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Lech zaczyna bój o majstra Lech zaczyna bój o majstra STR. 16
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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!

Święto tenisaŚwięto tenisa

Wśród faworytów Poznań Open’2014 jest dwóch Wśród faworytów Poznań Open’2014 jest dwóch 
ubiegłorocznych fi nalistów Austriak Andreas Haider-Mauer ubiegłorocznych fi nalistów Austriak Andreas Haider-Mauer 
i reprezentant Bośni i Hercegowiny Damir Dzumhuri reprezentant Bośni i Hercegowiny Damir Dzumhur STR. 15
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Tenisowe wakacje w regionie

Kalendarium

18 / 20 lipca
PIĄTEK / NIEDZIELA
• W najbliższy weekend odbędzie 
się Festiwal Jeździecki Baborów-
ko. Będzie możliwość obejrze-
nia ponad dwustu par, w tym 
kilkudziesięciu na najwyższym 
światowym poziomie. Jeżeli 
zaś tylko szukasz sposobu na 
spędzenie miłego weekendu, to 
oprócz koni, czeka wiele atrakcji, 
które wypełnią cały dzień.

19 lipca 
SOBOTA
• O godz. 21.30 w Parku 700-le-
cia w Tarnowie Podgórnym 
zobaczyć będzie można komedię 
„Wieczni chłopcy” – to historia 
stojącego przed decyzją o ślubie 
Thomasa, którego przyszły 
teść przekonuje, że jedynym 
sensem życia jest zabawa i brak 
zobowiązań. Ten francuski fi lm 
zrobił w kraju prawdziwą furorę 
przyciągając do kin 1,6 miliona 
widzów. Wstęp wolny. 
• O godz. 19 w kościele w Ne-
kielce odbędzie się kolejny kon-
cert pod patronatem „Naszego 
Głosu Poznańskiego”. Tym ra-
zem wystąpi Mariusz Lubomski. 
Więcej na str. 13.

27 lipca
NIEDZIELA
• W Dymaczewie Nowym przy 
hotelu Inter Szablewski, w godz. 
15–20, koncerty, zabawa z DJ, 
rekreacja i atrakcje dla dzieci. 
O 16 Modern Talking Party, 
a o 18 koncert zespołu Drossel. 

2 sierpnia
SOBOTA
• O godz. 21 w Parku Kanikow-
skiego w Przeźmierowie wyświe-
tlony zostanie fi lm pt: „Wielkie 
piękno”. To historia starzejącego 
się dziennikarza, który przemie-
rza ulice Rzymu i wspomina na-
miętną i bezpowrotnie utraconą 
młodość. Wstęp wolny. 

3 sierpnia 
NIEDZIELA
• W kościele w Lusowie odbędzie 
się koncert Zespołu Harmonijek 
Ustnych „Animato”. Początek 
o godz. 13. Wstęp wolny.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Sympatycy tenisa, do których i ja 
się zaliczam, już zacierają ręce. Takie-
go Lata w Poznaniu i okolicy jeszcze 
nie było. Odbędą się bowiem trzy 
międzynarodowe turnieje tenisowe. 

Już dziś zaczyna się turniej główny 
11. Edycji challengera Poznań Open. 
Od pierwszej jego edycji, nieważne 
jaką nazwą i rangę miał, byłem 
na nim obecny i z utęsknieniem 
czekałem na kolejne mecze. Mimo, 
że impreza ma skromniejszą rangę 
niż kiedyś, to bardzo cieszę się, że się 
wciąż odbywa, bo był moment, że nie 

było to wcale takie pewne. Na szczę-
ście, miasto Poznań wyciągnęło – nie 
po raz pierwszy zresztą – pomocną 
dłoń organizatorom tej prestiżowej 
imprezy. I bardzo dobrze. 

Szanujmy takie turnieje jak 
Poznań Open. Bez nich nie byłoby 
Agnieszki Radwańskiej, Łukasza 
Kubota, Jerzego Janowicza, Mariusza 
Fyrstenberga, Marcina Matkow-
skiego… Bez nich nie będzie ich 
następców. 

