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Gwiazdy na benefi sie ReissaGwiazdy na benefi sie Reissa STR. 16

FO
T.

 R
O

G
E

R
 G

O
R

Ą
C

Z
N

IA
K

„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!

Zagrają Hej, 
Chylińska i Kombi
„Lato z Radiem” w gwiazdorskiej obsadzie w Tarnowie Podgórnym STR. 12

REKLAMA
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2 Z DRUGIEJ STRONY

Nadchodzi lipiec, a wraz z nim kolejna rewolucja

Kalendarium

1 lipca 
WTOREK
• Zapraszamy na wystawę dla 
dzieci w Bibliotece Raczyńskich 
w Poznaniu pt. „Fiknijmy Kozioł-
ka!”. Galeria Atanazego, Al. Mar-
cinkowskiego 23/24 czynna do 
końca sierpnia od poniedziałku 
do piątku w godz. 11.30–18.30, 
wstęp wolny. Otwarcie wystawy 
1 lipca, godz. 12.00. Wystawa 
prezentuje ponad 50 oryginalnych 
dzieł współczesnych artystów, 
którzy wykonali własny wizeru-
nek Koziołka Matołka, jednego 
z najpopularniejszych bohaterów 
polskiej literatury dla dzieci, 
postaci stworzonej przez Kornela 
Makuszyńskiego i Mariana Wa-
lentynowicza. 

4 lipca
PIĄTEK
• Jak rozwijać i testować gry 
w sieci opowiedzą w Poznaniu 
przedstawiciele niemieckiej fi rmy 
InnoGames, znanej na całym 
świecie z takich gier online jak: 
Tribal Wars, Forge of Empires 
czy Grepolis. Na otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych 
wykłady ekspertów z Hamburga 
zaprasza do Murawa Offi ce 
Park poznańska grupa testerów 
oprogramowania PTaQ (Poznan 
Testing and Quality Group) oraz 
fi rma informatyczna Cognifi de 
Polska. 

5 lipca
SOBOTA
• Aż trzy muzyczne gwiazdy – 
„Hey”, Agnieszka Chylińska 
i „Kombi – Łosowski”, a także 
magiczne show Macieja Pola 
w kilku odsłonach – to tylko 
niektóre atrakcje tegorocznych 
Dni Gminy Tarnowo Podgórne. 
Szczegóły na str. 12.

6 lipca
NIEDZIELA
• Koncert „Artu’S Kwartet” 
w cyklu „Lusowskie Spotkania 
Muzyczne” odbędzie się w ko-
ściele pw. św. Jadwigi Śląskiej 
i św. Jakuba Apostoła w Lusowie 
o godz. 13. Wstęp wolny.

12 lipca
SOBOTA
• Plenerowy pokaz fi lmu „Babcia 
Gandzia” – o godz. 22 na terenie 
„Val di Sole” w Lusowie. Wstęp 
wolny. 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Przed rokiem o tej porze byliśmy 
w przededniu rewolucji śmiecio-
wej, a dziś jesteśmy w przededniu 
nowej ery w poznańskiej komuni-
kacji miejskiej i kilku sąsiednich 
gminach, które mają podpisaną 
umowę z poznańskim Zarządem 
Transportu Miejskiego. Tradycyjne 
bilety papierowe zaczną odchodzić 
do lamusa. Wiele osób boi się tej 
nowości, co jest zrozumiałe. Wię-
cej na temat karty PEKA piszemy 
na stronie 3.

Ta pora roku, to okres festynów. 

Wiele gmin zaprosiło prawdziwe 
gwiazdy, a ich koncerty mieszkańcy 
będę pamiętali bardzo długo, jak 
choćby w Dopiewie, czy Stęsze-
wie. Relacje z nich publikujemy 
wewnątrz tego wydania i na naszym 
portalu. Atrakcyjnie zapowiada się 
impreza, na którą zaprasza w naj-
bliższy weekend Tarnowo Podgór-
ne. Zachęcam do zapoznania się ze 
szczegółami na stronie 12. 

Lipiec w Poznaniu to wielkie święto 
dla sympatyków tenisa. W tym roku 
na kortach Olimpii tradycyjnie odbę-

dzie się Poznań Open, a w CT So-
bota w międzynarodowym turnieju 
rywalizować będą kobiety. Będziemy 
relacjonowali te wydarzenia. 

Fani futbolu żyją mundialem, 
a o to, by sezon ogórkowy na 
poznańskim piłkarskim ogródku 
nie był jałowy zadbał Piotr Reiss 
zapraszając na swój benefi s, o któ-
rym piszemy na stronie 16 i portalu 
www.naszglospoznanski.pl . 
Zachęcam do jego śledzenia – poza 
aktualnościami ogłaszamy wiele 
konkursów z nagrodami. 

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

Piotr Reiss zadbał, 
by sezon ogórkowy 
nie był jałowy

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; os. J.III Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823-57-81, piatkowo@
skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo: „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia
Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo • Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania
i skracania. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. • Aktualności z powiatu i ogłoszenia w internecie na stronie: www.naszglospoznanski.pl

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

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

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

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

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

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

14 VII
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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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

PEKA przed godziną „zero”
Od 1 lipca zacznie obowiązywać w komunikacji miejskiej system Poznańskiej Elektronicznej Karty 
Aglomeracyjnej (PEKA)

Zarząd Transportu Miejskiego 
w Poznaniu – zdaniem jego dyrek-
tora Bogusława Bajońskiego – przy-
gotowany jest do wejścia w życie no-
wej taryfy systemu PEKA. 

Są jednak obawy, że w pierwszym 
okresie część pasażerów może mieć 
problemy z obsługą kart, m.in. z doła-
dowaniem (tzw. t-portmonetka), przy-
kładaniem ich do czytników, czy z od-
czytywaniem informacji zawartych 
w karcie. Problemy te mogą spotęgo-
wać się zwłaszcza w godzinach komu-
nikacyjnego szczytu, kiedy będzie tłok 

przy wejściu do tramwaju czy autobu-
su, jak i sama podróż w zatłoczonych 
pojazdach, gdzie będzie utrudniony 
dostęp do czytników. Te problemy 

mogą mieć te osoby, które korzystać 
będą z kart przystankowych. Wów-
czas klikać trzeba będzie przy wejściu 
i wyjściu z pojazdu. Natomiast ci pa-
sażerowie, którzy posiadają sieciówki 
czy liniówki nie będą musieli tych kart 
za każdym razem przykładać do czyt-
ników.

Zagubionym w tym systemie pa-
sażerom pomóc ma 20-osobowa 
drużyna PEKA, która z ramienia 
Zarządu Transportu Miejskiego 
w Poznaniu już zaczęła swoją pracę. 
Drużyna wyróżnia się uniformem – 

granatowymi koszulkami z białymi 
napisami: PEKA i hasłem: „Zapytaj 
mnie o system PEKA”. Osoby z tego 
zespołu spotkać można na przy-
stankach przesiadkowych, jak też 
w tramwajach.

W przededniu wprowadzenia 
w życie systemu PEKA wydłużony 
został czas pracy punktów obsłu-
gi klienta. Będą one czynne także 
w lipcowe weekendy – w soboty 
5  i 12 lipca (w godz. 8–20) oraz 
w niedzielę 6 lipca (10–15).

Sieć doładowań biletów okreso-

wych ZTM Poznań obejmuje teraz 
128 miejsc, w tym 117 punktów 
sprzedaży biletów i 11 punktów ob-
sługi klienta. Docelowo ma być 300 
miejsc, gdzie pasażer będzie mógł 
doładować swoją kartę. Niezależnie 
od tych miejsc, kartę można uak-
tywniać przez internet.
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Zagubionym 
w nowym systemie 
pasażerom pomóc 
ma 20-osobowa 
drużyna PEKA

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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27 czerwca w sali sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Gminy Stęszew odbyło 
się spotkanie inaugurujące Święto 
Stęszewa. Poprowadził je Krzysztof 
Respondek, popularny aktor i pio-
senkarz, występujący w kabarecie 
„Rak”.

– Święto Stęszewa to czas refl ek-
sji, podsumowań i zabawy, a także 
aktywnego wypoczynku – mó-
wił burmistrz Wło-
dzimierz Pin-
czak, który tego 
dnia obchodził 
jubileusz 20-le-
cia sprawowa-
nia funkcji włodarza g m i n y . 
– W tych latach wykonaliśmy wiele 
zadań inwestycyjnych, od telefo-
nizacji, poprzez gazyfi kację, ka-
nalizację, modernizację dróg i in-
westycje w oświacie. W 2004 roku 
gmina dysponowała 3-milionowym 
budżetem. To prawie 14 razy mniej 
niż dziś. Warto wspomnieć, że jako 
gmina zajęliśmy trzecie miejsce 
w Wielkopolsce pod względem wiel-
kości pozyskanych dotacji z UE. 
Niedawno rozpoczęto realizację 
drogi ekspresowej S5, która zwięk-
szy atrakcyjność gospodarczą na-
szych terenów. 

