nie miała najmniejszych 
problemów, by wygrać. – Poza tym 
bardzo mi się podoba atmosfera 
tutaj. Chciałam przyjechać, wygrać 
i mi się to udało. Cieszę się bardzo – 
podkreśliła lekkoatletka. 

W Pogoni za Lwem zwyciężyła 
Justyna Grzywaczewska (32:06), 
a wśród panów wygrał Piotr Tom-
czyk (23:00). Zanim na starcie po-
jawili się dorośli biegacze, swoje 
biegi mieli najmłodsi uczestnicy 
imprezy, bo jak podkreślają orga-
nizatorzy – Bieg Lwa to impreza 
rodzinna, z wieloma atrakcjami dla 
każdego. W Biegach Lwiątek star-
towały nawet dzieci poniżej 4 lat! 
Biegi Lwiątek rozegrano na kilku 
dystansach – od 100 metrów do 2 
km. Dodatkowo rywalizowały szta-
fety szkolne. Red

Rekordowy Bieg Lwa
To impreza, pod patronatem „Naszego Głosu Poznańskiego”, na którą składają się: 

półmaraton, bieg na 7 km, sztafety szkolne oraz biegi dzieci i młodzieży
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 Galeria zdjęć na naszej stronie
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Pobiegli i maszerowali o Koronę Dąbrówki

Adrian Graczyk z Czarnkowa zwy-
ciężył w czwartej edycji biegu o Ko-
ronę Księżnej Dąbrówki. Wśród pań 
podobnie jak przed rokiem najszyb-

sza była Iliana Jopek-Lubik. W nor-
dic walking triumfowali Ireneusz 
Lubiatowski i Anna Zaczyńska. Za-
wody odbyły się 25 maja. Jak co roku 
swoje biegi miały dzieci i młodzież. 
W biegu głównym wystartowało 400 

biegaczy, natomiast na trasę nordic 
walking wyszło 150 osób. 

– Bieg z roku na rok cieszy się 
większą frekwencją, w tym roku 
wystartowało 500 osób, a w nordic 
walking 150. To rekord – powiedział 

„Naszemu Głosowi Poznańskiemu” 
Marcin Napierała, dyrektor GOSiR 
Dopiewo, jednocześnie główny or-
ganizator biegu. – Było więcej chęt-
nych, ale listę startową limitujemy, 
bo więcej osób nie możemy przyjąć.

Patronat prasowy nad biegiem 
od pierwszej edycji sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”. Lech

 NASZ PATRONAT

 Galeria zdjęć na naszej stronie
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Wójt Tadeusz Czajka ustanowił swój rekord życiowy.
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17 maja w Ostrowie zieloni poko-
nali Ostrovię 3:2 i nadal zacho-
wywali matematyczne szanse na 
awans do I ligi. Jednak po remisie 
na własnym boisku z Odrą Opole 
matematyka była już nieubłagalna 
– Warta żegnała już się nawet z teo-
retycznymi szansami na pierwsze 
lub drugie miejsce. Warciarze za-
wiedli własnych kibiców, bo wy-
grana była w zasięgu ręki. Wejście 
z ławki Pawła Piceluka pozwoliło 
odrobić straty – „Picel” najpierw 
strzelił gola na 1:1, a chwilę później 
dzięki jego trafi eniu klub z Dolnej 
Wildy prowadził już 2:1. Jednak 
ten wynik nie utrzymał się zbyt dłu-
go, bo goście wyrównali, a później 
nie dali sobie wyrwać tego jednego 
punktu. 

Trener Piotr Kowal na konferen-
cji prasowej dziękował piłkarzom 
za walkę, jednak skrytykował ich 
za łatwo tracone bramki. O ile po 
meczu z Odrą pojawił się mały nie-
dosyt, o tyle wyjazd do Wejherowa 

okazał się całkowitą klęską. Warta 
na stadionach przeciwników ra-
dziła sobie dotąd przyzwoicie, ale 
ta delegacja na pewno nie będzie 
dobrze pamiętana w Poznaniu. 
Miejscowy Gryf zdemolował Wartę 
– wynik 6:2 to prawdziwa ujma na 
honorze każdego zawodnika. Dla 
zielonych w tym spotkaniu strze-
lali Michał Goliński oraz Łukasz 
Spławski.

Przed Wartą jeszcze dwa spotka-
nia, w których można choć w pew-
nej części zmazać plamę z Wejhero-
wa. Już w niedzielę zielonych czeka 
wyjazd do Stargardu Szczecińskie-
go na mecz z Błękitnymi. W jesien-
nym spotkaniu tych drużyn rywal 
Warty wygrał w Poznaniu 2:0, więc 
kibice warciarzy liczą zapewne na 
udany rewanż w wykonaniu pod-
opiecznych Piotra Kowala. Walkę 
o jak najwyższe miejsce w II lidze 
Warta zamknie spotkaniem u sie-
bie. 8 czerwca o godzinie 17 zieloni 
podejmą Górnik Wałbrzych.