Przed rokiem pisałem w tym 
miejscu, że marzy mi się w Poznaniu 

także turniej tenisistek – podobnej 
lub wyższej rangi. I… stało się! Za 
tydzień w Centrum Tenisowym 
Sobota rywalizować będą tenisistki 
w Powiat Poznański Open. W sierp-
niu natomiast na poznańskim AZS-ie 
odbędzie się międzynarodowy męski 
futures.

Póki co, kibicujmy Polakom na 
Poznań Open, którego jednym 
z patronów medialnych jest „Nasz 
Głos Poznański”. Może któryś z nich 
powtórzy sukces Jerzego Janowicza 
sprzed dwóch lat?! 

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

Kibicujmy Polakom! 
Może powtórzy się 
sukces Janowicza?

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

18 VIII
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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REKLAMA

Droga przez… PEKĘ
Po tygodniu wadliwie funkcjonującego systemu PEKA prezydent 
miasta Ryszard Grobelny – podczas minionej sesji Rady Miasta 
Poznania – przeprosił poznaniaków za zaistniały chaos 
Prezydent, po krytycznych wy-
powiedziach radnych w sprawie 
bałaganu z wprowadzaniem kart 
komunikacyjnych i błędów popeł-
nionych przez urzędników odpo-
wiedzialnych za wdrożenie nowe-
go systemu, dał do zrozumienia, 
iż sam nie chowa głowy w piasek; 
też czuje się odpowiedzialny za 
to co się stało. Dalej wyjaśnił, że 
problem z funkcjonowaniem PEKI 
jest rozwiązywany, a jego podwład-
ni skupiają się obecnie, by system 
zaczął działać prawidłowo. Prezy-
dent zapowiedział też audyt; dodał 
również, iż wyciągnie konsekwen-
cje personalne, jednak nie teraz, 
ponieważ osoby z urzędu, odpo-
wiedzialne za wprowadzenie syste-
mu PEKI, muszą go doprowadzić 
do właściwego funkcjonowania. 
Zaznaczył też, iż trzeba w pierw-
szej kolejności zmniejszyć kolejki 
przed okienkami obsługi pasaże-
rów, tak by klienci nie czekali dłu-
żej niż 15 minut. 

A błędów – zdaniem miasta – 
w związku z wprowadzeniem PEKI 
jest mnóstwo. Oto one, które zaist-
niały w pierwszych dniach lipca: 
brak sprzedaży biletów jednorazo-
wych, za których dostawy odpowie-
dzialny ma być RUCH; zawieszanie 
strony internetowej oraz systemu 
centralnego skutkiem błędów 
w oprogramowaniu, brak możli-
wości odczytu uprawnienia do ulgi 
na karcie w przypadku korzystania 
z t-portmonetki, brak możliwości 
transferu i pokazywania infor-
macji zakupu (z t-portmonetki) 
dokonanego przez internet, za 
które odpowiadać ma fi rma BULL 
Polska; źle działająca część czyt-
ników w tramwajach i autobusach 
(wadliwe podzespoły oraz błędy 
w oprogramowaniu systemu – od-
powiedzialność ma być po stronie 
R&G Mielec.

Z innych skarg pasażerów nad-
mienić trzeba wprowadzenie przez 
ZTM w pojazdach automatów, 

gdzie zakupiony bilet od razu jest 
tam kasowany. Nie ma zatem moż-
liwości skorzystania z niego pod-
czas podróży np. kolejnego dnia, 
a tak było przed wprowadzeniem 
nowych taryf i systemu PEKI.

Nie brakowało narzekań na 
długie kolejki przed okienkami 
obsługi podróżnych. Nerwowość 
udzielała się po obu stronach: pra-
cowników i klientów. 

Urzędnicy (nie pierwszy już 
raz) zapowiadają systematyczną 
poprawę obsługi klientów, jak też 
lepsze działanie elektronicznych 
kart. Oby to nastąpiło jak najszyb-
ciej, bo trudno sobie wyobrazić 
co będzie się działo, gdy do szkół 
powrócą po wakacjach uczniowie 
i studenci. 