Podczas uroczystego spotkania 
burmistrz Pinczak wyróżnił meda-
lami „Serce, myśli, czyny” oraz dy-
plomami osoby, które szczególnie 
aktywnie działają dla dobra gminy 
Stęszew. Medale przyznano czte-
rem osobom. Uhonorowana zosta-
ła Dorota Lew-Pilarska, burmistrz 
Czempinia, prezes Związku Mię-
dzygminnego Centrum Zagospoda-
rowania Odpadów Selekt. Kolejnym 
laureatem został Marek Baumgart, 
zastępca prezesa Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, który z dużą 
przychylnością odnosi się do wnio-
sków o dofi nansowanie projektów 
gminy Stęszew. 

– Gratuluję gminie Stęszew dy-
namicznego rozwoju – powiedział 
Marek Baumgart. – Takich benefi -
cjentów jak gmina Stęszew mamy 

niewielu. Inwestycje podejmowa-
ne tu służą poprawie środowiska. 
W tym roku gmina ma budżet około 
40-milionowy, a od 2006 roku pozy-
skała dofi nansowanie w kwocie 31 
milionów złotych.

Medal otrzymał również Jan 
Grabkowski, starosta poznański, 
z którym drogi burmistrza Stęszewa 
zeszły się praktycznie już na począt-
ku tworzenia samorządu – szcze-
gólnie przed 15 laty w czasie po-
wstawania powiatów. To z nim i tu 
w Stęszewie dyskutowano o przy-
szłości szpitala w Puszczykowie, 
funkcjonowaniu w Stęszewie fi lii 
wydziału komunikacji czy o inwe-
stycjach na drogach powiatowych. 
Jego pomoc okazała się szczególnie 

ważna w trakcie starań gminy Stę-
szew o pozyskanie inwestora – fi r-
my Volkswagen. 

– Rolnicza gmina Stęszew poka-
zała, że potrafi  zawalczyć na forum 
międzynarodowym – mówił staro-
sta Jan Grabkowski. – Gdyby nie 
różnica w terenie sięgająca ośmiu 
metrów i ogromne koszty jego niwe-
lacji, na pewno byśmy wygrali. Dzi-
siaj już są kolejni inwestorzy, którzy 
chcą tu inwestować. 

Medalem uhonorowany został 
także Wojciech Jankowiak, wice-
marszałek województwa, na które-
go wsparcie gmina Stęszew może 
liczyć. Szczególnie duże wyzwanie 
podjął, gdy gmina Stęszew starała 
się o inwestycję VW. 

– Tereny w gminie Stęszew byłyby 
najlepsze dla Volkswagena, ale nie 
zostały wybrane, gdyż Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad nie wybudowała S5 rok temu, 
a zrobi to za dwa lata. My jednak 
wpływu na to nie mieliśmy. 

Kolejne osoby, nagrodzone zo-
stały dyplomami burmistrza gminy 
Stęszew. Są to mieszkańcy gmi-
ny, społecznicy, którzy angażując 
się w działania z różnych dziedzin 
codziennego życia, aktywizują 
i jednoczą mieszkańców. Osobami 
tymi są: Jolanta Hűbner, od lat jest 
inicjatorką wszelkich działań po-
dejmowanych przez mieszkańców, 
z jej inicjatywy gmina zorganizo-
wała nawy plac zabaw na Błoniach; 

Mikołaj Raczkiewicz, który od kilku 
lat działa aktywnie w stęszewskiej 
OSP; Piotr Szafrański, zawodowo 
związany z służbami munduro-
wymi, prywatnie miłośnik sportu, 
krzewiący go wśród mieszkańców 
gminy; Iwona Szczeszek, repre-
zentantka kobiet z gminy Stęszew 
na forum pozagminnym, członkini 
rady sołeckiej Zamysłowa.

Po części ofi cjalnej przy urzędzie, 
na tzw. Stacji Turystycznej posadzo-
no Dąb Wolności. 

Serce, myśli, czyny w Stęszewie

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl
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Burmistrz Włodzimierz Pinczak   uhonorował zasłużonych dla gminy

Krzysztof 
Respon-
dek do-
prowadził 
publicz-
ność do 
łez…

Laureaci medali burmistrza Stęszewa.

Laureaci dyplomów burmistrza.
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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

REKLAMA

Komorniki docenione
Wójt Jan Broda Samorządowym Menedżerem Regionu
Już po raz dziewiąty „Puls Bizne-
su” przeprowadził ranking „Filary 
Polskiej Gospodarki”, w  którym 
wybierane są najważniejsze fi rmy 
w  województwach i  najsprawniejsi 
menedżerowie wśród samorządow-
ców. Wójt gminy Komorniki Jan 
Broda znalazł się wśród wyróżnio-
nych i otrzymał tytuł Samorządowe-
go Menedżera Regionu 2013 w wo-
jewództwie wielkopolskim.

W rankingu prezydenci, burmi-
strzowie i  wójtowie sami wybierają 
przedstawicieli władz samorządo-
wych, którzy dbają o  rozwój gmin, 

potrafi ą skutecznie pozyskiwać fun-
dusze unijne, wspierają przedsię-
biorców działających na ich terenie, 
biorą udział w działaniach na rzecz 
lokalnej społeczności.

– Wyróżnienie to jest o tyle cen-
ne, że przyznali je prezydenci, bur-
mistrzowie i  wójtowie – powiedział 
„Naszemu Głosowi Poznańskiemu” 
wójt Jan Broda. – To zaszczyt, że 
inni dostrzegają iż Komorniki się 
rozwijają i zmierzają w dobrym kie-
runku. 

To nie jedyne wyróżnienie dla 
Komornik, które znalazły się w czo-

łówce rankingu miast atrakcyjnych 
dla biznesu według miesięcznika 
„Forbes”. Jego autorzy zbadali, któ-
re miasta są najbardziej atrakcyjne 
do prowadzenia biznesu, analizu-
jąc m. in. liczby nowo otwieranych 
i zamykanych fi rm w danym mieście 
lub miejscowości. Pod uwagę wzięto 
wszystkie miasta w Polsce. Podzie-
lono je na cztery kategorie, w zależ-
ności od liczby mieszkańców: powy-
żej 300 tys. mieszkańców, od 150 
tys. do 300 tys. mieszkańców, od 50 
tys. do 150 tys. mieszkańców i po-
niżej 50 tys. mieszkańców, w tym 

mniejsze miejscowości, w których 
przedsiębiorcy chętnie rejestrują 
swoje spółki. Gmina Komorniki za-
jęła w swojej kategorii wysokie 6. 
miejsce. 

– To cieszy, bo jesteśmy do-
brze postrzegani, dla porównania, 
w ubiegłym roku sklasyfi kowani zo-
staliśmy na 10 miejscu – powiedział 
„Naszemu Głosowi Poznańskiemu” 
wójt Jan Broda.

Przypomnijmy, że pod koniec 
marca na gali w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim wójt Jan 
Broda został wyróżniony tytułem 

Wójta Roku, a zarządzana przez 
niego gmina Komorniki – Gmi-
ną Roku. Plebiscyt organizowany 
jest przez Fundację Gospodarczą 
Euro-Partner, pod patronatem mi-
nisterstwa gospodarki, marszałka 
województwa wielkopolskiego oraz 
wojewody wielkopolskiego. Red
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BIURO RACHUNKOWE 

SIGNUM Agata Stusek

ul. Irysowa 14, 64-320 BUK

POLECA USŁUGI:

• PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH 

• KSIĄŻKA PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

• RYCZAŁT

• PROWADZENIE KADR I PŁAC 

Współpracujemy z Radcą Prawnym 

i Doradcą Podatkowym.

Doradzamy i pomagamy w zakładaniu firmy.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 

lub osobistego pod nr. telefonu: 

603 798 769 lub biurosignum@wp.pl

SPRZEDAM 

DZIAŁKI BUDOWLANE
PRZY LESIE, BLISKO JEZIORA. 

TEL. 666-139-963.
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6 AKTUALNOŚCI

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 

REKLAMA

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

PRZYJMIE PRACOWNIKÓW DO PRODUKCJI OKIEN
Mile widziane doświadczenie

Kontakt wyłącznie osobisty w siedzibie fi rmy

Twój dom, 
mieszkanie, wnętrze

W weekend 14–15 czerwca w Galerii 
Polskie Meble odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które swoim 
zasięgiem obejmowało cały proces realizacji inwestycji jaką jest 
zakup, czy budowa domu, bądź też jego urządzenie

Adresowane ono było do osób, któ-
re chciały poznać aktualną ofertę 
mieszkaniową w Poznaniu i regio-
nie, dowiedzieć się, jak ciekawie 
urządzić dom czy mieszkanie, sko-
rzystać z porad ekspertów i projek-
tantów wystroju wnętrz.

