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Koncerty gwiazd w Dopiewie Koncerty gwiazd w Dopiewie 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!

Golec uOrkiestra Golec uOrkiestra 
w Stęszewiew Stęszewie STR 9 STR 9 
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Kalendarium

11 czerwca
ŚRODA
• Gościem Cafe AZS UEP bę-
dzie Tomasz Zimoch, komen-
tator sportowy, który wygłosi 
wykład pt. „Rola komentatora 
w budowaniu wizerunku impre-
zy sportowej”. Zagości on na 
Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu (Aula, Gmach głów-
ny) o godzinie 18.30.

12 czerwca
CZWARTEK
• W CK ZAMEK w Pozna-
niu rozpoczyna się Festiwal 
Ethno Port Poznań! Podczas 
4 festiwalowych dni na trzech 
scenach wystąpi kilkunastu 
artystów z całego świata. Start 
o g. 20 w Sali Wielkiej – koncert 
Dhafera Youssefa z Turcji. 

13 czerwca
PIĄTEK
• Muzeum-Pracownia Literacka 
Arkadego Fiedlera i Powiat 
Poznański zapraszają do Pusz-
czykowa na Powiatowy Przegląd 
Piosenki Szantowej „Szanta 
Maria”. Świetna zabawa 
i pyszna grochówka w bliskim 
sąsiedztwie kopii legendarnego 
żaglowca Krzysztofa Kolum-
ba „Santa Maria”. Początek 
o godz. 18. 

15 czerwca
NIEDZIELA
• W kościółku, w Nekielce, 
o godz.1,9 usłyszeć będzie moż-
na Grzegorza Turnaua i Jacka 
Królika. Więcej na str. 13.

20–21 czerwca
PIĄTEK / SOBOTA
• Sylwia Grzeszczak, Skaldowie, 
Małgorzata Ostrowska, Mr. 
Zoob – to gwiazdy tegorocznych 
Dni Dopiewa, o których więcej 
piszemy na str. 13. 

27–29 czerwca
PIĄTEK – NIEDZIELA
• W tych dniach odbędzie się 
Święto Stęszewa. Gwiazdą 
będzie Golec u’Orkiestra.

28 Czerwca
SOBOTA
• Jarmark Piastowski w Po-
biedziskach. Gwiazdami będą 
Kombii, Andrzej Rybiński, Ino-
Ros i Ogień. Więcej na str. 6.

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

30 VI
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!

 Uścisnąłem rękę wyciągniętą przez THC
— Zostałem wybrany do zarządu 
Towarzystwa im. Hipolita Cegiel-
skiego! To dla mnie zaszczyt, powód 
do satysfakcji i dumy. Wszak będę 
mógł ściśle współpracować z tak 
zasłużonymi dla regionu i nie tylko 
ludźmi jak prezydent THC dr Ma-
rian Król – były wojewoda, człowiek, 
który jako gospodarz przywitał Jana 
Pawła II podczas jego pierwszej 
pielgrzymki w Poznaniu. W zarzą-
dzie są m.in. Szczepan Gawłowski 
– prezes fi rmy Kreisel, Zdzisław 
Kowalski – szef poznańskiego od-

działu Polskiej Spółki Gazownictwa, 
Ryszard Szulc – prezes Atanera; 
Tadeusz Zwiefka – niegdyś popu-
larny prezenter telewizyjny, teraz 
europoseł, znany mecenas Mariusz 
Paplaczyk... Wymieniać można jesz-
cze długo, bo wśród członków THC 
są takie wybitne postaci, że każda 
z nich mogłaby z powodzeniem być 
wybrana do zarządu. Dla mnie pro-
pozycja uczestnictwa w jego pracach 
jest docenieniem misji, której się 
podjąłem przed ponad trzema laty – 
stworzenia pozytywnej gazety „Nasz 

Głos Poznański” – nawiązującej 
do najlepszych tradycji prasy, bez 
zbędnej sensacji, plotek, afer. Misją 
„Naszego Głosu Poznańskiego” jest 
pokazywanie pozytywnych inicjatyw, 
wydarzeń i osób. Dlatego z nieukry-
waną satysfakcją uścisnąłem rękę 
wyciągniętą do mnie przez THC, 
które wspomaga ludzkie wysiłki 
w tworzeniu lepszych warunków 
życia, rozwijanie talentów młodego 
pokolenia, kreowanie przedsiębior-
czości oraz utrwalanie uniwersal-
nych wartości moralnych.

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

Wybór do zarządu 
THC jest docenie-
niem misji NGP
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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

Dary płynące 
prosto z serca
Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot z okazji Dnia 
Dziecka obdarowało 80 potrzebujących młodych ludzi 

„Nie zatwardzajmy serc, gdy sły-
szymy krzyk biednych. Starajmy się 
usłyszeć to wołanie. Starajmy się 
tak postępować i tak żyć, by nikomu 
w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu 
nad głową i chleba na stole, by nikt 
nie czuł się samotny, pozostawiony 
bez opieki.” (Ełk, 8 czerwca 1999) 
Święty Jan Paweł II

To motto przyświecało uroczyste-
mu spotkaniu z okazji Dnia Dziec-
ka, które dla swoich podopiecznych 
przygotowało Stowarzyszenie Po-
mocy Mieszkaniowej dla Sierot. 
Uroczystość odbyła się 31 maja 
w auli Gimnazjum im. Polskich No-
blistów w Baranowie (gm. Tarnowo 
Podgórne).

Dzięki ofi arności darczyńców 
i współpracujących fi rm oraz insty-
tucji obdarowanych ufundowano 
wsparcie fi nansowe i rzeczowe dla 

80 potrzebujących młodych ludzi, 
którzy wraz z opiekunami przyby-
li z różnych stron kraju: z Konina, 
Łodzi, Poznania, Strzelna, Tarnowa 
Opolskiego, Torunia, Wejherowa, 
Wrocławia oraz indywidualnych 

podopiecznych z Koziegłów, Sadów, 
Sulmierzyc i Tucholi. Pomoc na po-
prawę warunków mieszkaniowych 
otrzymało 6 podopiecznych, pozo-
stali rzeczowe, cenne podarunki: 

sprzęt AGD, audio, narzędzia uła-
twiające start zawodowy, specjali-
styczne pomoce naukowe dla dzieci 
niewidomych, sprzęt do rehabilita-
cji medycznej. Były też niespodzian-
ki od indywidualnych darczyńców. 
Uroczystość była niezwykle barwna 
i radosna dzięki zespołowi Modraki. 
Swoje talenty artystyczne zaprezen-
towali również podopieczni stowa-
rzyszenia.

Stowarzyszenie Pomocy Miesz-
kaniowej dla Sierot działa nie-
przerwanie od 1981 r. Orga-
nizuje każdego roku uroczyste 
spotkania z podopiecznymi z okazji 
Dnia Dziecka i przed Gwiazdką. 
Jest organizacją pożytku publiczne-
go o ogólnopolskim zasięgu działa-
nia działającą wyłącznie w oparciu 
o ofi arność społeczną i fundusze 
otrzymane z tytułu 1% podatku. Red 
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14 i 15 czerwca, w godzinach 11–18, 
Galeria Polskie Meble w Poznaniu 
(Al. Solidarności 34) zaprasza na 
wyjątkowe wydarzenie o nazwie: 
„Twój Dom, Mieszkanie, Wnętrze”. 
Patronat medialny objął nad nim 
„Nasz Głos Poznański”.

Wydarzenie skierowane jest do 
osób, które chciałyby poznać aktual-
ną ofertę mieszkaniową w Poznaniu 
i regionie, dowiedzieć się, jak cieka-
wie urządzić dom czy mieszkanie, 
skorzystać z porad ekspertów i pro-
jektantów wystroju wnętrz. Atrakcji 
zaplanowano dużo i przewidziano je 
także dla najmłodszych – specjalnie 
dla nich przygotowana zostanie stre-
fa, w której będą mogły kreatywnie 
bawić się w dom i jego urządzanie.

W ten weekend cała Galeria Pol-
skie Meble zmieni się w jedyne miej-
sce w swoim rodzaju – gdzie warto 
przyjść! Galeria podzielona zosta-
nie na cztery strefy, w których w za-
leżności od zainteresowań każdy bę-
dzie mógł znaleźć coś dla siebie. 

W Strefi e Dewelopera, na stano-

wiskach rozlokowanych w galerii, 
deweloperzy zaprezentują aktualną 
ofertę mieszkaniową miasta i re-
gionu. Pokazane zostaną premiery 
i zapowiedzi przyszłych inwestycji. 
Strefa Eksperta składać się bę-
dzie z kilku stanowisk (m.in. fi rmy 
branży wyposażenia wnętrz) oraz 
miejsca rozmów z ekspertami. Eks-
perci odpowiadać będą na kluczowe 
i często nurtujące pytania związane 
z zakupem nieruchomości. W Stre-
fi e Projektanta zaprezentują swoja 
ofertę architekci wnętrz. Będzie to 
doskonała okazja do rozpoczęcia 
współpracy architekt – klient/inwe-
stor. Dla maluchów przygotowana 
zostanie Strefa Dziecka. Będzie to 
miejsce gdzie maluchy spędzą twór-
czo i bezpiecznie czas uczestnicząc 
w zabawach. Rodzice nieodpłat-
nie będą mogą zostawić dzieci pod 
opieką animatorów i swobodnie 
zwiedzać stoiska. Dla wszystkich 
łowców okazji cenowych będzie to 
także niesamowita okazja do zaku-
pów w salonach meblowych. Tylko 
w ten weekend przygotowane zosta-
ną rabaty do 40%. Red

Twój Dom, 
Mieszkanie, Wnętrze

Pomoc na poprawę 
warunków
mieszkaniowych 
otrzymało sześć
osób

Dary wręczał m.in. Tadeusz Zwiefka, przed laty znany prezenter telewizyjny, obecnie europoseł.