Dwie strony medalu

— Wszystko, co jest nowością, 
rodzi się w bólach. Również system 
PEKA. Wraz z jej wprowadza-
niem najbardziej ucierpieli jednak 
poznaniacy, jak i mieszkańcy 
podpoznańskich gmin. Miało być 
pięknie i nowocześnie, a wyszło jak 
zawsze – z kłopotami i nerwówką. 
Kpiąco zatem brzmi propagandowe 
hasło nowego systemu kart elektro-
nicznych w komunikacji miejskiej: 
„PEKA jest elastyczna”, albo „PEKA 
ułatwia życie w mieście”. Zaiste! Od-
powiedzialni za wprowadzanie PEKI 
mają „swoiste” poczucie humoru. 
Sam doświadczyłem wiele razy, 
chcąc skorzystać z tej nowej karty. 
Wprawdzie miałem ją od kwietnia, 
ale dopiero po sześciu dniach udało 
mi się ją doładować, opłacając tzw. 
t-portmonetkę (wcześniej rezy-
gnowałem z podejść do okienka 
z powodu długich kolejek, jak też 
zablokowanego internetu, gdzie tę 
usługę reklamuje ZTM). Pomogła mi 
w tym koleżanka, która znalazła osie-
dlowy kiosk, gdzie można było za tę 
usługę zapłacić. Ostrożnie wpłaciłem 
na t-portmonetkę niedużą kwotę, 
ponieważ spotkałem się z uwagami 
pasażerów (jadąc tramwajem), że 
czytniki mogą połknąć całą kwotę, że 
„naliczają” podwójne przystanki, że 
nie wiadomo, co będzie w przypadku 

przesiadki, itp., itd. Gdy pierwszy raz 
następnego dnia w tramwaju „klik-
nąłem” swoją kartę, zbliżając ją do 
czytnika, poczułem się co najmniej 
dziwnie, zwłaszcza że spojrzało na 
mnie, jak na UFO kilku pobliskich 
współpasażerów. W tym czasie inna 
grupa osób wrzucała monety do 
automatu biletowego, by kupić bilety 
od razu tam kasowane (jeszcze przed 
1lipca można było je kupić w tym 
urządzeniu na zapas). Wtedy zdałem 
sobie sprawę, jaką zaletę może mieć 
karta. Fakt, przejazd nią określoną 
liczbę przystanków kosztuje mniej 
niż np. kupienie biletu 10-minutowe-
go za 3 złote. Za przejechanie trasy 
z 5 przystankami zapłaciłem 2.28 
zł. Było to także mniej, gdy jeszcze 
w ostatnim dniu czerwca najtańszy 
bilet papierowy kosztował 2,80 zł. 
Jednak bilet ten miał tę zaletę, że nim 
w dni robocze można było jechać 
tramwajem nawet 25 minut! Dziś ta-
kich promocji czasowych już nie ma. 
A szkoda, bo np. z powodu remontu 
Kaponiery tramwaje nadal jeżdżą 
objazdami. Widać, ZTM z nową 
taryfą, z „przebojami” z PEKĄ 
zauważyło, że może zarobić na 
pasażerach płacących teraz drogimi 
biletami papierowymi. Zmuszonych 
tak opłacać przejazdy, bo z dołado-
waniem kart nadal są kłopoty. I to 
jest ta cała „elastyczność” systemu 
PEKI! Andrzej Świątek

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

KOMENTARZ
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Zróżnicowane ukształtowanie tere-
nu oraz wyjątkowe walory przyrodni-
czo-krajobrazowe Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, stanowią dosko-
nałe miejsce do uprawiania różnych 
form rekreacji. Z myślą o aktywnym 
wypoczynku na świeżym powietrzu 
przez cały rok, z inicjatywy gmin: 
Mosina, Puszczykowo, Komorniki 
i Stęszew, przy współpracy WPN po-
wstał projekt pn. „Aktywna Trójka”– 
trasy trzech aktywności po Wielko-
polskim Parku Narodowym. 

W ramach przeprowadzonych 
prac została wyznaczona sieć tras 
w formie zamkniętych pętli, prze-
znaczona do uprawiania nordic 
walking, biegania, a w zimie dla nar-
ciarstwa biegowego. Ta unikatowa 
w Wielkopolsce sieć ponad 55 km 
oznakowanych tras o różnej długości 
i stopniu trudności, poprowadzona 
jest po najciekawszych kulturowo 
i krajobrazowo miejscach Wielko-
polskiego Parku Narodowego. Do-
datkowym jej atutem jest lokaliza-
cja, dostępność parkingów i miejsc 
wypoczynku na trasach oraz bli-

skość miasta Poznania, co sprawia, 
że Wielkopolski Park Narodowy 
może być miejscem atrakcyjnym 
zarówno na weekendowe wycieczki, 
jak i na codzienne treningi.