Atutem tego wydarzenia było 
skupienie w jednym miejscu tak 
wielu wystawców z różnych dzie-
dzin związanych z budową, wy-
kończeniem domu, mieszkania, 
aranżacją przestrzeni wnętrza, 
dekoracją okien, projektowaniem 
zieleni wokół domu. Można było 
uzyskać kompleksową informację 

na temat: ubezpieczenia domu, 
mieszkania, atrakcyjnych kredy-
tów mieszkaniowych, zastosowań 
nowoczesnych instalacji. Bez wąt-
pienia dużym zainteresowaniem 
cieszyły się w ten weekend okazje 
cenowe na zakup mebli czy do-
datków wnętrzarskich, które tylko 
w ten weekend specjalnie dla przy-
byłych na to wydarzenie gości, były 
z rabatem aż do – 40%!

Komunikację i poruszanie się po 
galerii ułatwiał podział na cztery 
strefy: dewelopera, projektanta, 
eksperta i dziecka – w każdej z nich 
każdy miał możliwość uzyskania 

informacji, którą był zaintereso-
wany.

Dużą popularnością cieszyła się 
strefa dziecka, w której „mali budow-
niczowie” i „architekci” mogli spełnić 
się artystycznie malując duże karto-
nowe domy czy budując wielkie bu-
dowle z dużych kolorowych klocków. 
Opiekę nad dziećmi pełnili profesjo-
nalni animatorzy, pod okiem których 
można było pozostawić dziecko, aby 
móc w spokoju zapoznać się z ofertą 
Galerii Polskie Meble.

Patronat medialny nad tym wy-
darzeniem sprawował m.in. „Nasz 
Głos Poznański”. Red
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 NASZ PATRONAT

1 lipca na mosińskim Pożegowie 
odbędzie się impreza otwierają-
ca sezon kąpieli na Gliniankach. 
Już w ubiegłym roku to od nowa 
żyjące miejsce przyciągało tłumy, 
w tym roku plaża została poszerzo-
na, a w ramach letnich akcji będzie 
się na niej sporo działo. W ramach 
wtorkowego otwarcie dla dzieci 
zorganizowane będą animacje, dla 
wszystkich chętnych bijąca ostat-
nio rekordy popularności Zumba, 
a o godz. 21.30 widowisko plenero-
we z udziałem tancerzy ognia. Red 

Glinianki 
zapraszają

Złote gody

Państwo Janina i Mirosław Jakubowscy z Poznania obchodzili nie-
dawno jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Gratulacje jubilatom 
złożył m.in. prezydent Poznania Ryszard Grobelny. 
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WYDARZENIA

Ocieplenie ociepleniu nierówne, 
a w naszym klimacie jest niezbędne. 
Co zatem zrobić, gdy budynek jest 
już ocieplony, ale izolacja nie speł-
nia specjalistycznych norm? Można 
je zmodernizować stosując system 
TURBO-R fi rmy KREISEL .

Koszty ogrzewania budynków 
w naszym klimacie są bardzo wyso-
kie. Chcąc je obniżyć, należy ocie-
plić lub docieplić ściany zewnętrzne 
budynku, dokładając dodatkową 
warstwę styropianu. Najlepszym 
rozwiązaniem dla tego typu prac re-
montowych jest opracowany przez 

specjalistów fi rmy KREISEL sys-
tem TURBO-R zgodny z aprobatą 
techniczną Instytutu Techniki Bu-
dowlanej AT-15-9272/2014.

System TURBO-R przezna-
czony jest przede wszystkim do 
termomodernizacji budynków 
z już istniejącym ociepleniem 
styropianowym. Stosować go 
można zarówno w budownictwie 
jedno– jak i  wielorodzinnym oraz 
przemysłowym. Jeśli pozwala na 
to projekt, nie ma konieczności 
usuwania istniejących warstw wy-
kończeniowych, czyli np. tynku 
cienkowarstwowego lub warstwy 
zbrojącej. Dlatego przed przy-

stąpieniem do robót konieczna 
jest szczegółowa inwentaryza-
cja i ocena istniejącego systemu 
ocieplenia oraz podłoża. Zaletą 
produktów z serii TURBO-R jest 
możliwość zastosowania ich na 
istniejące warstwy izolacji. Przy-

spiesza to znacznie wykonywanie 
prac termomodernizacyjnych i nie 
ponosimy dodatkowych kosztów 
związanych z utylizacją starych 
warstw. W skład systemu TURBO
-R wchodzą znane i cenione przez 
wykonawców zaprawy LEPSTYR 
210, STYRLEP 220 i STYRLEP-B 
225 oraz podkłady tynkarskie typu 
TYNKOLIT. Jako wykończenie 
systemu stosujemy tynki cienko-
warstwowe z dostępnych w ofer-
cie KREISEL: POZTYNK-SZ DR 
061/BR 062, AKRYTYNK 010, 
SILIKATYNK 020, SILIKOTYNK 
030, SILIKON PROTECT 031 
i SISITYNK 040.

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

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

www.kreisel.pl

TURBO-R do termomodernizacji 
TEKST SPONSOROWANY

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

REKLAMA

20 czerwca na pl. 20 Października 
w Mosinie odbyła się niezwykła im-
preza dla wszystkich miłośników 
motoryzacji – pokaz niezwykłych 
zabytkowych samochodów i kon-
kurs elegancji. 

Publiczność miała niepowtarzal-
ną okazję zobaczyć z bliska nie-
zwykle interesujące modele ok. 80 

zabytkowych pojazdów spod znaku 
trójramiennej gwiazdy oraz ich wła-
ścicieli z Polski oraz zagranicy. 

Wśród aut znalazł się między in-
nymi 102-letni rarytas – mercedes 
z 1912 roku o znajomo brzmiącej 
nazwie Posen. 

Wielkopolanie mieli jedyną na 
wiele lat tego typu szansę z bliska 

zobaczyć w akcji plejadę najzna-
komitszych egzemplarzy mercede-
sów.

Wspomnień czar
Wśród zabytkowych aut znalazł się m.in. 102-letni rarytas – 
mercedes z 1912 roku
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26 czerwca na poznańskich Rata-
jach, przy ul. Piłsudskiego 116, zo-
stał otwarty nowy sklep sieci Lidl. 
Podczas uroczystego otwarcia na 
wszystkich klientów czekały liczne 
promocje oraz atrakcje przygotowa-
ne specjalnie na tę okazję. 

A już teraz mamy dla Państwa 
konkurs, w którym do wygrania są 
trzy kosze produktowe od marki 
Lidl o wartości około 100 zł każdy. 
Wystarczy odpowiedzieć na poniż-
sze pytanie.

Jakie produkty zaliczają się do 
marki Pilos dostępnej w sieci Lidl?

a) słodycze
b) nabiał i przetwory mleczne
c) mięso i wędliny
d) wody mineralne.

Odpowiedzi z treścią w tytule 
„Nowy sklep Lidl w Poznaniu” na-
leży wysyłać na adres kontakt@
naszglospoznanski.pl do 1 lipca, 
do godz. 20. Laureatami zostaną 
13, 21 i 44 osoba, które prawidłowo 
odpowiedzą na pytanie. Z jednego 
adresu mailowego można wysyłać 
jedną wiadomość. Red

KONKURS

Marlena 
Chmielewska
kontakt@naszglospoznanski.pl

Nowy Lidl w Poznaniu 

Od 16 czerwca 2014 r. w gminach 
w całej Polsce można składać wnioski 
o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. 
Co to w praktyce oznacza dla miesz-
kańców gmin? Tańsze bilety na wy-
darzenia kulturalne, wystawy, muzea, 
przejazdy kolejowe, a nawet wakacje. 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
to system zniżek dla rodzin z co naj-
mniej trojgiem dzieci. 

– Karta Dużej Rodziny realnie po-
może rodzinom wielodzietnym w co-
dziennym życiu: dostępie do kultury, 

aktywnego wypoczynku, ale także ob-
niży ich wydatki na życie. Szacujemy, 
że ze zniżek będzie mogło skorzystać 
nawet 3,4 mln osób, w tym ponad 
2 mln dzieci – mówi minister pracy 
i polityki społecznej Władysław Kosi-
niak-Kamysz.

Liczba instytucji i fi rm, które zaofe-
rują zniżki rodzinom, systematycznie 
się powiększa. Pełną listę będzie moż-
na znaleźć na stronie www.rodzina.
gov.pl .
Agata Lubowicka

Ogólnopolska Karta 
Dużej Rodziny 
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8 STĘSZEW

REKLAMA

Jego liderami są Łukasz i Paweł 
Golcowie – „beskidzcy górale XXI 
wieku”. W Stęszewie, w minioną 
sobotę, usłyszeliśmy takie przeboje 
jak „Crazy is my live”, „Ściernisco”, 
„Słodycze”, „Pędzą konie”, „Kto 
się ceni” itd. Publiczność bawiła się 
znakomicie.