 NASZ PATRONAT
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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 

Od 9 czerwca na ul. Poznańskiej 
w Skórzewie, na odcinku pomiędzy 
ul. Malwową i ul. Batorowską, wpro-
wadzony zostanie ruch jednokierun-
kowy od strony Poznania do Dopie-
wa. W przeciwnym kierunku objazd 
będzie możliwy drogą S11 i drogą 307 
w kierunku Poznania lub ul. Skórzew-
ską w kierunku do ronda przy ul. Mal-
wowej. Ruch lokalny poprowadzony 
zostanie ulicami: Rzemieślniczą, 
Spółdzielczą, Kolejową, Sadową, Sza-
rotkową, Daliową i ul. Malwową do 
Poznańskiej. Objazd poprzez ulice: 
Rzemieślniczą i Spółdzielczą zapewni 
też możliwość przejazdu z kierunku 
ul. Batorowskiej do ul. Kolejowej.

Ruch autobusów w kierunku 
Dopiewa będzie odbywał się bez 

ograniczeń. Natomiast w kierunku 
Poznania komunikacja zostanie 
skierowana objazdem poprzez ul. 
Batorowską, drogę 307 do skrzyżo-
wania z ul. Złotowską.

Wniosek na przebudowę 0,871 
km odcinka drogi powiatowej w Skó-
rzewie został najwyżej oceniony ze 
wszystkich drogowych projektów, 
które znalazły się na liście zadań 
ubiegających się o dofi nansowanie 
w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2012–
–2015, zwanego popularnie „sche-
tynówkami”. Tym samym Powiat 
Poznański jest niekwestionowanym 
liderem, jeśli chodzi uzyskanie do-
fi nansowania w ramach rządowego 
programu. Przez minione lata dzięki 

NPPDL Powiat Poznański zmoder-
nizował 9,3 km dróg powiatowych, 
przy dotacjach z budżetu państwa 
w wysokości 11,2 mln zł. Z kolei na 
„schetynówki” z budżetów gmin wy-
dano do tej pory 7,8 mln zł, a z bu-
dżetu powiatu – 9,6 mln zł.

Zakończenie całej przebudowy 
planowane jest na 15 października. 
Wartość inwestycji szacowana jest 
na ok. 5,9 mln zł, z czego Powiat 
Poznański i gmina Dopiewo dofi -
nansowały po 1.991.198 zł.

Uwaga, objazdy 
w Skórzewie
Od dziś zmiany na ul. Poznańskiej w Skórzewie

Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 
na » www.naszglospoznanski.pl

Katarzyna 
Wozińska-Gracz 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Markowe samorządy
Gminy Kórnik i Tarnowo Podgórne oraz Poznań 
wyróżnione w prestiżowym konkursie 
27 maja w warszawskim hotelu 
„The Westin Warsaw” odbyła się 
gala drugiej edycji konkursu „Mar-
kowy Samorząd”, którego inicjato-
rem jest Wolters Kluwer Polska. 

Celem konkursu jest wyróżnienie 
i nagradzanie polskich jednostek 
samorządu terytorialnego (gmin, 
powiatów i  województw) wyróżnia-
jących się pod względem dobrze 
zaplanowanych oraz skutecznie 
i  efektywnie realizowanych działań 
zorientowanych na budowę i  pro-
mocję marki jednostki samorządu 
terytorialnego, a także wysokimi wy-
nikami ekonomiczno-fi nansowymi. 
Ankiety uczestników wraz z prezen-
tacją projektu promocyjnego ocenia-
ne było przez jury, w którym zasiadali 
m.in. eksperci w dziedzinie ekonomii 
jednostek samorządu terytorialnego 
i marketingu terytorialnego. 

Gmina Kórnik zdobyła wyróż-
nienie specjalne w kategorii gmin 
wiejsko-miejskich. Na gali repre-
zentowali ją pracownicy Wydziału 
Promocji Gminy, Kultury i Sportu: 
Magdalena Matelska-Bogajczyk 
i Robert Jankowski oraz Hubert 

Marciniak z Działu Marketingu 
i Reklamy w Kórnickim Centrum 
Rekreacji i Sportu „OAZA”. 

Gmina Tarnowo Podgórne otrzy-
mała wyróżnienie w kategorii gmin 

wiejskich, a Poznań zwyciężył 
wśród miejskich.

Poznań zajęło pierwsze miejsce 
w kategorii gmina miejska, wy-
przedzając w tym roku Szczecin 
i Legionowo. Stolica Wielkopolski 
otrzymała też wyróżnienie za e-
administrację tj. cyfryzację urzędu 
i usług dla mieszkańców.

–Ta nagroda ogromnie mnie cie-
szy i jest potwierdzeniem, że Poznań 
wyróżnia się na tle innych polskich 
miast nie tylko wysokimi wynika-
mi ekonomiczno-fi nansowymi, ale 
także dobrze zaplanowanymi, sku-
tecznie i efektywnie realizowanymi 
działaniami związanymi z budowa-
niem pozytywnego wizerunku mar-
ki Poznań – powiedział prezydent 
Poznania Ryszard Grobelny.

Druga edycja festynu „Gmina Kór-
nik Wylęgarnią Pomysłów” odbyła 
się 25 maja na Prowencie, trzecie-
go dnia Kórnickich Spotkań z Białą 
Damą. Przypomnijmy, że festyn ten 
daje organizacjom społecznym i in-
stytucjom możliwość zaprezentowa-
nia mieszkańcom osiągnięć i wyni-
ków codziennej pracy. Jest okazją 
do promocji organizacji pozarzą-
dowych i zachętą dla wszystkich do 
włączania się w ich działania.

W malowniczej scenerii nadje-
ziornych terenów wzdłuż Promena-
dy im. Wisławy Szymborskiej sta-
nęły namioty i stoiska aktywnych. 
Kurkowie zainaugurowali festyn 
wystrzałem z armatki. Wędkarze 
prezentowali największe okazy ryb 
i przeprowadzali mini zawody dla 
dzieciaków. Klub „Wieża Kórnicka” 
zorganizował symultanę, w której 
Jakub Zeberski wygrał większość 
z 40 partii. Chór „Castellum Can-
tans” przeprowadził próbę „pod 
gołym niebem”. Wioślarze z UKS 
„Dwójka” pływali po jeziorze i pre-
zentowali sprzęt. Maddogsi ustawili 
się ze swoimi motorami. Pokazał 
swe dokonania „Legion”. Pod na-
miotem – czyli w obozowym klima-
cie dobrze czuli się kórniccy har-

cerze. TKD Kórnik zaprezentował 
pokaz taekwondo. Strażacy z gmin-
nych OSP pokazali sprzęt gaśniczy. 
„Śpiewający Włóczykije” przygoto-
wali warsztaty plastyczne dla naj-
młodszych. Avia Kamionki zapro-
siła do gry w piłkę stołową. Można 
było dowiedzieć się jak pomagać 
schronisku dla zwierząt w Gaju. 
Zorganizowano stoisko informa-
cyjne Kórnickiego Budżetu Oby-
watelskiego. Dzięki stowarzyszeniu 
„Instytut Zachodni” przyjechali do 
Kórnika także aktywni z sąsiedztwa, 
prezentując swoje osiągnięcia na 
kilku pięknych stoiskach. 

Na scenie prezentowały się 
przedszkola, szkoły podstawowe 
i gimnazja, a także stowarzyszenie 
dudziarzy. Bajkę opowiedział mistrz 
pośród mówcą Marek Haremza.

W fi nale burmistrz wraz z chór-
kiem zaśpiewał piosenkę poświę-
coną Teofi li z Działyńskich Szołdr-
skiej-Potulickiej.

Ważnym elementem tegorocznej 
„Wylęgarni” było wręczenie wyróż-
nień „Filar Aktywności”. Tytuły te 
otrzymali: Fundacja Zakłady Kór-
nickie, Firma TFP – Tektury Faliste 
i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kór-
niku. Red

Kórnik wylęgarnią 
pomysłów

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Gmina Kórnik zdobyła wyróżnie-
nie specjalne w kategorii gmin 
wiejsko-miejskich. 

 Film z gali zobacz na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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Zapraszamy na nową stronę internetową Stowarzyszenia Nasze Komorniki 

www.naszekomorniki.pl

Francusko-niemiecko-polskie poro-
zumienie pomiędzy samorządami 
terytorialnymi jest bardzo rzadko 
spotykane i stanowi wzór w całej 
Unii Europejskiej. Pierwsze podpi-
sy pod tym dokumentem złożono 
rok temu w Montfort. Następnie 
burmistrzowie trzech miast spotka-
li się w styczniu w Pobiedziskach, 
a ostatecznie umowa ratyfi kowana 
została 30 maja 2014 r. podczas wi-
zyty w Niemczech. 

Do Marktheidenfeld udały się 43 
osoby z gminy Pobiedziska. Znacz-
ną część z nich stanowiły rodziny, 
które wcześniej w Polsce gościły 
Niemców i Francuzów. Dyrektorzy 
placówek oświatowych oraz repre-
zentanci młodzieży gimnazjalnej 
odbyli spotkania w sprawie organi-
zacji kolejnych międzynarodowych 
projektów edukacyjnych. Pedago-
dzy specjalni odbyli wizję lokalną 
w niemieckiej placówce opieki nad 
osobami upośledzonymi i zaplano-
wali wymianę w ramach swojego 
środowiska w celu obserwacji wza-
jemnych doświadczeń. 

Wspólnie uczestniczono w uro-
czystości z okazji 25-lecia partner-
stwa pomiędzy Marktheidenfeld 

a Montfort, podczas którego wrę-
czono Marktheidenfeld Tablicę 
Honorową Rady Europy w uznaniu 
osiągnięć na rzecz propagowania 
ideałów Unii Europejskiej. Odby-
ły się też spotkania pracowników 
urzędów na temat koncepcji ener-
getycznych uwzględniających wy-
korzystanie odnawialnych źródeł 

energii w poszczególnych gminach 
oraz na temat wpływu polityki euro-
pejskiej na politykę gminną.

Komitety partnerstwa miast pod-
czas odbytych spotkań zaplanowały 
już kolejne trójnarodowe przedsię-
wzięcia mające na celu integrację 
mieszkańców na różnych płaszczy-
znach aktywności społecznej.