Klęska w Wejherowie
Warta Poznań w ciągu tygodnia przebyła drogę z nieba do piekła
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• Bramki: dla Gryfa – Przemy-
sław Kostuch (22, 65), Jacek 
Kusiak (48, 62), Łukasz Pietroń 
(90), Michał Twardowski (90+2); 
dla Warty – Michał Goliński 
(71), Łukasz Spławski (78).
• Warta: Bukvić – Marciniak, 
Ngamayama, Onsorge, D. 
Jasiński – Scherfchen, Grzesiek 
(Goliński 53), Nowak, Gregorek 
(Pogonowski 68), Piceluk (Ciar-
kowski 53), Spławski.
• Żółte kartki: Kostuch (Gryf), 
Jasiński, Scherfchen (Warta). 
• Sędziował: Michał Mularczyk 
(Skierniewice).

Gryf – Warta 6:2 (1:0)

Damian 
Smyk
redakcja@naszglospoznanski.pl 

Na zdjęciu Błażej Nowak.

Zwycięstwem Daniela Michalskie-
go i Igi Świątek w grze pojedynczej 
(oboje z Warszawy) zakończył się 
tegoroczny turniej w kategorii mło-
dzików do lat 14 z cyklu Tennis Eu-
rope w Opalenicy. 

Z wielkopolskich reprezentan-
tów najlepiej spisała się Wiktoria 
Rutkowska (AZS Poznań), która 
w singla dotarła do ćwierćfi nału. 
W walce o półfi nał przegrała z Sabi-
ną Drabkovą (Czechy). Natomiast 
w grze podwójnej poznanianka, 

występująca w parze z Anną Hertel 
z Warszawy miała walczyć o złoto. 
Nasze reprezentantki nie przystąpi-
ły jednak do pojedynku fi nałowego.

W grze pojedynczej chłopców 
w decydującym meczu spotkało się 
dwóch tenisistów z Polski.

– Najtrudniejszym pojedynkiem 
był fi nał, w którym zmierzyłem 
się Tomkiem Dudkiem. Graliśmy 
cztery godziny – mówi Daniel Mi-
chalski, turniejowa „jedynka”. 
I dodaje, że szczególnie ciężki był 

moment, kiedy miał piłkę meczową 
w drugim secie, a mimo to przegrał 
tę partię.

– Jednak w trzecim secie zmobili-
zowałem się i wygrałem całe spotka-
nie – cieszy się Michalski.

Wygrana w Opalenicy to jeden 
z większych sukcesów Daniela. 
Najbardziej ceni jednak zwycięstwo 
w turnieju TE w Koszycach, gdzie 
w fi nale pokonał piątego zawodni-
ka w Europie w kategorii do lat 14, 
Czecha Tomasa Jirouska. Red

Polskie triumfy w Opalenicy Alfa Tour Cup

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

XXII Mistrzostwa Poznania 
i Powiatu Poznańskiego Nauczy-
cieli Alfa Tour Cup 2014 w tenisie 
ziemnym odbędą się 6–7 czerwca 
na kortach Centrum Tenisowego 
Sobota pod patronatem „Naszego 
Głosu Poznańskiego”. Organizato-
rem jest Szkoła Podstawowa nr 19 
w Poznaniu, współorganizatorem 
biuro Alfa Tour.

– Celem turnieju jest populary-
zacja przepisów i zasad sportowej 
rywalizacji w środowisku nauczy-
cielskim, integracja środowiska 

nauczycielskiego i jednocześnie 
wymiana doświadczeń zawodowych 
oraz popularyzowanie tenisa ziem-
nego w rekreacji i sporcie wśród 
nauczycieli – mówi Janusz Kaczma-
rek, dyrektor SP 19. 

Rozpoczęcie mistrzostw zapa-
nowano na 6 czerwca o godz. 17 – 
losowanie grup. Ofi cjalne otwarcie: 
godz. 20 wraz ze spotkaniem oko-
licznościowym. W sobotę 7 czerwca 
o godz. 10 dalsza część gier. 

Zapisy należy zgłaszać pod nr 61 
6626730, przez sms 501 22 82 77 
lub e-mail: cup@alfatour.pl . 
Red

31 maja zainaugurowany zostanie 
sezon żeglarski nad Jeziorem Nie-
pruszewskim w Zborowie. Nowa 
przystań, łódki typu Optymist 
i piękna plaża czekają na żądnych 
przygód naśladowców Sindbada – 
żeglarza. Zarząd UKS Grot Więc-
kowice zaprasza dzieci w wieku: 6– 
–15 lat do sekcji żeglarskiej, która 
oferuje: oswojenie z wodą, naukę 
pływania i kurs żeglarski pod okiem 
wykwalifi kowanych instruktorów.