W niedzielę odbył się II Stęszew-
ski Fitness dla Tomka. Patronat 
nad tymi wydarzeniami sprawował 
„Nasz Głos Poznański”. Fotogaleria 
z festynowego weekendu w Stęsze-
wie na www.naszglospoznanski.pl . 
Lech

W rytmie Golec uOrkiestra
Tegoroczną 
gwiazdą Święta 
Stęszewa był 
jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych 
zespołów w Polsce

 NASZ PATRONAT
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 NASZ PATRONAT

REKLAMA

Najpierw na scenie prezentowały się 
kandydatki w rytmicznej zumbie, 
uroku osobistym i elokwencji. Miss 
została Alicja Wielińska, a Miste-
rem – Adam Maciejewski. Prowa-
dzącym był Robert Rozmus, który 
zaśpiewał kilka znanych utworów.

Tego dnia Skaldowie zagrali swo-
je największe przeboje. Był i „Ku-
lig”, i „Wiolonczelistka” i „Szanuj-
my wspomnienia”. 

Zwieńczeniem wieczoru był kon-

cert Sylwii Grzeszczak. Plac gminny 
pękał w szwach. Młodzi i starsi śpie-
wali „Małe rzeczy”, „Księżniczkę”, 
„Pożyczonego”, a na koniec niebo 
rozświetliły fajerwerki.

Na scenie drugiego dnia pojawiła 
się Małgorzata Ostrowska. Wcze-
śniej koncert dał Mr. Zoob (z dwoma 
wokalistami, bo na koncert w Dopie-
wie przyjechał z Niemiec pierwszy 
frontman zespołu). Zanim wysłu-
chaliśmy koncertów, plac był miej-

scem wielu działań i atrakcji. Niemal 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Rozegrano też turniej sołectw. Ca-
łość podsumowała zabawa taneczna 
z zespołem Regent.

Trzeciego dnia świętowano pod 
wiatą biesiadną i na pobliskich te-
renach rekreacyjnych w Żarnowcu. 
„Biesiadę Wianki” poprowadził 
śląski zespół jodłujący: Kwaśnica 
Bavarian Show. Było sielsko. 
Adam Mendrala

Udane Dni Dopiewa
Były gwiazdy, tłum i dobra zabawa 
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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 Polacy 
mają szansę upamiętnienia tej wspa-
niałej godnej naśladowania postaci 
poprzez pomnik, który w 2015 roku 
stanie w samym sercu Poznania, 
w bezpośrednim sąsiedztwie Akade-
mii Muzycznej noszącej imię Ignace-
go Jana Paderewskiego. Jest to jedno-
cześnie miejsce na trasie triumfalnego 
przejazdu polityka przez centrum Po-
znania w czasie słynnej wizyty w grud-
niu 1918 roku, która dała początek 
Powstaniu Wielkopolskiemu.

Każdy z nas może przy-
czynić się do realizacji tego 
szczytnego zamierzenia, tak-
że poprzez wpłatę na rachu-
nek bankowy BZ WBK S.A. 
nr 57 1090 1447 0000 0001 
0702 1746. W tytule prze-
lewu należy wpisać słowo 
„pomnik” i dodać 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.

FUNDATORZY GŁÓWNI

FUNDATORZY WIODĄCY

Zostań fundatorem pomnika Ignacego Paderewskiego
TEKST SPONSOROWANY

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

W sobotę 14 czerwca odbył się II etap 
Mosińskiego Międzyszkolnego Kon-
kursu Wiedzy o Unii Europejskiej. 
Rywalizowały ze sobą reprezentacje 
szkół, które wygrały pierwszy etap ro-
zegrany 2 maja polegający na przygo-
towaniu prezentacji wybranego pań-
stwa UE. W rozgrywkach brali udział 
uczniowie trzech szkół podstawowych: 
nr 1 z Mosiny, nr 2 z Mosiny i z Pec-
nej oraz z trzech gimnazjów – z Pecnej 
i z Mosiny: Gimnazjum nr 1 i nr 2.

W kategorii szkół podstawowych 
wygrali uczniowie SP nr 2 w Mosi-
nie. II miejsce zajęła drużyna z SP 
nr 1 Mosinie, a III miejsce ucznio-
wie ze SP w Pecnej.

W kategorii gimnazjów zwyciężyło 
Gimnazjum nr 1 w Mosinie. II miej-
sce zajęło Gimnazjum nr 2 w Mosinie, 
a III miejsce Gimnazjum w Pecnej.

Za zajęcie I miejsca zwycięska 
szkoła otrzyma nagrodę rzeczową 
wartości 5000 zł, za II miejsce na-

grodę rzeczową wartości 1000 zł, 
a za III miejsce – nagrodę rzeczową 
wartości 500 zł. Członkowie zwycię-
skich drużyn oraz ich opiekunowie 
otrzymali zestawy atrakcyjnych 
upominków.

Najlepsze w Polsce 

Mosiński konkurs wiedzy 

 NASZ PATRONAT

Zawody rozegrano 14 czerwca. Po 
morderczym biegu (9,4 km z prze-
wyższeniem blisko 600 m) na Wiel-
ką Sowę z Ludwikowic Kłodzkich 
do Sokolca Józef Brandenburg był 
najlepszy wśród Polaków w kategorii 
wiekowej M55. Zdobył tym samym 
tytuł mistrza Polski w biegu górskim. 

W mistrzostwach Europy musiał 
uznać wyższość dwóch zawodni-
ków z Niemiec i dwóch zawodników 
z Czech. Jednak w drużynie, repre-
zentacja Polski w mistrzostwach 
Europy w kat. M55 zajęła drugie 
miejsce. Wspólnie z Bogusławem 
Barańskim z Trzebiatowa i Maria-
nem Jakubowskim z miejscowości 
Gracz, Józef Brandenburg z Dopie-
wa cieszył się ze srebrnego medalu. 

Na co dzień, pan Józef trenuje w oko-
licach Dopiewa, można go spotkać na 
trasie biegowej w lesie palędzko-za-
krzewskim, czasem nad Jeziorem Nie-
pruszewskim i w okolicach Żarnowca. 

Mistrzowski góral 
W mistrzostwach Europy w biegu górskim z powodzeniem 
wystartował Józef Brandenburg z Dopiewa

Marlena 
Chmielewska
kontakt@naszglospoznanski.pl

Marcin 
Napierała 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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ROZMAITOŚCI

PROMOCJA 

 NASZ PATRONAT
Przeglądy Rock w rok to cykl 12 
koncertów, odbywających się od 
14.06. do 13.09. na terenie kórnic-
kiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Każdego wieczoru wystąpią dwa 
zespoły – jeden w ramach przeglą-
du zespołów powiatu poznańskie-
go oraz drugi w ramach przeglądu 
zespołów województwa wielkopol-
skiego. Łącznie podczas przeglą-
dów wystąpi 25 zespołów, m.in. Ele-
anor Gray, Ciabatta, The Synki, czy 
The Mojojojos.

Ukoronowaniem przeglądów bę-
dzie festiwal Rok w rock, mający 
charakter imprezy masowej. Gwiaz-
dą festiwalu będzie zespół Cochise 
oraz zespoły Rust i Skrzydlaści, bę-
dące rozpoznawalne na poznańskiej 
scenie. W sumie podczas koncertów 
w Kórniku wystąpi 30 zespołów. 
Wstęp na wszystkie koncerty jest 
bezpłatny.

Pierwszy z koncertów odbył się 
14 czerwca, a w jego ramach zagrały 
Eleanor Gray i Burbon. Występy sta-
ły na bardzo wysokim poziomie i były 
zdecydowanie udanym rozpoczę-

ciem koncertowego lata w Kórniku, 
o czym świadczyły entuzjastyczne 
reakcje, szczególnie damskiej części 
publiczności. Kolejny koncert odbył 

się 21 czerwca, a na przeglądowej 
scenie wystąpiły zespoły TeDrzwi, 
oraz Madsystem, prezentujące dość 
zróżnicowaną muzykę, oscylującą 

pomiędzy klasycznym rock‘n’rol-
lem, a hardcorem z elementami 
psychodelicznymi. Pomimo nie-
sprzyjającej pogody, koncert spotkał 

się z ciepłym przyjęciem publiczno-
ści, a szczególnie doceniony został 
kunszt gitarzysty Madsystemu.

Ostatni czerwcowy koncert odbył 
się w ubiegłą sobotę, a w jego ra-
mach wystąpiły zespoły Flying He-
ads i Scarlet Echo Decoy, serwując 
zgromadzonej publiczności utwory 
o nieco bardziej metalowym zabar-
wieniu.