Podczas całego pobytu wielokrot-
nie na ulicach Marktheidenfeld oraz 
podczas uroczystych spotkań pol-
ską kulturę i zwyczaje promowali 
członkowie Zespołu Pieśni i Tańca 
Wiwaty.  Artur Krysztofi ak

Trójstronne 
partnerstwo miast
Sfi nalizowano podpisanie karty trójstronnego partnerstwa 
pomiędzy gminami Montfort sur Meu, Marktheidenfeld 
i Pobiedziska 

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

PRZYJMIE PRACOWNIKÓW DO PRODUKCJI OKIEN
Mile widziane doświadczenie

Kontakt wyłącznie osobisty w siedzibie fi rmy
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Francusko-niemiecko-polskie porozumienie pomiędzy samorządami 
terytorialnymi jest bardzo rzadko spotykane.

Trójstronne  
partnerstwo stanowi 
wzór w UE

Zapraszamy na coroczny Jarmark 
Piastowski do Pobiedzisk. Na 
największej imprezie plenerowej 
w gminie, na scenie, na plaży nad 
Jeziorem Biezdruchowo zagrają jak 
co roku gwiazdy polskiej estrady.

28 czerwca zobaczymy m.in. kon-
cert zespołu Ino Ros oraz Andrzeja 
Rybińskiego, a gwiazdą wieczoru bę-
dzie legendarny zespół Kombii. Bę-
dzie też gotowanie z Robertą Sową 
i wiele różnych atrakcji, a koncert po-
prowadzą Zygmunt Chajzer i Piotr 
Jaworski. Wstęp bezpłatny. Lech

Kombii w Pobiedziskach
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Każdy kto zetknął się z remontem 
łazienek, kuchni wie, że podłoże 
pod płytki musi być równe. Nie-
którzy wykonawcy, aby podrównać 
podłoże stosują kleje do płytek, czy 
też przyklejają płytki na placki. Ta-
kie rozwiązanie nie jest najlepsze, 
klej często dużo dłużej wiąże, często 
„wciąga” płytki, utrudniając tym 
samym pracę. Stąd najlepiej sto-
sować do wyrównania najpierw za-
prawę wyrównującą np. ZAPRAWĘ 
WYRÓWNAWCZĄ 428, a potem 
gdy ona stwardnieje, klej do płytek 
np. jeden z EXPERTÓW z oferty 
KREISEL. Takie rozwiązanie po-

woduje, że trzeba kupić dwa wyroby 
i oczywiście nie można się pomylić 
w kolejności ich stosowania. Można 
jednak zastosować jeden specjal-
ny wyrób, zaprawę łączącą cechy 
obu tych wyrobów, a więc łatwość 
formowania, wyrównywania pła-
skiej powierzchni podłoża oraz siłę 
klejenia zaprawy klejącej do płytek. 
Takim wyrobem jest KLEJ DO PŁY-
TEK „2 w 1” 100.

Zaprawa „2 w 1” to idealne połą-
czenie zaprawy wyrównującej i kleju 
do płytek. Dzięki niej możemy wy-
równać podłoże aż do 3 cm grubo-
ści, a potem na tak przygotowaną 
ścianę lub podłogę przykleić płytki 
ceramiczne, terakotowe, klinkie-

rowe, a nawet gresowe (wewnątrz 
pomieszczeń). Przy przyklejaniu 
płytek także, możemy wyrównać 
nieduże nierówności podłoża, bo do 
10 mm. 

Zaprawa ta dzięki dodatkowi włó-
kien zbrojących oraz specjalnych 
żywic proszkowych jest uelastycz-

niona i może przenieść duże na-
prężenia. Przede wszystkim nadaje 
się na nierówne, nieotynkowane 
podłoża z elementów ceramicznych, 
silikatowych, gazobetonowych itp. 
Także na nie równe podłoża z beto-
nów oraz jastrychów cementowych. 
Do ścian i podłóg.

Zaprawa jest wodo- i mrozood-
porna, nadaje się do stosowania 
zarówno wewnątrz budynków jak 
i na zewnątrz. Posiada wysoką przy-
czepność do podłoży mineralnych. 
Jest łatwa w stosowaniu, ma ograni-
czony spływ, dzięki czemu przykle-
janie płytek o dużych formatach nie 
stanowi problemu. Klasyfi kowana 
wg EN-12004+A1: C1T

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

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

www.kreisel.pl

Szybszy remont – uniwersalne zaprawy
TEKST SPONSOROWANY

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

oferuje około 1000-ca różnych gatunków roślin ozdobnych: 
krzewów i drzew liściastych oraz iglastych, pnączy i bylin.

U nas kupisz ziemię ogrodową, korę sosnową i nawozy!

Serdecznie zapraszamy codziennie od 9.00 aż do zmierzchu

P R Z Y J E D Ź  I  P R Z E K O N A J  S I Ę  S A M !

REKLAMA

W Mosińskim Ośrodku Kultury 28 
maja spotkali się przedstawiciele 
gminy Mosina, Fundacji Aktyw-
ności Lokalnej z Puszczykowa, 
Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Poznaniu, Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Partnerem przedsięwzięcia było 
także Centrum Work – Life Balance 
w Kokkedal (Dania). Było to spotka-
nie subregionalne, podsumowujące 
realizację III fazy innowacyjnego 
projektu współfi nansowanego z UE 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pt. „Mam dziecko – 
pracuję”.

Projekt prowadzony od kilku mie-
sięcy w Mosinie, obejmował szereg 
spotkań i warsztatów, w które byli 
zaangażowani rodzice, samorząd 
i przedsiębiorcy. Celem było zwięk-

szenie konkurencyjności Wielko-
polski poprzez wzmocnienie ada-
ptacyjności matek i ojców na rynku 
pracy w wyniku analizy, testowania 
i wdrożenia w latach 2011–2014 
modelu współpracy międzysektoro-
wej wspierającego godzenie życia 
zawodowego i prywatnego opartego 
o ideę fl exicurity. Wdrażano rozwią-
zania oparte o zasady work-life ba-
lance, tj. godzenia życia osobistego 
i zawodowego.

Rodzice mieli okazję zapoznać 
się z zagadnieniami związanymi 
z przepisami prawnymi dot. Ko-
deksu pracy, elastycznymi forma-
mi zatrudnienia, autoprezentacji, 
kreatywnych gier i zabaw dla dzieci 
i wielu innych. W ramach projektu 
zawiązała się także Nieformalna 
Grupa Rodziców „Strefa Rodzica”, 

która na zaproszenie Urzędu Miej-
skiego w Mosinie 15 maja wzięła 
udział w Międzynarodowym Dniu 
Rodzin. Podczas tej imprezy, która 
była także inauguracją Programu 
„Mosińska Karta Rodziny 3+”, 
Strefa Rodzica zapraszała na „Ciu-
chowisko” i do współpracy. Kolej-
ną inicjatywą realizowaną razem 
z Urzędem Miejskim będzie przy-
gotowanie „Gminnego Informatora 
dla Rodzin”, w którym znajdą się 
praktyczne informacje dotyczące 
palcówek przedszkolnych, szkół, 
placów zabaw, opieki medycznej itp. 

Dla rodzin
W Mosinie podsumowano projekt „Mam dziecko-pracuję”
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IV Zjazd Zabytkowych Saabów od-
będzie się 13–15 czerwca. 

– Samochody z uczestnikami za-
opiekowane przez motocyklistów 
z Mosińskiego Stowarzyszenia 
Motocyklowego odwiedzą m.in. 
Moto Młyn w Stęszewie, Muzeum 
w Koszutach oraz dadzą pokaz swo-
ich zdolności na Placu Targowym 
w Mosinie 14 czerwca o godz.18. 
Auta tej marki zwyciężały w naj-
bardziej prestiżowych rajdach na 
świecie, choć ich trzycylindrowe, 
trzygaźnikowe dwusuwowe silniki 
mają tylko 850 cm3 – mówi Krzysz-
tof Rozenblat.

W tym roku zobaczymy po raz 
pierwszy w Polsce Saaba 96 Sport 
oraz jednego z dziewięciu w Euro-
pie Sonetta II 2T. Przyjadą kombi, 
auta sportowe, egzemplarze Sa-

abów najstarsze, unikalne. Pojawią 
się restauratorzy aut z Kańczugi. 
Gościem zlotu w Mosinie będzie 
najszybszy, najbardziej utytułowa-
ny drifter Maciej Polody ze swoim 
400-konnym Nissanem. Będzie 
dużo siwego dymu, nostalgii, wspo-
mnień, okazji do fotografowania. 
Gościem honorowym będzie zna-
komitość rajdowa, dwukrotny zwy-
cięzca Rajdu Monte Carlo – Mister 
Saab czyli Erik Carlsson.

Organizatorem IV Zjazdu Za-
bytkowych Saabów jest Fundacja 
Rodziny Rozenblat, przy wsparciu 
Urzędu Miejskiego w Mosinie, Am-
basady Szwecji. Red

20 maja w Mosińskim Ośrodku Kul-
tury ponad 40 osób uczestniczyło 
w  bezpłatnym seminarium bizne-
sowym, zorganizowanym przez 
lokalny samorząd. Prelegentami 
byli: Agnieszka Zaremba Specja-
listka WARP, która omówiła krok 
po kroku jak założyć własną dzia-
łalność gospodarczą oraz przed-
stawiła możliwości pomocy jakie 
oferuje Wielkopolska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości dla fi rm, 
dr Robert Romanowski adiunkt 
w  Katedrze Handlu i  Marketin-
gu Uniwersytetu Ekonomicznego 

w  Poznaniu, który wraz z  Wiktorią 
Jaros z  Fundacji Aktywności Lo-
kalnej mówili o  godzeniu życia za-
wodowego z osobistym oraz o Spo-
łecznej Odpowiedzialności Biznesu, 
(Work Life Balance oraz Corporate 
Social Responsibility),  Maciej Ma-
łach z  Fundacji Pomocy Wzajem-
nej Barka z  Poznania prezentował 
możliwość współpracy z  zakładaną 
w  Mosinie Spółdzielnią Socjalną, 
dyrektor MOK Marek Dudek oraz 
kierownik OSiR w  Mosinie Walde-
mar Demuth zachęcali do nawiązy-
wania współpracy z ośrodkami. KA