Na całym terenie objętym projek-
tem znajdują się cztery pętle: mosiń-
ska (7,4 km), stęszewska (12,2km), 
komornicka (10,1km) i puszczy-
kowska (20 km), powiązane trzema 
łącznikami (5,7 km), dzięki czemu 
pętle można ze sobą łączyć i dowol-
nie wydłużać o kolejne kilometry 
w zależności o kondycji i zaintereso-
wania. W ramach projektu zostaną 
postawione elementy małej infra-
struktury turystycznej, w tym tablice 
z mapą tras, pojawi się oznakowanie 

pętli. Do dyspozycji użytkowników 
będą także toalety typu toi toi. Zo-
stanie także wydana mapa z opisami 
tras oraz w wersji do pobrania na 
stronach internetowych partnerów. 

Serdecznie zapraszamy na inau-
gurację projektu „Aktywna Trójka” 
podczas imprezy biegowej „Pogoń 
za Wilkiem”, która odbędzie się 26 
lipca. Start na parkingu w Jeziorach 
od godziny 9.30. Na wspólnym sto-
isku wszystkich Partnerów „Aktyw-
nej Trójki” będzie można pobrać 
mapy i wziąć udział w konkursach.

Partnerzy Projektu „Aktywna 
Trójka” składają podziękowania 
wszystkim osobom, organizacjom, 
instytucjom, które były zaangażo-
wane w przygotowanie i realizację 
całości. Ich wiedza, doświadczenie 
oraz wsparcie przyczyniło się do sfi -
nalizowania tego przedsięwzięcia. 

Aktywna Trójka
W Wielkopolskim Parku Narodowym wyznaczono trzy 
trasy przeznaczone do uprawiania nordic walking, biegania, 
a w zimie dla narciarstwa biegowego 

Karolina 
Adamczyk 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Opady deszczu w minionych dniach 
spowodowały podmycie fragmentu 
drogi pomiędzy miejscowościami 
Pobiedziska-Letnisko a Promno-
Stacja. Pod cienką warstwą asfaltu 
utworzyła się w nocy z czwartku na 
piątek dziura wielkości kilku me-
trów. Najechanie samochodu na to 
miejsce mogło być przyczyną ka-
tastrofy drogowej. Na szczęście, 
problem zgłosił do urzędu jeden 
z mieszkańców gminy Pobiedziska. 
Przez całą noc drogę zabezpiecza-
li strażacy, a od wczesnych godzin 
porannych trwały prace remontowe. 

W niedalekiej odległości od po-
wstałej wyrwy znajduje się jeszcze 
kilka miejsc, w których widoczne 
są mniejsze ubytki ziemi mogące 
w niedalekim czasie również za-
grażać bezpieczeństwu. Na miejscu 
obecna była policja oraz inspektor 

nadzoru budowlanego. Przekazana 
gminie droga krajowa nr 5 ostatni 
generalny remont na tym odcinku 
przechodziła w 1986 roku. Dziś 
wymaga gigantycznych nakładów, 
które spadają na samorząd gmi-
ny Pobiedziska. Powstały uskok 
w nasypie drogi uzupełniamy dziś 
tłuczniem w ilości ponad 100 ton. 
Materiał ten miał być wykorzystany 
na prace drogowe w Pobiedziskach-
Letnisku. „Prawdziwe” drogi gmin-
ne znów muszą poczekać na inwe-
stycje kosztem napraw na ruchliwej 
drodze głównej łączącej Gniezno 
z Poznaniem.

Wielka wyrwa na 
starej piątce
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Artur 
Krysztofi ak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

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



5
NR 58 / 14 LIPCA 2014 

WYDARZENIA
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REKLAMA

Dla większości Polaków sezon 
ogórkowy w pełni, czy również 
dla Urzędu Miejskiego Gminy 
Stęszew?