Kolejny koncert już w najbliższą 
sobotę, 5 lipca, od godziny 18. Tym 
razem wystąpią zespoły Highway 
Zero ze Swarzędza oraz gnieźnień-
ski Bapu. W kolejnych tygodniach 
lipca na scenie przeglądów zapre-
zentują się zespoły Ciabatta, The 
Mojojojos, Vicky Blows, Nut of 
Raven, Suts oraz Wons.tąd. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich czy-
telników „Naszego Głosu Poznań-
skiego”. 

Rok w Rock w Kórniku 
Od połowy czerwca trwają powiatowy oraz wojewódzki przegląd zespołów rockowych 
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Jakub 
Klawitter
kontakt@naszglospoznanski.pl

W sumie podczas koncertów w Kórniku wystąpi 30 zespołów. 

14 czerwca na terenie Ośrodka Sportu i  Re-
kreacji w  Kórniku odbyły się Powiatowe Za-
wody Sprawnościowe Formacji Obrony Cy-
wilnej o Puchar Starosty Poznańskiego. 

Celem zawodów, w których brały udział dru-
żyny ratownictwa ogólnego reprezentujące 
gminy powiatu poznańskiego, było sprawdze-
nie wyszkolenia i  przygotowania organizacyj-
nego formacji obrony cywilnej do prowadzenia 
akcji ratunkowych w warunkach szczególnych 
oraz popularyzacja humanitarnych idei obrony 
cywilnej wśród społeczeństwa.

Pomimo niekorzystnych warunków pogo-
dowych, udział wzięło 14 drużyn z gmin po-
wiatu poznańskiego. 

Po uroczystym przemarszu drużyn wokół 
stadionu przy akompaniamencie Harcerskiej 
Orkiestry Dętej pod kierownictwem Jacka Ko-
złowskiego, radny powiatu poznańskiego Sewe-
ryn Waligóra oraz burmistrz gminy Kórnik Jerzy 
Lechnerowski dokonali otwarcia zawodów. 

Następnie drużyny, w  wylosowanej kolej-
ności, stawały na torze przeszkód, który obej-
mował następujące konkurencje: dowodzenie 
działaniami drużyny podczas akcji ratowni-
czej, posługiwanie się sprzętem gaśniczym, 
udzielanie pierwszej pomocy w  nagłych wy-
padkach, transport rannego, posługiwanie 
się   pneumatycznym sprzętem strzeleckim, 
posługiwanie się podstawowym sprzętem 
pływającym, pokonanie terenu w  warunkach 
ograniczonej widoczności.

Ostatecznie, po ponad 3-godzinnych, peł-
nych emocji i  zażartej rywalizacji zawodach 
komisja sędziowska wyłoniła zwycięzcę, 
którym w tym roku została drużyna z Buku, 
drugie miejsce zajęła drużyna z Czerwonaka, 
trzecie miejsce przypadło reprezentacji z Mu-
rowanej Gośliny, czwarte miejsce wywalczyła 
drużyna z Dopiewa, a piąte miejsce przypadło 
drużynie z Kórnika. 
Magdalena Matelska-Bogajczyk

Zawody drużyn ratownictwa
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Takiej imprezy u nas jeszcze nie 
było! Aż trzy muzyczne gwiaz-
dy – „Hey”, Agnieszka Chylińska 
i „Kombi – Łosowski”, a także ma-
giczne show Macieja Pola w kilku 
odsłonach – to tylko niektóre atrak-
cje tegorocznych Dni Gminy Tarno-
wo Podgórne. A wszystko dlatego, 
że pojawi się tu legendarne „Lato 
z Radiem”.

Wszyscy, którzy wybiorą się na 
stadion w Tarnowie Podgórnym już 
o godz. 16, będą mieli okazję wziąć 
udział w konkursie i zobaczyć plene-
rowe studio Polskiego Radia, z któ-
rego emitowany będzie Program 
Pierwszy. Następnie godzinny pro-
gram dla najmłodszych zaprezen-
tuje iluzjonista Maciej Pol. W dal-
szej części imprezy twórca „Teatru 
Magii” będzie powracał, tym razem 
z intrygującymi występami dla do-
rosłych. Wiele emocji dostarczą wi-
dzom występy muzyczne, o których 
piszemy poniżej. Imprezę zakończy 
pokaz sztucznych ogni. 5 lipca trze-
ba tam być! Wstęp wolny.

Hey
Grupa powstała w 1992 r., a już 

rok później była najpopularniej-
szym zespołem rockowym w Polsce. 
Ich pierwszy album „Fire” zdobył 
status czterokrotnej platynowej pły-
ty i popularność, której po grupie 
„Hey” nie dostąpił już żaden roc-
kowy zespół. Pochodzą z niej takie 
przeboje, jak „Zazdrość”, „Teksań-
ski”, czy „Moja i twoja nadzieja”. 
Niewiele gorzej przyjęta była druga 
płyta „Ho” z 1994, która utrwali-
ła pozycję zespołu, który w owym 
czasie wpisywał się w popularną 
wówczas stylistykę grunge. Z cza-
sem muzyka zespołu ewoluowała 
w stronę nowoczesnego gitarowe-
go rocka, a po wydaniu czwartej 
płyty zatytułowanej „Hey”, grupę 
opuścił założyciel Piotr Banach, 

który stworzył zespół „Indios Bra-
vos”. Zastąpił go Paweł Krawczyk, 
z którym zespół nagrywał kolejne 
albumy, w ostatnich latach coraz 
wyraźniej oddalając się od rocka, 
na rzecz nieco spokojniejszych, bar-
dziej elektronicznych form. Ostat-
nie dwa albumy „Miłość! Uwaga! 
Ratunku! Pomocy!” i „Do rycerzy, 
Do szlachty doo Mieszczan” są naj-
lepszym dowodem na to, że „Hey” 
nie odcina kuponów od dawnej po-
pularności, lecz wciąż eksperymen-
tuje i bacznie obserwuje najnowsze 
trendy. I mimo wielokrotnych zmian 
stylistycznych niezmienne pozosta-
ją jego dwa najważniejsze znaki roz-
poznawcze: charakterystyczny głos 
i teksty Katarzyny Nosowskiej.

Agnieszka Chylińska
O Agnieszce Chylińskiej gło-

śno zrobiło się wraz z początkiem 

działania grupy „O.N.A.”. Mło-
da wokalistka, która dołączyła do 
doświadczonych muzyków grupy 
„Skawalker” szybko stała się jed-
ną z najbardziej rozpoznawalnych 
postaci polskiego rocka. Już pierw-
szy album O.N.A. „Modlishka” 
z 1995 dał grupie „złotą płytę”. 
Największa popularność zespołowi 
przyniosły płyty „Bzzzzz” z 1996 r. 
i wydana dwa lata później „T.R.I.P.”.
W 2003  r. grupa rozpadła się, 
a Agnieszka Chylińska wraz częścią 
dawnego składu zaczęła występo-
wać pod własnym nazwiskiem. Dru-
ga fala popularności artystki przy-
szła wraz z występami w charakterze 
jurorki w telewizyjnym „Mam Ta-
lent” oraz wydaniem płyty „Mo-
dern Rocking”. Chylińska zmieniła 
wówczas nie tylko swój wizerunek, 
ale cały zespół i stylistykę – album 
utrzymany jest w konwencji pop 

i dance, a za produkcję muzyczną 
odpowiadali znani z grup „Sistars” 
i „Łąki Łan”, a także ze współpracy 
z Natalią Kukulską muzycy: Bartek 
Królik i Marek Piotrowski. 

Kombi Łosowski
Historia grupy liczy już 45 lat. 

Właśnie wtedy Sławomir Łosowski 
założył zespół „Akcenty”, przemia-
nowany później na „Kombi”. Po 15 
latach działalności, w 1984 r., grupa 
podbiła serca publiczności festiwalu 
w Opolu swoim największym prze-
bojem: „Słodkiego miłego życia”. 
Do najbardziej znanych hitów Sła-
womira Łosowskiego zaliczyć moż-
na także „Nasze randez-vous”, „Nie 
ma zysku”, czy „Królowie życia”. 
Grupa, która robiła furorę w latach 
‘80 działalność zakończyła w 1992 
roku. W 2013 Grzegorz Skawiński 
i Waldemar Tkaczyk założyli bez 

wiedzy Sławomira Łosowskiego 
grupę „Kombii”, sam artysta nato-
miast rok później wznowił działal-
ność muzyczną pod szyldem „Kom-
bi Łosowski”, w którym gra razem 
z synem Tomaszem (perkusja) i wo-
kalistą Zbigniewem Filem.