Saabzlot

Seminarium biznesowe

Karolina 
Adamczyk 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Bene Meritus za życzliwość
Na przełomie maja i czerwca odbyły się Dni Gminy Komorniki, nad którymi 

patronat sprawował „Nasz Głos Poznański”. Działo się wiele
Podczas XI Spotkania Przyjaciół 
Gminy Komorniki (30 maja) przy 
okazji Dni Komornik wójt Jan Bro-
da wręczył statuetki Bene Meritus. 
Nagroda ma na celu wyróżnienie 
osób szczególnie zasłużonych dla 
rozwoju i promocji gminy. Statuet-
ki otrzymali: Ewa Roszyk-Ledecka 
– kierownik OPS za wieloletnie, 
rzetelne kierowanie tą placówką; 
Izabela Jankowiak – ekspert banku 
DnB Nord Polska S.A., za życzliwe 
i merytoryczne wsparcie fi nansów 
gminy Komorniki; Stanisław Kober-
ski – wiceprezes LKS „Wielkopol-
ska” za wszechstronną działalność 
sportową, szczególnie z młodzieżą 
w sekcji tenisa stołowego; Andrzej 
Wietrzykowski za wieloletnią pracę 
trenerską i wychowawczą z mło-
dzieżą w sekcji tenisa stołowego 
w Wirach; Doroty Lew-Pilarskiej 
– burmistrz Czempina za 10 lat 
skutecznego kierowania Związkiem 
Międzygminnym Centrum Zago-
spodarowania Odpadów Selekt 
i efektywne wdrożenie ustawy śmie-
ciowej na terenie 20 gmin; Tomasz 

Łubiński, wicestarosta poznański, 
za konstruktywną i owocną współ-
pracę przy realizacji przebudowy 
dróg powiatowych na terenie gminy 
Komorniki. 

Następnego dnia podczas uro-
czystej sesji Rady Gminy Komor-
niki radni zdecydowali o przyjęciu 
programu wspierania rodzin wielo-
dzietnych „Rodzina 5+”. Wójt Jan 

Broda odniósł się do przypadają-
cych w tym roku rocznic 25-lecia 
wyborów czerwcowych, 10-lecia 
obecności Polski w UE oraz wpły-
wu tych wydarzeń na dzisiejszy ob-
raz gminy. Przypomniał dokonania 
gminy i podkreślił, że bez wsparcia 
ze strony przedsiębiorców oraz spo-
łeczności rozwój gminy nie byłby 
tak imponujący. 

Dni Gminy upłynęły w towarzy-
stwie licznych imprez. Tłumy fanów 
bawiły się z zespołami Bayer Full 
i Łzy. 

Koneserzy wysłuchali koncertu 
inaugurującego IX Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej w kościele 
Komornickim, a na dzieci czekały 
liczne atrakcje z okazji Dnia Dziec-
ka. Lech

FO
T.

 S
ŁA

W
O

M
IR

 L
E

C
H

N
A

Pamiątkowe zdjęcie laureatów Bene Meritus.

Jedną z atrakcji był występ zespołu Łzy. 

 NASZ PATRONAT

Radni zdecydowali 
o przyjęciu programu 
wspierania rodzin 
wielodzietnych 
„Rodzina 5+”
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 NASZ PATRONAT

REKLAMA

Maraton imprez w gminie Stęszew 
zainaugurowano już 1 czerwca Pik-
nikiem Ekologicznym. Organizato-
rzy przygotowali szereg ciekawych 
wydarzeń artystycznych, rozryw-
kowych i rekreacyjnych m.in. rajd 
rowerowy, marsz nordic walking, 
konkurs piosenki, konkursy wiedzy 
oraz koncert Kapeli Zza Winkla.

21 czerwca na Plaży Ośrodka 
Camping nad Lipnem odbędzie się 
IV już Stęszewski Bieg Przełajowy 
„Rusz serce dla Wojtka! Charyta-
tywny Maraton Zumba Fitness na 
Plaży oraz zawody Wake Cup.

27-29 odbędzie się Święto Stę-
szewa. Tegoroczną gwiazdą dni 
miasta będzie Golec uOrkiestra, je-
den z najbardziej rozpoznawalnych 
zespołów w Polsce, którego liderami 
są Łukasz i Paweł Golcowie – „be-
skidzcy górale XXI wieku”. W Stę-
szewie usłyszymy takie przeboje jak 
„Crazy is my live”, „Ściernisco”, 
„Słodycze”, „Pędzą konie”, „Kto 
się ceni”, „Nie ma nic”, „Góralskie 
tango”, „Wujek Louis song”, „Życie 
jest muzyką” i „Młody maj”. 

Na 29 czerwca zaplanowano tak-
że II Stęszewski Fitness dla Tomka. 
Szczegóły o wszystkich wydarze-

niach znajdziecie Państwo na naszej 
stronie www.naszglospoznanski.pl. 
Lech

Gorący czerwiec
Ten miesiąc zapowiada się interesująco 

w gminie Stęszew. Będzie m.in.     koncert Golec uOrkiestra
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Z hotelem Leda Spa**** ogłasza-
my konkurs, którego nagrodą jest 
weekendowy pobyt dla dwóch osób 
w tym pięknym kołobrzeskim ku-
rorcie z możliwością korzystania 
z basenu, jacuzzi, sauny, urządzeń 
cardio fi tness. Laureata wybierzemy 
spośród osób, które polubią na Fa-
cebook’u hotel Leda Spa****, na-
mówią znajomych, by także „lajko-
wali” i napiszą na adres bartosz@
hotelleda.pl wiadomość, kto „Lubi” 
dzięki Wam. Zabawa trwa do 14 
czerwca. O konkursie piszemy także 
na portalu www.naszglospoznanski.
pl i na Facebook’u. Mile widziane 
także polubienie „Naszego Głosu 
Poznańskiego”

Dodajmy, że 4 czerwca hotel Leda 
Spa**** otrzymał certyfi kat jakości 
serwisu TripAdvisor® – nagrodę za 
perfekcyjną obsługę gości, którym 
są wyróżniane wyłącznie obiekty 
regularnie otrzymujące dużą licz-
bę bardzo pochlebnych recenzji od 
podróżnych w serwisie TripAdvi-
sor. Mogą ją uzyskać fi rmy z całego 
świata spełniające określone wyma-
gania. Nagrodzone obiekty należą 
do ścisłej czołówki fi rm ogłaszają-
cych się w tym serwisie.

– Wyróżnienie certyfi katem ja-
kości przyznawanym przez serwis 

TripAdvisor jest powodem do dumy 
dla całego zespołu hotelu Leda 
SPA****. Chcemy podziękować 
wszystkim naszym gościom, którzy 
poświęcili swój czas na napisanie 
recenzji w serwisie TripAdvisor” – 

powiedziała Monika Różewska, dy-
rektor hotelu Leda SPA****.

– Trudno o lepszy wyraz uznania 
niż pochwała od naszych gości. Cer-
tyfi kat jakości przyznawany na pod-
stawie recenzji zamieszczanych przez 
gości jest wspaniałym wyrazem po-
parcia dla działań fi rmy oraz naszego 
ciągłego dążenia do zapewnienia naj-
wyższej jakości obsługi – powiedział 
Bartosz Suchorzewski, zastępca dy-
rektora Hotelu Leda SPA****.

Hotel Leda Spa**** został także 
nagrodzony Holiday Check Award 
2014. Tym samym jest jednym 
z najbardziej popularnych na całym 
świecie Award w kategorii „popu-
larny wśród par”. Red

Weekend nad morzem
KONKURS

Nagrodą jest 
weekendowy pobyt 
dla dwóch osób 
w Leda Spa****
w Kołobrzegu
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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

Srebrne medale „Labor Omnia 
Vincit” otrzymali: prof. dr Marek 
Jemielity, kierownik Kliniki Kar-
diochirurgii Szpitala Klinicznego 
Przemienienia Pańskiego w Pozna-
niu; Konrad Napierała, dziennikarz 
(m.in. były red. naczelny Gazety Po-
znańskiej i Dziennika Poznańskie-
go), działacz państwowy i samorzą-
dowy, obecnie doradca burmistrza 
MiG Swarzędz i Bogdan Zastawny, 
działacz państwowy, samorządowy, 
właściciel fi rmy „Z 3 Group”.

Statuetki Honorowego Hipolita 
i godność „Lider Pracy Organicznej” 
wręczone zostały: prof. dr Wojcie-
chowi Kasprzakowi, ordynatorowi 
oddziału Pulmonologiczno-Interni-

stycznego Wielkopolskiego Centrum 
Pulmonologii torakochirurgii w Po-
znaniu; Januszowi Skoczyńskiemu, 
współwłaścicielowi Zakładu Poli-

grafi cznego „Drukma” w Poznaniu; 
Janowi Wesołowskiemu, działaczowi 
samorządowemu i spółdzielczemu.