— Właśnie nie. Dla nas wakacje to 
bardzo pracowity czas. To trady-
cyjnie okres, kiedy rozstrzygnięte 
zostały przetargi i rozpoczęliśmy 
wiele zadań, a część zakończy-
liśmy. Nie sposób wszystkich 
inwestycji wymienić. Wspomnę 
tylko, że niedawno oddaliśmy do 
użytku boisko wielofunkcyjne we 
Wronczynie. Właśnie odbieramy 
pierwszy etap ścieżki pieszo-ro-
werowej przy drodze nr 32 w Stry-
kowie. Drugi etap rozpoczniemy 
jeszcze w tym roku. W planach jest 
dalsza budowa ścieżek pieszych 
i rowerowych oraz budowa nowych 
i modernizacja istniejących placów 
zabaw dla dzieci. Zakończona 
została budowa nowego mostu nad 
Samicą w Witoblu, ociepliliśmy 
świetlicę w Sapowicach. Poza 
tym trwają remonty w szkołach 
i wykonujemy mnóstwo drobniej-

szych inwestycji, m.in. drogowych, 
chodnikowych. 

Wiem, że gmina Stęszew przede 
wszystkim od wielu lat konse-
kwentnie realizuje bardzo kosz-
towną kanalizację sanitarną. 

— To rzeczywiście od lat najważ-
niejsza nasza inwestycja, której 
koszty są ogromne, a efekty dla 
oka mieszkańców… niewidoczne. 
Ale powtarzam wciąż, że nam nie 
zależy na tanim poklasku, a na 
czystości jezior i wody gruntowej, 
którą później pijemy. Chcemy dzia-
łać w kierunku poprawy zarówno 
jakości, jak i ilości wody z wodo-
ciągu. Już teraz dzięki kanalizacji 
mamy czystszą wodę w jeziorach 
Lipno i Dębskim, powinno też być 
lepiej w akwenie strykowskim. Za-
kończyliśmy kanalizację Stęszewa. 
Trwa budowa ulicy z kanalizacją 
deszczową w Dębnie i rozstrzy-
gnęliśmy przetargi na prace 
w Jeziorkach oraz Będlewie. W mi-
nioną środę podpisałem umowę na 

dofi nansowanie tych inwestycji, 
które powinny się rozpocząć na 
przełomie lata i jesieni.

Mówiąc o inwestycjach warto 
wspomnieć o sukcesie, jakim jest 
odzyskanie przez gminę Stęszew 
podatku VAT za inwestycje wodno-
kanalizacyjne poniesione od 2008 r.

— Jesteśmy jedną z pierwszych 
gmin, której udało się odzyskać 
VAT na podstawie nowych prze-
pisów. To aż 23 procent kosztów. 
W naszym przypadku to 4,5 mi-
liona złotych. Dodatkowo przy 
nowych inwestycjach nie będziemy 
musieli płacić tego podatku, czyli 
koszty będą znacznie mniejsze.

Jaką kwotę przeznaczono w tego-
rocznym budżecie na inwestycje?

— Na te duże wydamy 11,5 miliona 
złotych, a dodatkowo około 5 milio-
nów na różne drobniejsze remonty 
między innymi dróg. 
Rozmawiał Sławomir Lechna 

Czas inwestycji
Rozmowa z Włodzimierzem Pinczakiem, 
burmistrzem gminy Stęszew

BURMISTRZ STĘSZEWA 

informuje, że dnia 24 lipca 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego Gminy Stęszew w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 
57,70 m2, położonego w Strykowie przy ul. Parkowej 7, działka ewidencyjna 
nr 47/27. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110.000 zł.
Wadium w kwocie 11.000 należy wpłacić na konto Urzędu do dnia 

21  lipca 2014 r.
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie interneto-

wej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy 

Stęszew, pokój nr 15, tel. 061 8197 149.” 

BURMISTRZ STĘSZEWA 

informuje, że dnia 24 lipca 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miej-
skiego Gminy Stęszew w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowa-
nej położonej w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 1691 o pow. 3.969 m2.

Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy.
Rodzaj inwestycji: budowa obiektu – pasażu handlowego wraz z towa-

rzyszącą infrastrukturą.
Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 782.700 zł.
Wadium w kwocie 78.270 zł należy uiścić do dnia 21 lipca 2014 r.
Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie należny poda-

tek VAT.
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami przetargu 

znajduje się na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogło-
szeń w siedzibie urzędu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w urzędzie pokój nr 15, 
tel. 061 8197 149.
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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

Honorowy obywatel
Ksiądz kanonik Ireneusz Pluciński otrzymał zaszczytny tytuł

26 czerwca podczas sesji abso-
lutoryjnej Rady Miejskiej Gminy 
goszczono Honorowych Obywa-
teli Miasta i Gminy Pobiedziska, 
misjonarza pracującego w Kongo 
o.  Eleuteriusza Stanisława Klim-
czaka oraz księdza kanonika Stani-
sława Zywerta. W tym roku Rada 
Miejska Gminy Pobiedziska ten 
zaszczytny tytuł postanowiła przy-
znać ks. kanonikowi Ireneuszowi 
Plucińskiemu. W imieniu władz sa-
morządowych w uznaniu za zasługi 
w rozsławianiu i promowaniu Mia-
sta i Gminy Pobiedziska, uroczysty 
akt wręczyli przewodnicząca Rady 
Miejskiej Dorota Nowacka oraz 
burmistrz Michał Podsada. 

Na przestrzeni wieloletniej pra-
cy duszpasterskiej ksiądz kanonik 
udowodnił, że jest wspaniałym 

organizatorem w budowaniu jed-
ności wśród mieszkańców, a dzięki 
postawie prawdziwego duszpaste-
rza potrafi  mobilizować ludzi do 
działania i integracji we wspólnocie. 
Na podkreślenie zasługuje też zaan-
gażowanie ks. kanonika Ireneusza 
Plucińskiego w lokalne życie samo-
rządowe poprzez udział w licznych 
uroczystościach patriotycznych 
i w działaniach na rzecz ludzi po-
trzebujących. Tytuł ten został nada-
ny jako wyraz głębokiego szacunku 
wobec wyjątkowego człowieka dzia-
łającego na terenie gminy. 

— Przyznanie mi wspomnia-
nego tytułu cieszy mnie zwłaszcza 
dlatego, że ludzie których Pan Bóg 
mi powierzył okazali się ostatecznie 
ciągle spragnionymi i ceniącymi 
sobie te wartości, które mocą Chry-

stusa starałem się przekazywać jako 
proboszcz czy dziekan – mówił ks. 
kanonik. – Myślę że właśnie i przede 
wszystkim za tę posługę nagradzają 
mnie dzisiaj honorowym obywa-
telstwem. Tym się cieszę. Dziękuję 
wszystkim, którzy w mojej posłudze 
mnie wspierali zwłaszcza przez mo-
dlitwę, ofi arowane Bogu cierpienia, 
a także za wszelką inną pomoc oka-
zywaną mi w prowadzeniu parafi i. 

Na XLVI sesji Rady Miejskiej 
Gminy Pobiedziska radni po zapo-
znaniu się z opinią RIO i Komisji 
Rewizyjnej oraz sprawozdaniem 
z wykonania budżetu i fi nanso-
wym jednogłośnie podjęli uchwalę 
w sprawie udzielenia absolutorium 
burmistrzowi Michałowi Podsadzie 
z tytułu wykonania budżetu gminy 
za rok 2013 r. Red 
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Tysiące pobiedziszczan oraz go-
ście z całego regionu bawili się na 
plaży nad Jeziorem Biezdruchowo, 
na organizowanym tutaj corocznie 
Jarmarku Piastowskim. Na scenie 
gościli zespół Kombii, Andrzej Ry-
biński, InoRos oraz zespół Ogień.

Imprezę poprowadzili dziennika-
rze Radia Złote Przeboje Zygmunt 
Hajzer i Piotr Jaworski, którzy ze 
sceny zapraszali gości na atrakcyj-
ne konkursy. W dniu jarmarku od 
samego rana odbywały się imprezy 
towarzyszące największemu po-
biedziskiemu eventowi. W zawo-

dach spinningowych rywalizowano 
o puchar burmistrza Pobiedzisk 
a przedszkole „Wesołe Skrzaty” 
z myślą o najmłodszych zorganizo-
wało piknik rodzinny. Nad jeziorem 
w godzinach popołudniowych trwały 
występy artystyczne, był konkurs na 
najmilsze zwierzątko, koncert mło-
dych artystów z Ośrodka Kultury 
oraz występ Pobiedziskiej Orkie-
stry Dętej. Dzieci chętnie korzysta-
ły z atrakcji wesołego miasteczka, 
a dorośli spędzali czas przy stoiskach 
gastronomicznych. 4 tysiące bezpłat-
nych dań z grilla wydał gościom Jar-

marku Robert Sowa. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się także stoiska 
partnerów imprezy (m.in. Drużyna 
Szpiku, mammobus czy bezpłatny 
makijaż i stylizacja fryzu). Można też 
było obserwować pokazy strażaków 
i ratowników medycznych.