Maciej Pol
W Tarnowie Podgórnym oprócz 

znanych muzyków wystąpi także 
najpopularniejszy polski iluzjo-
nista, twórca Teatru Magii. Jego 
widowiska prezentowane były m. 
in. w Paryżu, Wiedniu, Chicago, 
Moskwie czy Dreźnie. Jego niepo-
wtarzalne kreacje przeniosą w świat 
magii i niezwykłych tajemnic nie tyl-
ko dzieci, ale i dorosłych.

Hej, Chylińska, Kombi…
„Lato z Radiem” w gwiazdorskiej obsadzie w Tarnowie Podgórnym

sobota, 5 lipca 2014
Szkoła Podstawowa i boisko 
GKS Tarnovia w Tarnowie 
Podgórnym
16:00 – Początek imprezy i pre-
zentacja studia plenerowego 
Polskiego Radia
16:20 – Maciej Pol: Program dla 
najmłodszych
17:35 – Występ zespołu Kombi 
Łosowski
18:45 – Maciej Pol: Pokaz dla 
dorosłych cz.1
19:15 – Występ zespołu HEY
20:25 – Maciej Pol: Pokaz dla 
dorosłych cz.2
21:00 – Występ Agnieszki 
Chylińskiej
22:25 – Pokaz sztucznych ogni

Program

Mażoretki z gminy Tarnowo Pod-
górne występowały w Czechach, 
podczas 51. Festiwalu Kmochův 
Kolín. Przywiozły stamtąd świetne 
wspomnienia, cenne doświadcze-
nie oraz… nagrodę dla Aleksandry 
Dziekoń. Została ona II wicemiss 
w konkursie Miss Mażoretek. Na 
ocenę miały wpływ głosy internau-
tów, czeskiej publiczności, a także 
ocena przemarszu i występów na 
scenie. Grupa występowała na tym 
festiwalu już po raz drugi. Poprzed-
nio (w 2010 roku) trzecie miejsce 
w wyborach Miss Mażoretek zdoby-
ła Ewa Kaczmarek.

– Występy wypadły świetnie – 
cieszy się choreograf grupy, Gabrie-
la Drewniak. – Dziewczyny wróciły 
zachwycone i pełne zapału! To był 
zdecydowanie jeden z najbardziej 
udanych wyjazdów – dodaje.
Jarek Krawczyk

Już czternasty rok odbywają się 
w Lusowie koncerty muzyki poważ-
nej. Nazwa „Lusowskie Poranki 
Muzyczne” mówi wiele nie tylko 
mieszkańcom naszej gminy, ale 
i melomanom z Poznania i okolicz-
nych miejscowości. Pora koncertów 
już jakiś czas temu zmieniła się na 
godz. 13, niekiedy nawet na wie-
czór. Dlatego cykl zmienia nazwę na 
„Lusowskie Spotkania Muzyczne”. 
Nie wpłynie to ani na częstotliwość, 
ani na atrakcyjność koncertów, 
o czym będzie można przekonać się 
już 6 lipca, podczas koncertu „Artu-
’S Kwartet.

Zespół koncertuje nieprzerwanie 
od 1995 roku. W jego repertuarze 
znajdują się dzieła kameralne naj-
wybitniejszych twórców muzyki 
klasycznej (Bacha, Vivaldiego, Mo-

zarta, Czajkowskiego), ale również 
aranżacje przebojów muzyki popu-
larnej i rozrywkowej, w tym muzyka 
Starego Wiednia, fi lmowa oraz mu-
sicalowa. 

„Artu’S Kwartet” koncertował 
w najbardziej prestiżowych salach 
Poznania, Warszawy, Hamburga, 
Hanoweru i wielu wielkopolskich 
zamkach. W skład zespołu wchodzą 
absolwentki i studentki poznańskiej 
Akademii Muzycznej: Magdalena 
Olech (I skrzypce), Natalia Niedź-
wiecka (II skrzypce), Magdalena 
Krawczuk (altówka) i Stanisława 
Dziedziniewicz (wiolonczela).

Koncert w cyklu „Lusowskie 
Spotkania Muzyczne” odbędzie się 
w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej 
i św. Jakuba Apostoła w niedzielę, 
6 lipca o godz. 13. Wstęp wolny. JK

Czeski sukces Mażoretek „Artu’S Kwartet” 
w Lusowie

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Absolwentka UAM w Poznaniu Olga 
Rudnicka nie dość, że ma zaledwie 
26 lat, to w jej literackim CV jest już 
9 powieści kryminalnych. Czytelnicy 
pokochali ją przede wszystkim za se-
rię kryminałów o siostrach Suchec-
kich („Natalii 5”, „Drugi przekręt 
Natalii”), które już wkrótce zostaną 
zekranizowane. Na co dzień pracu-
je w Śremie jako asystentka osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. 
I jakby tego było mało: regularnie 
trafi a nie tylko na listy bestsellerów, 
ale także… zajmuje czołowe miejsca 
w rankingu najładniejszych polskich 
pisarek! Olga Rudnicka wydała wła-
śnie swoją najnowszą powieść, kry-
minał na wesoło „Fartowny pech”. 
Tym razem bohaterami są panowie: 
Dziany, Gianni i Nadziany, a także 
gangster o wdzięcznej ksywie Pa-
dlina. W kryminalnym półświatku 
może zdarzyć się wszystko! A zwłasz-
cza to, co nie powinno…

Na początku podziękowania. Bo 
podczas czytania „Fartownego 
pecha” setnie się ubawiłem!

— O nie!

O tak!

— Jestem załamana.

Jak to?

— No bo ciągle słyszę, że ludzie się 
świetnie bawią i śmieją, czytając 

moje książki. A ja przecież piszę 
kryminały. To jest taki absurd, że 
mi się w głowie nie mieści. Nie 
wiem, czemu mi to tak wychodzi… 
Ludzie mają się bać, a nie śmiać.

Nic Ci na to nie poradzę. Wpro-
wadzasz w pozytywne wibracje!

— Wiem. Co więcej, po tych 
wszystkich wydanych książkach 
dzieją się przedziwne rzeczy.

Co na przykład?

— Na przykład już nie ma pytań, na 
które bym nie odpowiadała. Podczas 
spotkań zdarzało się, że czytelnicy 
dotykali moich włosów. Albo opisy-
wali fantazje erotyczne w mailach.

To drugie chyba nie jest fajne. 
A z drugiej strony nieokiełznany 
entuzjazm jest uzasadniony. 
26 lat na karku i 9 powieści na 
koncie!

— Dwie części „Zacisze 13”; „Czy 
ten rudy kot to pies?”, „Lilith”, 
„Natalii 5”, „Cichy wielbiciel”, 
„Drugi przekręt Natalii”, „Fartow-
ny pech”…

I „Martwe Jezioro” wydane 
w 2008 roku. Od tej książki 
wszystko się zaczęło.

— Wysłałam ją i już po dwóch 
dniach dostałam odpowiedź zwrot-
ną. Nie była to decyzja, ale redakcja 
zainteresowała się, kim ja jestem 
i po co to wszystko.

Co odpowiedziałaś na pytanie „po 
co to wszystko?”?

— Bo ja wiem?! (śmiech) Kiedy 
jechałam do wydawnictwa do War-
szawy, to w głowie kłębiły się myśli. 
Miałam 19 lat, byłam zamknięta 
w sobie i zakompleksiona. Wiesz, 
że łudziłam się nawet, że wydadzą 
mi książkę pod pseudonimem.

Pod pseudonimem?

— No tak! Chciałam pozostać 
anonimowa, choć jeszcze nie wie-
działam jak wygląda cała otoczka: 
wywiady, sesje fotografi czne itp. 
Mnie to przeraża!

 Dzięki!

— Nie bierz tego osobiście, ale to 
nie jest moja bajka. Jeden wielki 
stres i jedno wielkie marudzenie. 
Swoich zdjęć nie lubię, za spaniem 
po hotelach nie przepadam. Co 
innego spotkania autorskie, które 
zawsze dodają mi mnóstwo energii 
do dalszego pisania.

Na początku inspirowałaś się 
ponoć snami. Pytam też o to, 
bo w Twojej najnowszej książ-
ce jeszcze na początku akcji 
bohater ma sen. Piękny. Ale 
Twoje sny do pięknych ponoć nie 
należały?

— To prawda. Bardzo je lubiłam 
i zapisywałam. Wiesz, to były 
czasy, kiedy chodziłam do szkoły. 
Tu musisz wiedzieć, że ja byłam 
średnią uczennicą. Czytałam 
namiętnie kryminały, a siadałam do 
nauki, gdy miałam nóż na gardle. 
Lektur w ogóle nie przyswajałam, 
jednak zawsze coś mnie pchało do 
kryminałów właśnie.

Dlaczego? I co z tym wszystkim 
mają wspólnego sny?