Potem odbyło się zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze THC. Prezy-
dentem ponownie został dr Marian 
Król, I wiceprezydentem prezes 
fi rmy Kreisel dr Szczepan Gawłow-
ski, a drugim dyrektorem oddziału 
PSG sp. z o.o. w Poznaniu Zdzisław 
Kowalski, a sekretarzem Jacek Biel-
czyk. Wśród członków zarządu zna-
lazł się redaktor naczelny „Naszego 
Głosu Poznańskiego” Sławomir 
Lechna, a także Dominik Górny, 
Marek Nowak, Mariusz Paplaczyk, 
Filip Suś, Ryszard Szulc, Jacek Wit-
kowski i Tadeusz Zwiefka. Komisję 
rewizyjną tworzą: Bolesław Janusz-
kiewicz, Krzysztof Karoń, Jerzy Szy-
ło. Lech

Nowy zarząd THC 
wybrany 
Srebrne medale „Labor Omnia Vincit” oraz statuetki 
Honorowego Hipolita i godność „Lider Pracy Organicznej” 
wręczone zostały 31 maja na walnym zebraniu sprawozdawczo-
-wyborczym członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego 

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

Gimnazjum w Skórzewie zorgani-
zowało 31 maja koncert „Fortepian 
dla Ignacego”, łączący sztukę ze 
zbiórką pieniędzy. Wystąpił Jacek 
Kortus, wybitny pianista, laureat 
wielu prestiżowych konkursów. 
Wcześniej zaprezentowali się uta-
lentowani muzycznie i wokalnie 
uczniowie i absolwenci placówki. 
Można też było nabyć cegiełki w po-
staci klawiszy ze starego fortepianu 
oznaczonych okazjonalną tabliczką. 
Ambitnym celem, jaki postawiła so-
bie dyrekcja szkoły, jest zakup for-
tepianu dla gimnazjum, noszącego 

imię Ignacego Jana Paderewskiego. 
Oczywiście nadal można wesprzeć 
fi nansowo nietuzinkową akcję 
i przybliżyć skórzewskie gimnazjum 
do osiągnięcia celu – kontakt: tel.: 
618 945 270, sekretariat@skorze-
wo.edu.pl . AM

Najlepsze w Polsce 

Fortepian dla Ignacego

 NASZ PATRONAT

Prezydentem THC 
został Marian Król, 
a wiceprezydentami 
Szczepan Gawłowski 
i Zdzisław Kowalski
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Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych z prawnuczką Hipolita Cegielskiego, Zofi ą Cegielską-Doerffer. 
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Liderzy 
przedsiębiorczości

Dni Przedsiębiorczości Poznań 2014 za nami

Jak znaleźć inspirację i  pomysł na 
własną fi rmę, co jest potrzebne by 
zarejestrować działalność gospo-
darczą, jak znaleźć źródła fi nanso-
wania i  partnerów dla swojego biz-
nesu – tego każdy przyszły i obecny 
przedsiębiorca mógł dowiedzieć się 
podczas Dni Przedsiębiorczości Po-
znań, które odbyły się 7 i 8 maja na 
terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. 

Pod wspólną nazwą Dni Przed-
siębiorczości Poznań odbyły się: 
Targi Usług dla Biznesu (IV edycja, 
poprzednio Targi Przedsiębiorczo-
ści), Forum Gospodarcze Metropolii 
Poznań (VII edycja), Konkurs o tytuł 
Poznańskiego Lidera Przedsiębior-
czości (XI edycja), Forum Franczyzy 
(III edycja) i StartUp! Poznań (I edy-
cja). Powiat podczas wszystkich wy-

darzeń reprezentował Tomasz Łu-
biński, wicestarosta poznański.

Podczas Targów Usług dla Bizne-
su prezentowano przede wszystkim 
oferty podmiotów świadczących 

usługi wspierające rozwój biznesu 
oraz instytucji otoczenia biznesu. 
Powiat Poznański również miał swo-
je stoisko, na którym wszyscy zainte-
resowani mogli uzyskać informację 

na temat rozwoju przedsiębiorczo-
ści w regionie oraz możliwości pro-
mocji działalności gospodarczej 
za pośrednictwem Portalu Firm 
Powiatu Poznańskiego. Strona 
www.pfpp.com.pl – skierowana jest 
właśnie do przedsiębiorców. Części 
wystawienniczej targów towarzy-
szyła część warsztatowa składająca 
się ze szkoleń, warsztatów i prelekcji 
o tematyce biznesowej.

Celem Forum Gospodarczego 
Metropolii Poznań było stworzenie 
platformy do debaty nad możli-
wościami wykorzystania gospo-
darczego i  naukowego potencjału 
aglomeracji poznańskiej w  dążeniu 
do zwiększenia konkurencyjności 
wśród europejskich metropolii. Te-
goroczna edycja dotyczyła korzyści, 
jakie można osiągnąć dzięki współ-

pracy międzynarodowej oraz form 
wspierania lokalnych przedsiębior-
ców przez samorządy.

Kolejnym wydarzeniem była gala 
konkursu o tytuł Poznańskiego Li-
dera Przedsiębiorczości. Konkurs 
ten skierowany jest do mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorców oraz 
startupów z  Poznania oraz powiatu 
poznańskiego. Promuje podmioty 
innowacyjne i dynamiczne, które 
posiadają ciekawą ofertę i  notują 
sukcesy na rynku. W tym roku do 
udziału w konkursie napłynęło ok. 
100 zgłoszeń, z czego 52 przeszły 
pozytywną ocenę wstępną. Osta-
tecznie uhonorowano 20 fi rm, w tym 
fi rmy z powiatu poznańskiego. 

Dni Przedsiębiorczości Poznań są 
wspólną inicjatywą miasta Poznań, 
Powiatu Poznańskiego oraz poznań-

skich środowisk gospodarczych i na-
ukowych. Tegoroczną ich edycję pa-
tronatem objął minister gospodarki.

Zdaniem organizatorów, Dni 
Przedsiębiorczości Poznań mają za 
zadanie: inspirować do kreowania 
własnej ścieżki rozwoju zawodowe-
go dzięki wiedzy i talentom, wspie-
rać przedsiębiorców i inwestorów, 
uławiać dzielenie się przedsiębior-
ców wiedzą i doświadczeniem, kre-
ować pozytywny klimat dla rozwoju 
biznesu oraz współpracy gospodar-
czej w  wymiarze lokalnym, regio-
nalnym i międzynarodowym, pro-
mować przedsiębiorczość poprzez 
wskazywanie najlepszych przedsię-
biorców i  projektów biznesowych 
jako przykładów sukcesu i wzoru do 
naśladowania.
Hanna Kolanowska-Pogrzebna 

Porozumienie pomiędzy szkołą 
zawodową w Murowanej Goślinie 
(należącą do Zespołu Szkół w Bole-
chowie) a fi rmą Solaris Bus&Coach 
i Zespołem Szkół w Swarzędzu pod-
pisano 13 maja w obecności przed-
stawicielki Powiatu Poznańskiego 
– Moniki Lis-Nożyńskiej, dyrektor 
Wydziału Edukacji Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu.

Celem jego jest podniesienie jako-
ści kształcenia i zwiększenie szans 
na rynku pracy wśród uczniów 
kształcących się w pierwszej kla-
sie w zawodzie monter-mecha-
tronik. Będą oni mieli możliwość 
przystąpienia do egzaminu AHK, 
w niemieckiej izbie rzemieślniczej, 
co zwiększy ich szanse na europej-
skim rynku pracy. Wyposażeniem 
stanowisk mechatronicznych, słu-

żących do praktycznej nauki zawo-
du pod kątem egzaminu, zajęła się 
fi rma Solaris. Teorii młodzież uczyć 
się będzie w Swarzędzu, a przed-
miotów ogólnokształcących – jak 
dotychczas – w goślińskiej szkole 
zawodowej.

Wszyscy obecni podkreślali, że 
ważne jest, aby młodzi ludzie kształ-
cili się i pracowali w kraju, jednak 
otwarcie na świat i możliwość zdo-
bywania doświadczenia za granicą 
to także ogromna szansa.
Agnieszka Olejniczak-Gros 

AHK – cenny prezent dla goślińskich mechatroników

W konkursie o tytuł 
Poznańskiego 
Lidera Przedsię-
biorczości napłynęło 
około stu zgłoszeń

Uczniowie będą 
mogli przystąpić do 
egzaminu AHK
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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

Olga Sokal, reporterka Radia ZET Gold
Na ogół przed sezonem wakacyjnym nie mamy problemu z planowaniem 

naszych urlopów – w głowach powoli spełniamy nasze marzenia, które przez 

cały rok pracowniczego kieratu pęczniały nam w mózgach. Problem pojawia 

się dopiero wtedy, gdy oprócz żony, męża czy dzieciaków, członkiem naszej 

rodziny jest jeszcze zwierzak. Co zrobić z ukochanym stworem, którego nie 

możemy zabrać na wycieczkę do Ciechocinka czy Honolulu? Pomysłów jest 

sporo – oddać pod opiekę babci, cioci czy sąsiadki. Niestety nie wszystkim 

to najprostsze rozwiązanie przychodzi do głowy. Co roku słyszymy o powta-

rzających się bestialskich porzuceniach czworonogów w przydrożnych lasach. 

Oprawcy często pozbywają się psów czy kotów w drodze do upragnione-

go celu podróży. Z takim problemem boryka się między innymi poznańskie 

schronisko dla zwierząt przy ulicy Bukowskiej. Po smutnym początku – teraz 

będzie optymistycznie – placówka obchodzi właśnie pięćdziesięciolecie istnie-

nia i zachęca poznaniaków do wspólnego świętowania. Pracownicy przytuliska 

chcą stworzyć galerię zdjęć ludzi i zwierzaków, które przygarnęli. A na tym 

nie koniec – można też odwiedzić schronisko i nadać imiona psom i kotom, 

których tożsamość zastępuje numer boksu.  O wszystkich pomysłach, które 

mają sprawić, że poznaniacy pokochają porzucone zwierzaki, przeczytacie 

na stronie placówki na facebooku.  A jeśli mowa o urodzinach, to nie moż-

na nie wspomnieć o prezentach. Przez całe lato mile widziane są upominki 

dla samotnych czworonogów – brakuje karmy rekonwalescencyjnej, smyczy, 

zabawek, koców czy środków do pielęgnacji. Jeśli nie możemy dać zwierzako-

wi ze schroniska przy Bukowskiej nowego dachu nad głową, w którym byłby 

kochany, to choćby tym gestem możemy przyczynić się do tego, by było mu 

chociaż trochę lepiej.

Andrzej Kamiński, prezenter Radia ZET Gold
Lato zbliża się wielkimi krokami i na pewno wielu z nas 

myśli już o wakacyjnych wyjazdach. Ale jeżeli wasze 

podróżnicze plany spalą jednak na panewce – nie ma 

co się załamywać – ponieważ w samym Poznaniu latem 

nie będziemy się nudzić. Wszystko za sprawą licznych 

koncertów i innych wydarzeń kulturalnych, które są pla-

nowane w najbliższym czasie w stolicy Wielkopolski. Np. 

już 24 czerwca fani mocniejszych brzmień będą mogli 

na Stadionie Miejskim w Poznaniu bawić się w rytm 

muzyki legendarnych Brytyjczyków z Iron Maiden oraz 

kalifornijskich thrash metalowców ze Slayera. Oczywi-

ście można korzystać również z atrakcji, jakie oferuje 

festiwal Malta. Natomiast w lipcu powróci do nas seria-

lowy Dr House, czyli aktor Hugh Laurie, który ostatnio 

udowodnił, że także znakomicie śpiewa i potrafi grać 

na różnych instrumentach. Miłośnicy amerykańskiego 

bluesa powinni zatem zarezerwować sobie w kalenda-

rzach datę 27 lipca. Druga połowa wakacji w Poznaniu 

również zapowiada się bardzo interesująco – zwłaszcza 

dla tych, którzy interesują się X muzą. Już 8 sierpnia 

startuje festiwal Transatlantyk, podczas którego w ciągu 

kilku dni będzie można zachwycać się dokonaniami mię-

dzynarodowej kinematografii. Wygląda na to, że tego-

roczne wakacje w Poznaniu będą zdecydowanie udane!