Więcej informacji udziela Zarząd 
klubu: biuro@grotwieckowice.pl
Red

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Po-
znańskiego Juniorów w Tenisie 
o Puchar Starosty Poznańskiego 
Jana Grabkowskiego odbędą się od 
31 maja do 2 czerwca na kortach 
OSiR w Pobiedziskach. Organiza-

torami są Pobiedziski Klub Teniso-
wy oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Pobiedziskach. 

Uroczyste otwarcie turnieju 31 
maja o godz. 14.30 z udziałem 
uczestników i władz samorządo-
wych oraz zaproszonych gości. 
Półfi nały i fi nały planowane są na 

2 czerwca. Początek gier każdego 
dnia od godz. 10. Zwycięzcy otrzy-
mają pamiątkowe puchary i dyplo-
my ufundowane przez starostę oraz 
nagrody rzeczowe. Organizatorzy 
spodziewają udziału w turnieju kil-
kudziesięciu czołowych juniorek 
i juniorów z całej Polski. Lech

Żagle 
w Zborowie!

O puchar starosty poznańskiego
 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ 
 691-895-296
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REKLAMA

Lech zawodzi na Bułgarskiej
Tym samym Legia Warszawa 
już w sobotę cieszyła się z mistrzostwa
Mecz jeszcze na dobre się nie roz-
począł, a już... trzeba było go prze-
rwać. Kibice Kolejorza zaprezen-
towali efektowną oprawę złożoną 
z konfetti, a uprzątnięcie skrawków 
gazet trwało około dwóch minut. 
Tempo meczu w pierwszych minu-
tach nie imponowało, brakowało 
stuprocentowych okazji. Dobrą 
szansę na objęcie prowadzenia miał 
Szymon Pawłowski, jednak dobrą 
interwencją popisał się Radosław 
Janukiewicz. Z drugiej strony groź-
ny był dobrze znany kibicom Kole-
jorza Marcin Robak, który raz za 
razem urywał się Arajuuriemu i Wo-
łąkiewiczowi.

Dopiero w 31. minucie przed ko-
lejną świetną szansą stanął Kasper 
Hamalainen, który zmarnował re-
welacyjne dogranie Szymona Paw-
łowskiego. Pięć minut to Pawłowski 
uderzał i zabrakło mu do szczęścia 
dosłownie kilku centymetrów, gdy 
po jego strzale piłka odbiła się od 
poprzeczki. Mimo kilku innych sy-
tuacji Lech do przerwy nie strzelił 
ani jednej bramki.

Po przerwie to Pogoń rzuciła 
się do ataku. Najpierw pojedynek 
z Marcinem Robakiem wygrał 
Krzysztof Kotorowski, a chwilę póź-
niej poprzeczkę strzałem głową obił 
Maciej Dąbrowski. Kolejne minuty 
przebiegały w dość kiepskim tem-
pie, ale to Lech stwarzał sobie ko-
lejne sytuacje. Blisko szczęścia był 
w 79. minucie Karol Linetty, który 
huknął z dystansu, lecz piłka minęła 
słupek bramki. Wynik nie uległ już 
zmianie i mecz zakończył się po-
działem punktów.

Remis z Pogonią oznacza, że 
Lech już stracił nawet matema-
tyczne szansę na tytuł mistrza Pol-
ski. Tym samym Lech już niemal 
na pewno zajmie drugie miejsce 
w lidze. To drugie wicemistrzostwo 
Kolejorza z rzędu. Wydaje się, że 
to maksimum, jakie poznański ze-
spół mógł wyciągnąć z tego sezonu. 
Srebrne medale są zasłużone, a na 
złoty kruszec po prostu zabrakło 
umiejętności. Ciężko kwestionować 
pierwsze miejsce Legii Warszawa, 
która w przeciągu całego sezonu 

była najlepszym zespołem w Polsce. 
Drugie miejsce zajęte przez Lecha 
gwarantuje mu start w eliminacjach 
do Ligi Europy, które rozpoczną się 
już 17 lipca.

• Lech: Kotorowski – Kędziora, 
Wołąkiewicz (68. Kamiński), 
Arajuuri, Henriquez – Możdżeń, 
Linetty – Claasen, Hamalainen 
(60. Lovrencsics), Pawłowski 
(77. Kownacki) – Teodorczyk.
• Pogoń: Janukiewicz – Rudol, 
Dąbrowski, Golla, Koj (60. 
Ława) – Rogalski, Murawski – 
Kun, Akahoshi, Murayama (83. 
Bąk) – Robak.
• Żółte kartki: Możdżeń 
(Lech) – Rudol, Lisowski, Ława 
(Pogoń).
• Sędzia: Tomasz Kwiatkowski.
• Widzów: 28 116.

Lech – Pogoń 0:0 
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Smyk
redakcja@naszglospoznanski.pl Na Bułgarskiej ponownie zagrał Rafał Murawski.