— Już ci mówię. A więc doszłam 
do wniosku, że ja po prostu lubię 
się bać.

No ładnie.

— Poważnie. I te sny, o które 
pytasz, być może wynikały właśnie 

z tych kryminalnych lektur. Było 
tam dużo mroku. Zdarzało się, że 
po obudzeniu się z takich snów, 
nie mogłam zasnąć. W pewnym 
momencie zaczęłam je spisywać, 
a potem ubarwiać, a wreszcie pisać 
książki…

 I już nie masz takich snów?

— Oczywiście, że mam. Często 
pojawia się na przykład specyfi czny 
obraz. Ktoś mnie goni. Chowam się 
do swojego pokoju w domu na dru-
gim piętrze. Jedyną drogą ucieczki 
jest wyskoczenie przez okno. Robię 
to. Czuję podmuch wiatru, siłę 
i prędkość, z jaką spadam. Jestem 
bezsilna, bo wiem, że za chwilę 
wyląduję na ziemi, odczuję ból. 
Wpadam wtedy w okropną panikę.

Straszne!

— Gdybym na co dzień coś takiego 
doświadczała, to bym nie żyła. 
A w snach to napędza wrażenia. 
I wyobraźnię. Lubię to.

Rozmawiał Marcin Wilk

Fartowny pech
– Lubię się bać – mówi „Naszemu Głosowi Poznańskiemu” 
Olga Rudnicka, autorka powieści kryminalnych
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Po dwóch latach kolegiata kórnicka 
znów wypełniła się dźwiękami mu-
zyki na cześć Najświętszej Maryi 
Panny. 8 czerwca, w niedzielę Zesła-
nia Ducha Świętego, odbył się VIII 
Ogólnopolski Przegląd Hejnałów 
i Intrad Maryjnych. Program tego-
rocznego przeglądu był bardzo bo-
gaty zarówno pod względem liczby 
wykonanych utworów, jak i liczby 
zespołów. Jak w poprzednich latach, 
niewątpliwą atrakcją była obecność 
znanego w Polsce Oktetu Jasnogór-
skiego pod niezrównaną dyrekcją 
Marka Piątka, a także świetne ze-
społy intradzistów z Borku Wiel-
kopolskiego, Kościana, Mogilna, 
Śremu i Kórnika. 

Przegląd rozpoczął się tradycyj-
ną „sygnaturką muzyczną”, czyli 
prawie półgodzinnym koncertem 
Oktetu Jasnogórskiego. Zwykle 
Oktet koncertował przed wejściem 
do świątyni, jednak w tym roku upał 

zmusił muzyków do schronienia się 
we wnętrzu kolegiaty. 

Po sygnaturce, do kolegiaty 
wkroczyły wszystkie zespoły wy-
konując porywający hejnał na mo-
tywach hymnu „Bogurodzica”. 
Ten początek koncertu głównego 
zawsze jest dla słuchaczy źródłem 
wspaniałych wrażeń i przeżyć arty-
stycznych. 

Zebranych powitał ks. prob. 
Eugeniusz Leosz odczytując list 
z błogosławieństwem ks. abpa Sta-
nisława Gądeckiego, metropolity 
poznańskiego i przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski, 
który życzliwie objął przegląd pa-
tronatem honorowym wraz z bur-
mistrzem Kórnika Jerzym Lechne-
rowskim. 

Zespoły wykonawców zaprezen-
towały w tym roku 24 hejnały i in-
trady z 23 sanktuariów maryjnych 
polskich i europejskich. Temu bo-
gactwu muzycznemu towarzyszyła 
prezentacja cudownych wizerun-
ków Matki Bożej z poszczególnych 
miejsc Jej kultu oraz komentarz 
przybliżający dzieje obrazów i fi gur 
oraz wydarzenia z nimi związane. 

Wielość wykonywanych utworów 
– od porywającej Intrady Królew-
skiej z Jasnej Góry, po utwory oparte 
o lokalne melodie, pozwoliła słucha-
czom poznać wielką różnorodność 
intrad i hejnałów maryjnych, praw-
dziwie pięknych perełek muzyki sa-
kralnej. Wykonane z wielką staran-
nością i przejęciem przez wszystkie 
zespoły intradzistów, dostarczyły 
słuchaczom niecodziennych wrażeń 
muzycznych. Dopełnieniem prze-
żyć słuchaczy było kilkunastominu-
towe interludium – koncert muzyki 

sakralnej w wykonaniu Oktetu Ja-
snogórskiego. 

Wykonawcy koncertu hejnałów 
i intrad maryjnych otrzymali pa-
miątkowe plakietki z rąk Antoniego 
Kalisza, zastępcy burmistrza i ks. 
proboszcza Eugeniusza Leosza.

Przewodniczący Komitetu Or-
ganizacyjnego Jacek Kozłowski, 
wraz z serdecznymi słowami został 
obdarowany przez Marka Piątka 
pięknym albumem o Jasnej Górze. 
Warto także dodać, że dzieło prze-
glądu pobłogosławił św. Jan Paweł 
II, który podczas audiencji gene-
ralnej 19  maja 2004 roku otrzymał 
plakat III Przeglądu.

 Dostojny i potężny hejnał na mo-
tywach „Bogurodzicy” wykonany 
przez wszystkie zespoły wykonaw-
ców zakończył tegoroczny przegląd, 
a długotrwałe oklaski słuchaczy 
nagrodziły wszystkich znakomitych 
wykonawców. RK

VIII Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych

Ma zaledwie 26 lat, 
a w jej literackim CV 
jest już 9 powieści

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M



NR 57 / 30 CZERWCA 2014

14 SPORT

Dzień rozpoczął się biegami 
dziecięcymi – Oxytop Dziecięce 
Przełaje. Najmłodsi mieszkańcy 
gminy Stęszew startowali w kilku 
kategoriach wiekowych na różnych 
dystansach. Widok zadowolonych 
dzieci nagrodzonych medalami na 
linii mety był bezcenny. O godzinie 
12 przyszła kolej na starszych za-
wodników. Na linii startu stawiło 
się 416 biegaczy IV Stęszewskiego 
biegu przełajowego na 10 km. Trasa 
prowadziła przez Wielkopolski Park 
Narodowy. Jako pierwszy na mecie, 
po 35 minutach i 9 sekundach, po-
jawił się Bartosz Majorczyk z Gro-
dziskiego Klubu Biegacza. Wśród 
pań najszybsza okazała się również 
reprezentantka Grodziskiego Klubu 
Biegacza – Dorota Przybysz z cza-
sem 40,58. W kategorii Stęszew 
zwyciężył Zbigniew Wolny (40,18), 
drugie miejsce zajął Marcin Jóź-
wiak (40,37), a trzecie miejsce za-
jął Michał Pilujski (43,36). Wśród 
pań z gminy Stęszew na pierwszym 
miejscu znalazła się Elżbieta Wolna 
(50,22), II miejsce – Edyta Lange 
(52,46), II miejsce – Monika Woj-
ciechowska (57,15). 

Każdy z biegaczy otrzymał pa-
miątkowy medal, a zwycięzcy zosta-
li dodatkowo uhonorowani pucha-
rami. 

O godz. 14.30 rozpoczął się dwu-
godzinny charytatywny maraton 
Zumby dla Wojtka Kurasza. Pomi-
mo deszczu mieszkańcy z chęcią 
przyłączyli się do akcji – tańczyli 
wraz z instruktorkami oraz wrzucali 

pieniądze do puszek. W tym samym 
czasie na jeziorze Lipno można było 
podziwiać akrobacje zawodników 
biorących udział w Cropp Wake 
Cup. To cykl zawodów wakeboar-
dingowych połączonych z koncer-
tami hip-hop w sześciu miastach 
Polski. Nagrody dla najlepszych 
wakebordzistów i wakebordzistek 
wręczył burmistrz Włodzimierz 
Pinczak. Od razu po zawodach na 
scenie pojawił się raper MAŁPA, 
który zrobił show schodząc do fa-
nów ze sceny. Red 

Stęszewski przełaj przez WPN
21 czerwca w gminie Stęszew upłynął pod znakiem aktywności fi zycznej

Kibice tenisa mogą szykować się na 
wielkie sportowe emocje w Poznaniu. 
12-20 lipca na kortach Parku Teniso-
wego Olimpia zostanie rozegrana już 
11 edycja turnieju tenisa zawodowe-
go mężczyzn challenger ATP Poznań 
Open 2014. W tym roku pula nagród 
została zwiększona o 5 tys. euro, co 
może zachęcić do odwiedzenia stolicy 
Wielkopolski jeszcze lepszych graczy 
niż przed rokiem.