Propozycje 
na wakacje

Prowadzący audycję „Przebojem po okolicy”
Gdyby przejrzeć dokładnie historię muzyki popularnej, okaże 

się, że całkiem spory procent znanych przebojów zdradza 

skłonność artystów do zadawania pytań. sobie lub innym. 

Przeważnie innym, najczęściej przedstawicielom płci prze-

ciwnej oczywiście. „Czy mnie jeszcze pamiętasz?” – pytał 

Czesław Niemen, „Jak się masz, kochanie?” – zagajali Hap-

py End, Elektryczne Gitary próbowały się dowiedzieć „Co 

ty tutaj robisz?”, a Wojciech Gąssowski do dzisiaj podejmuje 

wciąż aktualny problem „Gdzie się podziały tamte prywat-

ki?”. Wydaje się, że kiedyś częściej pytania w piosenkach 

zadawały kobiety – The Shirelles płakały „Czy jutro będziesz 

mnie nadal kochał?”, Diana Ross zastanawiała się „Dlaczego 

głupcy się w ogóle zakochują?”, Whitney Houston zauważała 

„Czy już nie mieliśmy prawie wszystkiego?”, a Annie Lennox 

pytała nawet dwukrotnie – najpierw w duecie Eurythmics „Co 

to za dziewczyna?” (podobnie jak zresztą Madonna), a następ-

nie zaczynając karierę solową rzucała w świat wielki przebój pod 

tytułem „Dlaczego?”.

Później do zadawania pytań wzięli się panowie – „Czy ktoś 

widział moją kobietę?” słyszeliśmy u The Rolling Stones, „Kto 

to w ogóle jest?” u Michaela Jacksona,  „Czy czujesz tu miłość 

dziś wieczorem?” u Eltona Johna (i w filmie „Król Lew”), a „Czy 

kiedykolwiek tak naprawdę kochałeś kobietę?” u Bryana Adam-

sa (oraz w filmie „Don Juan De Marco”). Wszystkich tych wyżej 

wymienionych przebojów z pytaniami w tytule (i wielu innych!) 

można słuchać na co dzień w Radiu ZET Gold o różnych porach 

dnia i nocy, a w niedzielę 22 czerwca prezentowane będą jeden 

po drugim w Liście Wielkich Przebojów między godziną 19 a 20. 

Zapraszamy!

Marcin Żyski poleca 
hity ze znakiem zapytania

50-lecie schroniska dla 
zwierząt w Poznaniu
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KULTURA

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

Festyn odbędzie się na placu przy 
ul. Łąkowej. W piątek (20 czerw-
ca) o godz. 21 wystąpi Sylwia 
Grzeszczak, znajdująca się obecnie 
na wznoszącej fali popularności. 
Artystka z pewnością zagra swoje 
największe przeboje: „Księżnicz-
kę”, „Bajkę”, „Małe rzeczy”, któ-
rymi wdrapała się na szczyty po-
pularności, także w tegorocznych 
plebiscytach w Sopocie (Top-Tren-
dy) i Opolu (Super Jedynki). Pod-
czas koncertu w Dopiewie zapowie-
działa niespodziankę. Wcześniej, 
bo o 18.30 na scenie pojawią się 
Skaldowie w sensacyjnym składzie, 
bo obok Jacka Zielińskiego, wystąpi 
jego brat Andrzej, autor większości 
kompozycji, na stałe mieszkający 
w USA i rzadko pojawiający się pod-
czas koncertów grupy. Ich przeboje 
z niemal półwiecza działalności 
estradowej zna każdy: „Wiosna”, 
Wiolonczelistka, „Szanujmy wspo-
mnienia”, „Cała jesteś w skow-
ronkach”, „Wszystko mi mówi, że 
mnie ktoś pokochał”, „Wierniejsza 
od marzenia”… Na pierwszy dzień 
święta podpoznańskiej gminy za-
planowano wybory miss i mistera, 
którego pierwsza odsłona odbędzie 
się o 16. W fi nale dnia niebo roz-
świetlić mają fajerwerki.

W sobotę o godz. 21 na scenie 

pojawi się Małgorzata Ostrowska 
z zespołem, która obok przebo-
jów zaśpiewanych w latach 80. 
z Lombardem – takich, jak choćby: 

„Szklana pogoda”, „Taniec pingwi-
na na szkle”, „Mam dość”, może 
pochwalić się bogatym dorobkiem 
solowym: „Mister of America”, 

„Meluzyna”, „Lawa”, „Po niebie-
skim niebie”. Przedtem, bo ok. 19 
sceną zawładnie zespół, którego 
szlagiery: „Mój jest ten kawałek 

podłogi” czy „Kartka dla Waldka” 
należą do klasyki lat 80-tych – mowa 
o formacji Mr Zoob. Wśród atrakcji 
popołudnia – od 15.30 – można 
wymienić: pokazy strongmanów – 
Tyberiusza Kowalczyka i Ireneusza 
Kurasia, animacje dla dzieci Jaba 
daba du, przegląd artystów gminy 
Dopiewo, turniej sołectw, koncert 
Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo 
i zabawę taneczn” do późnej nocy. 
Imprezą towarzyszącą będzie tego 
dnia „VI Rajd Lata”. 

W niedzielę Gmina Dopiewo za-
prasza na festyn pod nazwą „Bie-
siada Wianki”, który odbywa się od 
3 lat pod wiatą biesiadną w miej-
scowości Żarnowiec (300 metrów 
od tzw.źródełka, na granicy gmin 
Dopiewo i Stęszew). Gwiazdą te-
gorocznej edycji będzie Kwaśni-
ca Bavarian Show. W przerwach 
między biesiadowaniem, odbędą 
się konkursy i ich rozstrzygnięcia 
– konkurs wianków, na najpiękniej-
szy ogród. Wystąpią też Chór Bel 
Canto, Gospodynie KGW Trzcielin 
i Grupa Teatralno-Kabaretowa Baj. 
Tradycyjnie na rzece Samicy zosta-
ną puszczone wianki.

Organizatorzy zapraszają. Szcze-
gółowy program dostępny jest na 
stronie: dopiewo.pl. 
AM

Gwiazdy zaśpiewają w Dopiewie
Takiego święta jeszcze w Dopiewie nie było. Sylwia Grzeszczak, Skaldowie, 

Małgorzata Ostrowska, Mr. Zoob – to gwiazdy tegorocznych Dni Gminy, które odbędą się 20 i 21 czerwca 
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Międzynarodowy Festiwal Blueso-
wy „BLusowo”, nad którym patro-
nat od pierwszej edycji sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”, na dobre 
wpisał się już w krajobraz kulturalny 
gminy Tarnowo Podgórne. W tym 
roku odbędzie się 23 sierpnia. Pro-
gram będzie niezwykle różnorodny, 
nie zabraknie także gwiazd. Szcze-
góły ogłosimy w kolejnym numerze 
– już teraz zapraszamy jednak do 
udziału w konkursie dla młodych 
zespołów.

Aby wziąć udział w przeglądzie 
należy do końca lipca wysłać na 
adres blusowo@goksezam.pl zgło-
szenie zawierające: zdjęcie, skład 
zespołu, telefon kontaktowy, krót-
ką biografi ę grupy (do 5 zdań) i nie 
więcej niż 10 minut nagrań w for-
macie mp3. Spośród nadesłanych 
zgłoszeń organizatorzy wybiorą 4 
fi nalistów przeglądu. Ci natomiast 
wystąpią na festiwalowej scenie 

i będą mieli szansę na tytuł Grand 
Prix i nagrodę fi nansową w wysoko-
ści 2500 zł brutto.

Przypomnijmy, że dotychczas 
przegląd wygrywały takie zespoły 
jak Roadside z Koszalina, 20 Mil 
od Miasta z Warszawy i okolic 
oraz śląski „Old Wave”. Tradycją 
festiwalu jest zaproszenie zwy-
cięzców na kolejną edycję imprezy. 
Jeśli więc grasz bluesa – nie czekaj 
i zgłoś się!

W Teatrze Muzycznym, w tym tygo-
dniu można obejrzeć m.in. sztukę 
„My Fair Lady”. To utkana barwnym 
humorem językowym i sytuacyj-
nym historia w formie muzycznej. 
Musical powstał w 1956 r. W 1964 
powstała nagrodzona ośmioma 
Oscarami adaptacja fi lmowa „My 
Fair Lady” w reż. George’a Cukora 
z Audrey Hepburn i Reksem Harri-
sonem w rolach głównych.

Sławny musical przedstawia 
przygodę ulicznej kwiaciarki Elizy 
Doolittle, którą los przypadkiem 
postawił na drodze profesora Hig-
ginsa – mistrza fonetyki angielskiej. 
Akcja zaczyna się, gdy prof. Henry 
Higgins, w trakcie spaceru, odga-
duje dla zabawy pochodzenie prze-
chodniów po ich akcencie. Profesor 
– grany przez Wiesława Paprzyc-
kiego – między innymi kpi z języka 
ubogiej handlarki kwiatów i uznaje 
ją za beznadziejny przypadek błęd-
nego posługiwania się angielszczy-
zną. Jednak, zaintrygowany osobą 
Elizy – zagraną przez Annę Lasotę 

– profesor przyjmuje zakład o to, że 
z kwiaciarki w ciągu pół roku uczyni 
prawdziwą angielską damę. Zapew-
ne łatwo nie będzie... VC

15 czerwca w kościółku w Nekielce 
o godz. 19 usłyszeć będzie można 
Grzegorza Turnaua i Jacka Królika 
– gitarzystę i pianistę. Koncert „So-
wie piosenki”, nad którym patronat 
objął „Nasz Głos Poznański”, to nie 
tylko wieczór z utworami sugerują-
cymi mądrość i drapieżność. To tak-
że moment, w którym artyści zajmą 
się piosenkami nie swoimi, sięgając 
do repertuaru m.in. Marka Grechu-
ty, Johna Lennona czy Starszych 
Panów. 