Warto przypomnieć, że w ciągu 
ostatniej dekady w poznańskim 
challengerze grali m.in. tacy zawod-
nicy jak Yevgeny Kafelnikov, Marat 
Safi n, Juan Martin Del Potro czy 
Gilles Simon, którzy chwilę później 
znaleźli się w czołówce rankingu 
ATP. Poznań Open był też ważnym 

krokiem naprzód w karierach wielu 
zawodników z czołowej pięćdzie-
siątki. Również Jerzemu Janowiczo-
wi, który w 2012 roku jako pierwszy 
Polak triumfował w poznańskim 
turnieju, zwycięstwo na kortach 
PTO pozwoliło zdobyć cenne punk-
ty do rankingu ATP. Co więcej, Jurek 

miał także niepowtarzalną okazję, 
aby zaprezentować swoje niezwykle 
umiejętności przed polską publicz-
nością, zdobywając przy tym jej 
ogromną sympatię.

Jaki przebieg będzie miała te-
goroczna edycja imprezy? Kto 

zabłyśnie podczas poznańskiego 
challengera? Czy doczekamy się ko-
lejnego zwycięstwa polskiego tenisi-
sty? Tego dowiemy się już w połowie 
lipca. Zapraszamy wszystkich sym-
patyków tenisa do odwiedzania kor-
tów przy ul. Warmińskiej 1. Wstęp 
przez pierwsze dni turnieju będzie 
bezpłatny. Aktualne informacje na 
temat poznańskiego challengera 
można śledzić na stronie: www.po-
znanopen.pl oraz www.naszglospo-
znanski.pl . 

Uwaga: dzieci w wieku 10-16 lat 
chcące podawać piłki podczas tur-
nieju prosimy o zgłaszanie się pod 
nr tel. 61 845 54 17, 603 283 336 
lub bezpośrednio w recepcji klubu 
do 3 lipca. Gwarantowana opieka 
trenerska, strój sportowy, posiłki, 
napoje i inne atrakcje. MJ

Poznań Open, 
czyli światowy tenis 
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Park Tenisowy Olimpia zaprasza 
wszystkie dzieci w wieku 5–16 lat do 
udziału w letnich półkoloniach teni-
sowych. W tym roku najlepszy klub 
w Wielkopolsce (wg rankingu PZT 
„Tenis 10”) przygotował aż 12 tur-
nusów. Osiem z nich odbędzie się 
w Poznaniu na obiekcie położonym 
na Golęcinie (ul. Warmińska 1), dwa 

w Dopiewie (GOSiR, ul. Polna 1a) oraz 
dwa w Skórzewie (Gimnazjum, ul. ks. 
Kozierskiego 1). Zajęcia odbywać się 
będą od poniedziałku do piątku w godz. 
9–15. Zapisy i szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie internetowej: 
www.parktenisowy.pl, pod adresem 
mailowym: biuro@parktenisowy.pl lub 
tel. 61 845 54 17, 603 283 336. Red

Tenisowe półkolonie

REKLAMA
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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 
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Najlepszym okazał się mistrz Euro-
py Juniorów w aquathlonie – Jacek 
Krawczyk z UAM Szpot Triathlon 
Poznań. Wśród pań jako pierwsza 
linię mety pokonała klubowa kole-
żanka Jacka – Anna Heneczkowska 
(srebrna medalistka MP w aqu-
athlonie). Patronat nad zawodami 
sprawował „Nasz Głos Poznański”.

Główna rywalizacja odbyła się 
na dystansie Super Sprint, na który 
złożyło się 600 m pływania, 15 km 
jazdy na rowerze i 3 km biegu. Jacek 
Krawczyk pojawił się na mecie po 
43 minutach i 1 sekundzie. 

– Było dość ciężko, ale rywaliza-
cja z Robertem dodała mi motywa-
cji. Dziękuję mu za ten start – po-
wiedział tuż po wbiegnięciu na metę 
Jacek Krawczyk.

11 sekund straty do zwycięzcy miał 
mistrz Polski w crossduathlonie – 
Robert Czysz (UAM Szpot Triathlon 
Poznań). Trzecie miejsce zajął Mie-
czysław Cichoszewski z KS Posnania 
Triathlon. Jego wynik to 45:02. 

W zawodach wzięli udział zawod-
nicy z najwyżej półki, ale także gros 
amatorów. Wielu z nich debiutowało 
w triathlonie. Dla nieprzekonanych 
do spróbowania swoich sił w każdej 
z konkurencji tej dyscypliny, zorga-
nizowano sztafety. Każdą dyscyplinę 
reprezentował inny zawodnik. 

Triathlon Lwa to – podobnie jak 
Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym, 
którego trzecia edycja odbyła się 

18  maja – impreza dla całych ro-
dzin. Stąd zanim rywalizację roz-
poczęli dorośli, startowały dzieci 
i młodzicy. Dla nich przygotowano 
odpowiednio krótsze dystanse. Dla 
dzieci (10–13 lat w dwóch katego-
riach wiekowych) – 200 m pływa-
nia, 4,2 km jazdy na rowerze i 1 km 
biegu oraz dla młodzików (14–15 
lat) – 400 m pływania, 11,4 km jaz-
dy na rowerze i 2 km biegu.

Organizatorami imprezy byli: 
Stowarzyszenie Grand Prix Po-
znania, OSiR Tarnowo Podgórne, 
gmina Tarnowo Podgórne. Patronat 
medialny sprawował Nasz Głos Po-
znański. Piotr Książkiewicz

Triathlon 
Lwa 
Wiele emocji przyniósł Triathlon Lwa 
w Lusowie (gmina Tarnowo Podgórne), 
który odbył się 14 czerwca

• Kobiety:
1.  Anna Heneczkowska UAM 

Szpot Triathlon Poznań 51:23
2.  Aleksandra Nowak 

KS Pretorium 55:21
3.  Natalia Stefańska 

AZS AWF Poznań 58:33
• Mężczyźni:
1.  Jacek Krawczyk UAM Szpot 

Triathlon Poznań 43:01
2.  Robert Czysz UAM Szpot 

Triathlon Poznań 43:12
3.  Mieczysław Cichoszewski 

KS Posnania Triathlon 45:02

Wyniki najlepszych 
kategorii OPEN
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Do Poznania przyjechali m.in. Ma-
ciej Żurawski, Bartosz Bosacki, 
Zbigniew Zakrzewski, Piotr Świer-
czewski i Waldemar Kryger. Na 
zaproszenie popularnego „Reksia” 
odpowiedział nawet Damian Na-
wrocik, który specjalnie na tę okazję 
przyleciał do Polski z Walii. Rywala-
mi pamiętnego zespołu byli obecni 
zawodnicy poznańskiego Lecha. Nie 
zabrakło też innych znanych piłka-
rzy, aktorów i celebrytów, byli m.in. 
Tomasz Kuszczak, Natalia Siwiec, 
Radosław Majdan, Rafał Mroczek.

W pierwszej połowie obie drużyny 
nie odbiegały od siebie poziomem. 
Było widać, że Lech 2004 potrak-
tował to spotkanie bardzo serio 
i starsi piłkarze nie odstawiali nogi. 
Niemniej najgroźniejszą akcję tej 
części gry miała obecna drużyna 
„Kolejorza” – Gergo Lovrencsics 
huknął z dystansu, a piłka odbiła się 
od słupka. W zespole sprzed dziesię-
ciu lat aktywni byli piłkarze, którzy 
nadal występują na boisku: Łukasz 
Madej, Maciej Scherfchen i Michał 
Goliński. Szansę na zaprezentowa-

nie się przed poznańską publiczno-
ścią dostali nowi piłkarze „Kolejo-
rza” – Darko Jevtić i Maciej Wilusz.

Tempo tego meczu było iście to-
warzyskie. W drugiej części blisko 
szczęścia był Szymon Pawłowski, 
który ładnym strzałem sprawił dużo 

problemów Krzysztofowi Kotorow-
skiemu. „Kotor” jest jedynym piłka-
rzem z aktualnej kadry Lecha, który 
był w tamtej pamiętnej drużynie 
z 2004 roku. W końcówce spotkania 
do rzutu wolnego podszedł Piotr Re-
iss, uderzył nad murem… ale piłka 

jedynie otarła poprzeczkę! Pojedy-
nek zakończył się sprawiedliwy re-
misem.

Podopieczni Mariusza Rumaka 
przebywają na obozie w Opalenicy. 
Czeka ich jeszcze jeden sparing – 2 
lipca w Grodzisku z Lechią Gdańsk. 

Benefi s Reissa z gwiazdami
To był niepowtarzalny pojedynek. Dzięki staraniom Piotra Reissa w minioną sobotę udało się zebrać na Inea 
Stadionie zawodników, którzy w 2004 roku zdobyli dla Lecha Puchar Polski
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 Galeria zdjęć na naszej stronie
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Damian 
Smyk
redakcja@naszglospoznanski.pl 

Zespół Lecha z 2004 roku.