Bilety do nabycia: Centrum In-
formacji Miejskiej, ul. Ratajczaka 
44, tel. 61 851 96 45; Salon Ro-
senthal Classic, ul. Paderewskiego 
8, Poznań, tel. 61 853 48 85; Dwór 
w Podstolicach, ul Kasztanowa 50, 
Podstolice, tel. 61 438 68 08 oraz 
e-bilet – internetowa sprzedaż – 
na www.podstolice.pl. Sponsorem 
koncertu jest: Rosenthal, Pożegna-
nie z Afryką. Koncert dofi nansowa-
ny przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Red 

Zagraj na festiwalu 
„BLusowo”!

My Fair Lady Koncert 
Turnaua

 NASZ PATRONAT

KONKURS

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT

• Dla naszych Czytelników 
mamy bilet podwójny na „My 
Fair Lady”, na 12 czerwca, 
godz. 19. Jak go zdobyć? Więcej 
na www.naszglospoznanski.pl .

Mamy bilety

 NASZ PATRONAT
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Zawody triathlonowe, czyli połą-
czenie trzech dyscyplin – pływania, 
kolarstwa i biegania są coraz bar-
dziej popularne w naszym kraju. 
Konkurencja ta jest obecna w Luso-
wie od 2000r., kiedy zorganizowano 
pierwsze zawody. Z kolei od 2007r. 
w klubie UKS Lusowo działa sekcja 
triathlonu. Nic w tym dziwnego – 
Jezioro Lusowskie daje możliwości 
treningu zarówno dla dorosłych, jak 
i młodych zawodników.

W Polsce w miesiącach letnich nie 
ma weekendu bez zawodów triath-
lonowych. Większość startujących 
w nich zawodników to amatorzy. 

– Szczególnie popularne dystan-
se to 1/8 Ironman, 1/4 Ironman, 
1/2 Ironman, gdzie zawodnik od 
początku do końca musi całość dy-
stansu pokonać sam. Powód jest 
prosty – triathlon w takiej konwencji 
ma dużo mniejsze proporcje pływa-
nia do reszty dystansów, a właśnie 

z pływaniem amatorzy mają najwię-
cej problemów. Dodatkowo nie ma 
jazdy na kole, czyli nie można jechać 
w grupie i ewentualne straty do ry-
wali po konkurencji pływackiej moż-
na nadrobić na rowerze – wyjaśnia 
Hubert Król, dyrektor Triathlonu 
Lwa, trener, medalista MP w triath-
lonie, duathlonie (jazda na rowerze 
i bieg) i crossduathlonie (jazda na 
rowerze i bieg przełajowy).

Niestety, za rzeszą dorosłych za-
fascynowanych triathlonem nie idą 
dzieci. Zawodów dla dzieci w tej 
dyscyplinie jest w Polsce jak na le-
karstwo. 

– To duży problem, któremu 
stawiamy czoło. Triathlon Lwa to 
impreza dla każdego dziecka, które 
potrafi  pływać. Mamy nadzieję, że 
damy impuls innym organizatorom 
triathlonów i takich imprez stricte 
dla dzieci będzie więcej – podkreśla 
Hubert Król.

Klub UKS Lusowo jest świet-
nym przykładem na to, że triathlon 
to dyscyplina także dla dzieci. Nie 
trzeba się obawiać, że to zbyt trudna 
i wymagająca konkurencja. – Tre-
ning triathlonowy dla dzieci to na 
początku przede wszystkim zabawa 
– zapewnia Hubert Król. – Oczywi-
ście odbywają się zajęcia na basenie, 
ale to bardziej nauka pływania niż 
trening. Są również zajęcia z rowe-
rem – zazwyczaj w formie wycieczek 
rowerowych po terenach zielonych. 
Na pewno nie jest to ciężki trening. 
Bieganie jest konkurencją, którą 
przemyca się podczas gry w piłkę 
nożną, koszykówkę, piłkę ręczną. 
Dużą rolę w początkowym trenin-
gu triathlonistów odgrywa również 
gimnastyka – dzięki niej dzieci le-
piej „czują” i panują nad swoim 
ciałem. Podobne zadanie ma nauka 
rożnych stylów pływackich – wyja-
śnia Hubert Król.

Triathlon Lwa przyciągnął dzieci, 
młodzież już trenującą, zawodni-
ków – amatorów, a także zawodni-
ków z profesjonalnego klubu spor-
towego UAM Triathlon Poznań, 
którzy już w tym sezonie mogą 
się poszczycić się 6 medalami mi-
strzostw Polski: Roberta Czysza 
(złoty medalista MP w crossduath-
lonie), Jacka Krawczyka (brązowy 
medalista MP w crossduathlonie) 
i Annę Heneczkowską (srebrna me-
dalistka MP w aquathlonie).

Impreza to także atrakcje sporto-
wo-rekreacyjne na plaży dla wszyst-
kich kibiców, które przygotował 
WUEF Club i Decathlon Swadzim. 
Partnerzy imprezy to KIA Delik oraz 
sieć sklepów Lidl, który ufundował 
pakiety regeneracyjne dla zawodni-
ków. 

Patronat prasowy sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”.
Justyna Grzywaczewska

Triathlon Lwa w Lusowie 
Lusowo jest gospodarzem zawodów triathlonowych już od 2000 roku. Tegoroczna edycja nosi nazwę 
Triathlon Lwa – w nawiązaniu do Biegu Lwa – Półmaratonu w Tarnowie Podgórnym, który odbył się 18 maja
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Otwarte Mistrzostwa Powiatu Po-
znańskiego Juniorów o Puchar Sta-
rosty Poznańskiego Jana Grabkow-
skiego odbyły się na sześciu kortach 
tenisowych OSiR w Pobiedziskach. 
Zawodnicy mieli do dyspozycji duże 
zaplecze socjalne z małą siłownią 
przy hali sportowej, nieodpłatny do-
stęp do internetu oraz stały nadzór 
ratownika medycznego. 

Działacze PKT Pobiedziska sta-
rali się umilić uczestnikom pobyt na 
turnieju. Dla wszystkich dostępny 
był samoobsługowy bar kawowy 
z pysznymi pączkami miejscowego 
cukiernika, sponsora turnieju Jacka 
Grzeczki. Podobnym powodzeniem 
cieszyły się truskawki, ufundował 
pana Kędziora, którego syn był do-
brze zapowiadającym zawodnikiem 
PKT Pobiedziska.

Uroczystego otwarcia turnieju 
dokonał wiceburmistrz Pobiedzisk 
Ireneusz Antkowiak w obecności 
Witolda Boruckiego, sponsora klu-
bu, Macieja Sytka, szefa Federacji 
Organizacji Pozarządowych w Gmi-
nie Pobiedziska, władz klubu oraz 
uczestników turnieju.

Rozgrywki przebiegały na wyso-
kim poziomie sportowym Nie obyło 
się bez niespodzianek. Do najwięk-
szych zaliczyć należy zwycięstwo 
nie rozstawionego w turnieju w grze 
pojedynczej juniorów Bartłomieja 
Maroszka z RKT Return Radom, 

który w drodze do fi nału pokonał 
m.in. rozstawionego z nr. 3 Adama 
Kaczmarka z AZS Poznań, a w fi na-
le „jedynkę” Flawiusza Czarneckie-
go z Bydgoszczy. Honoru powiatu 
z powodzeniem bronili zawodnicy 
miejscowego klubu PKT Jakub Sza-
laty, który dotarł do półfi nału i o fi nał 
przegrał z Flawiuszem Czarneckim 
po 3-godzinnym meczu 7:6, 1:6, 
3: 6. W grze deblowej Jakub Che-
nafi , kolejny zawodnik PKT, w pa-
rze z Bartłomiejem Maroszkiem po 
zaciętym meczu z reprezentacyj-
ną parą AZS Poznań Wojciechen 
Adamkiem i Adamem Kaczmar-
kiem zwyciężyli 6:4, 3:6, 10:8.

W turnieju juniorek zwyciężyła 
rozstawiona z nr. 2 Weronika Foryś 
z Warszawianki Warszawa, która 
w fi nale pokonała Elżbietę Iwaniuk 
z AZS Poznań. Dobrze zaprezento-

wały się tez dwie młodsze zawod-
niczki 15-letnia Rozalia Lechna 
(Promień Opalenica) i Natalia Ko-
mar z Goplani Inowrocław które 
jako zawodniczki nie rozstawione 
dotarły do półfi nałów. W grze po-
dwójnej Foryś i Iwaniuk pokonały 
siostry bliżniaczki Anię i Ewę Mor-
kowskie z Groclinu Grodzisk Wlkp.

Na zakończenie mistrzostw, pre-
zes fi nansowy klubu Eugeniusz Za-
przałka wraz z dyrektorem turnieju 
Jackiem Durskim dokonali wręcze-
nia pamiątkowych pucharów, dy-
plomów i nagród ufundowanych 
przez Starostwo Powiatu Poznań-
skiego, który współfi nansowało 
organizację mistrzostw. Całość mi-
strzostw została udokumentowana 
dzięki prezesowi klubu Ryszardowi 
Chmielewskiemu, zawodowemu fo-
tografowi z Pobiedzisk. Red

O puchar starosty w Pobiedziskach

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
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W skrócie

Boisko we Wronczynie
• 5 czerwca odbyło się ofi cjalne 
otwarcie boiska wielofunkcyjnego 
we Wronczynie (gm. Stęszew). 
Koszt inwestycji to 329 tys. zł, 
z czego 213.392 zł zostało dofi nan-
sowane z funduszy unijnych. Red

Żagle w Zborowie
• Budynek przystani żeglarskiej 
w Zborowie (gm. Dopiewo) przy 
plaży nad Jeziorem Niepruszew-
skim został ofi cjalnie otwarty 
31 maja. W programie goście 
mogli usłyszeć szanty i podziwiać 
tańczące „rybki” z Activus Fitness. 
Oprócz tego zostały zaprezento-
wane łódki UKS „Grot”, a WOPR 
przeprowadził pokazową akcję 
ratowniczą. Obiekt powstał po 
przebudowie starej przepompowni, 
wykorzystywanej dawniej przez 
PGR, która przez ponad 20 lat 
szpeciła krajobraz. Inwestycję zre-
alizowano za 217 tys. zł, w tym 141 
tys. zł wyniosło pozyskane przez 
Urząd Gminy Dopiewo dofi nanso-

wanie ze środków Lokalnej Grupy 
Działania „Źródło”. Na zdjęciu 
wójt Zofi a Dobrowolska i Marcin 
Napierała, dyrektor GOSiR. AM

Między bieżną a klubem
• Koncert laureatów „Złotego 
Irokeza” na festiwalu Jarocin 
2013 – poznańskiego zespołu Lola 
Lynch – uświetnił otwarcie Klubu 
Rondo dla mieszkańców przy 
skórzewskim gimnazjum i obiektu 
sportowego przy boisku Orlik 2012 
w Skórzewie (bieżnia lekkoatle-
tyczna, piramida linowa i siłownia 
zewnętrzna). Otwarcia dokonała 
wójt Zofi a Dobrowolska. AM

Stęszewski przełaj
• 21 czerwca 2014, 
na terenie gminy 
Stęszew odbędzie się 
IV Stęszewski Bieg 
Przełajowy. Organi-
zator zadbał w tym roku o nową, 
atrakcyjną trasę, której start oraz 
meta mieszczą się nad malowni-
czym jeziorem Lipno. Bieg główny 
zostanie rozegrany na dystansie 
10 kilometrów, a trasa poprowa-
dzi przez okoliczne lasy i pola. 
Z samego rana do rywalizacji 
przystąpią najmłodsi, dla których 
zostały przygotowane biegi dzie-
cięce. Szczegóły dotyczące biegów 
na www.bieg.steszew.pl oraz 
www.steszew.pl. TM 
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SPORTO Warcie Poznań piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl

Romans z II ligą Warty Poznań miał 
potrwać tylko rok. Po spadku na 
peryferia futbolu zespół zamierzał 
szybko się odbudować i wrócić do 
zaplecza ekstraklasy. Wiemy już, że 
tak na pewno się nie stanie.

W ostatnich tygodniach spływa-
ją do klubu same złe wiadomości. 
Najpierw były kompromitujące po-
rażki w Wejherowie (2:6) i w Star-
gardzie Szczeciński (0:4). Później 
rezygnację złożył Maciej Dittma-
jer, wiceprezes klubu. Osoba, któ-
ra w głównej mierze fi nansowała 
i kierowała pierwszą drużyną zie-
lonych. Bez Dittmajera pod zna-
kiem zapytania stanął budżet klubu 
w kolejnym sezonie. Gwoździem 
do trumny okazała się decyzja Ko-
misji Licencyjnej, która nie wydała 
warciarzom pozwolenia na grę w II 
lidze w nadchodzącym sezonie. Jeśli 
klub nie ureguluje zaległości fi nan-
sowych wobec PZPN-u (około 100 
tys. złotych) oraz nie spełni wy-
mogów infrastrukturalnych (m.in. 
zadaszenie jednej z trybun), wtedy 
Warta kolejny rok spędzi w… IV li-
dze!

Izabella Łukomska-Pyżalska, 
prezes sekcji piłkarskiej Warty, 
zapewnia o podjętych staraniach, 
żeby spełnić wymagania licencyjne. 
Maciej Dittmajer stwierdził, że pod-
stawą do odrzucenia wniosku nie 
były zaległości, które pochodziłyby 
z ostatniego roku, a zaległości wo-
bec piłkarzy i WZPN z czasów gry 
zespołu w I lidze. 

Co dalej z Wartą? Decyzja za-
padnie 9 czerwca, gdy Komisja 
Licencyjna wyda swój ostateczny 
werdykt. 

Oby był on dla zielonych pozy-
tywny i byśmy w przyszłym sezo-
nie mogli oglądać walkę warciarzy 
o I ligę.

Pojawił się też problem Grzego-
rza Rasiaka, który rzekomo miałby 
zakończyć karierę. 

– Warta Poznań nie potwierdza 
doniesień medialnych dotyczących 
zakończenia kariery Grzegorza 
Rasiaka – czytamy w komunikacie 
klubu. – Decyzji nie potwierdza tak-
że sam zainteresowany (zobacz wy-
wiad z piłkarzem na www.naszglo-
spoznanski.pl). 

Zawodnik jest związany z Wartą 
kontraktem do końca przyszłego 
sezonu. Obecnie pod opieką klubo-
wych fi zjoterapeutów powraca do 
zdrowia po kontuzji. 

Dokąd płynie Warta?
Dzisiaj Komisja Licencyjna wyda swój ostateczny werdykt w sprawie klubu z Dolnej 
Wildy. Czy zieloni nadal będą w II lidze?
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Jednym z pozytywnych wydarzeń wiosny przy Drodze Dębińskiej był 
mecz towarzyski Warty z Lechem Poznań. 

Czas przed wakacjami to doskonały 
moment dla osób, które myślą o za-
kupie mieszkania. Ciekawą ofertę 
prezentuje spółka Family House, 
która przygotowała specjalną pro-
mocję cenową. Od 9 do 26 czerwca 
mieszkania na os. Leśnym w Cza-
purach można zakupić w ofercie 
pozwalającej zaoszczędzić nawet 
20.000 zł, które można wykorzy-
stać np. na urządzenie mieszkania. 
W ofercie są m.in. mieszkania 3-po-
kojowe o pow. 50 m2 dostępne już 
od 162.000 zł netto, a 4-pokojowe 
z ogrodem zakupić można już od 
222.000 zł netto. 

Jednocześnie każdy kto zdecy-
duje się na rezerwację mieszkania 
w Koraliku, przy ul. Czeremchowej 
w Poznaniu, miejsce postojowe 
w podziemnej hali garażowej otrzy-
ma gratis. Dodatkowo dla gotów-
kowych klientów przy wpłacie 90% 
wartości mieszkania Family House 
przygotowało rabat w wys. 10.000 
zł na urządzenie mieszkania.

Co ważne, inwestycja spółki zlo-
kalizowana w Poznaniu spełnia wy-
mogi rządowego Programu Miesz-
kanie dla Młodych, bowiem cena m2 
kształtuje się już od 3680 zł netto. 
W przypadku os. Leśnego IV etap 
III – ceny za m2 rozpoczynają się już 
od 2500 zł netto. KRz

Promocja 
na lato
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Lechici obiecali złoto za rok
„Mistrz, mistrz, Kolejorz!” – krzyczeli fani poznańskiego Lecha na uroczystości wręczenia lechitom medali
Niestety, pamiątkowe krążki były 
z tego nieco mniej cennego kruszcu 
i piłkarze Lecha musieli zadowolić 
się jedynie srebrem. Złoto przypa-
dło odwiecznemu rywalowi z War-
szawy i to legioniści cieszyli się 
z ostatecznego triumfu. Chyba nie 
ma osoby, która uznałaby ten wynik 
za niesprawiedliwy. Legia wyprze-
dzała Lecha przez cały sezon i na 
jego koniec nie pozostawiła rywalo-
wi żadnych złudzeń – różnica punk-
towa między nimi po ostatniej kolej-
ce wynosiła aż dziesięć punktów.

W Poznaniu drugie z rzędu wi-
cemistrzostwo odebrano z dużym 
spokojem. Z jednej strony pozostał 
niedosyt, bo Legia miała też słabsze 
momenty – szczególnie jesienią. 
Jednak patrząc obiektywnie – Lech 
dysponował znacznie węższą kadrą, 
a i dwukrotnie większy budżet klu-
bu ze stolicy miał znaczenie w walce 
o tytuł mistrza Polski. Niemniej jed-
nak drugie miejsce w tym sezonie to 
szczyt tego, co mógł z obecną kadrą 
osiągnąć Kolejorz. Włodarze klubu 
już myślą o kolejnych wyzwaniach 
i tym samym w Poznaniu zamel-
dowali się dwaj nowi zawodnicy. 

Pierwszy z nich to Maciej Wilusz, 
środkowy obrońca, który do Wiel-
kopolski trafi  z GKS-u Bełchatów. 
Stoper w ostatnich miesiącach 
znalazł uznanie w oczach Adama 
Nawałki i jest regularnie powoływa-
ny do reprezentacji Polski. Drugim 
wzmocnieniem ma być Muhamed 
Keita, norweski skrzydłowy pocho-
dzenia gambijskiego. Kibice mieli 

okazję zobaczyć nowy nabytek klu-
bu, bowiem prezentacja czarnoskó-
rego zawodnika nastąpiła podczas 
uroczystości wręczenia srebrnych 
medali 2 czerwca na Starym Rynku 
w Poznaniu. Piłkarze Lecha zgod-
nie twierdzili, że z wicemistrzostwa 
trzeba się cieszyć, ale za rok wrócą 
w to samo miejsce ze złotymi meda-
lami. 

– Obiecuję Wam to! – mówił do kil-
kuset kibiców trener Mariusz Rumak.

Przed lechitami pracowity mie-
siąc. Najpierw udadzą się na urlopy, 
a 17 czerwca wracają do treningów. 
Z kolei od 23 czerwca do 2 lipca 
piłkarze Kolejorza będą trenować 
w Opalenicy. Podczas tego zgrupo-
wania rozegrają trzy sparingi: 26.06. 
z Podbeskidziem Bielsko-Biała 

(w Opalenicy), 28.06. w drużyną 
przyjaciół Piotra Reissa (w Pozna-
niu) oraz 02.07. z Lechią Gdańsk 
(w Grodzisku Wielkopolskim).
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Ze srebrnych medali trzeba się cieszyć.