Przed godziną 21 na plażę przy-
były tysiące ludzi chcących usłyszeć 
zespół Kombii. Mieszkańcy i licznie 
przybyli goście dzięki wspaniałemu 
wokalowi Grzegorza Skawińskiego, 
połączeniu gitary, instrumentów 
klawiszowych oraz perkusji przeżyli 
prawdziwą ucztę muzyczną. Red

Złote Przeboje w Pobiedziskach
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Koncert Kombii zgromadził tłumy.
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WOKÓŁ NAS

Słowo gładź kojarzy się najczęściej 
z wyrobem gipsowym, który trzeba 
szlifować. Gładź gipsowa jest łatwa 
do wykonania nawet dla domowe-
go majsterkowicza, nie jest jednak 
wodoodporna, nie wspominając już 
o mrozoodporności, dlatego zasto-
sowania zewnętrzne w tym przy-
padku odpadają. Wśród grupy pro-
duktowej jakim są gładzie istnieją 
wyroby nie tylko gipsowe, ale także 
oparte na innych spoiwach i wypeł-
niaczach posiadające specyfi czne 
właściwości. Firma KREISEL po-
siada takie wyroby w swojej ofercie 
od wielu lat. 

Dolomit to podstawowy skład-
nik gładzi POZGŁADŹ 602, dzięki 

temu jest ona śnieżnobiała. Oprócz 
dolomitu jest w niej jeszcze biały ce-
ment. Przeznaczona jest do wykoń-
czenia powierzchni ścian i sufi tów 
może służyć również jako wypeł-
niacz ubytków, rys i pęknięć w tyn-
kach. Stosowanie jej pozwala na 
uzyskanie idealnie gładkiej śnieżno-
białej powierzchni. Gładź charakte-
ryzuje się dużą przyczepnością do 
podłoży łatwością nakładania i wy-
gładzania. Jest idealna do pomiesz-
czeń o dużej wilgotności takich jak 
łazienki, pralnie, kuchnie, a nawet 
baseny! Gładź ta jest też mrozood-
porna, dzięki czemu nadaje się na 
elewacje oraz wszelkie powierzch-
nie na zewnątrz pomieszczeń. Wy-
konywanie gładkich powierzchni tą 
gładzią jest bardzo proste i analo-

giczne do gładzi gipsowych – czyli 
nanoszenie równomiernie produktu 
pacą ze stali nierdzewnej, następne 
dokładne wygładzenie. 

POZGŁADŹ 602 to produkt do 
obróbki na sucho (analogicznie do 
gładzi gipsowych), w ofercie fi rmy 
KREISEL są także gładzie do obrób-
ki na mokro, tak jak tynki cemento-
wo-wapienne. Są to dwa wyroby 

GŁADŹ WAPIENNA 660 
czy CEMENTOWO-WA-
PIENNA 662. Gładź wapien-
na jak sama wskazuje jest na 
bazie wapna, jest to spoiwo, 
które zapewnia wysoką paro 
przepuszczalność. Wyroby 
wapienne stają się produk-
tami coraz bardziej popular-
nymi i poszukiwanymi przez 
konsumentów. Obróbka na mokro 
(gdy gładź lekko przeschnie należy 
ją zacierać pacą z gąbki lub fi lcową), 
powoduje, że nie ma kurzu przy jej 
wykonywaniu. Jest ona przeznaczo-
na do wnętrz pomieszczeń. GŁADŹ 
CEMENTOWO-WAPIENNA 662 
to gładź wodo i mrozoodporna, 
przeznaczona także do wykonywa-
nia gładkich powierzchni tynków na 

zewnątrz pomieszczeń. Gładzie te 
to wspaniałe uzupełnienie tynków 
cementowo-wapiennych opartych 
na grubym kruszywie. 

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

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

www.kreisel.pl

Gdy tynk musi być jeszcze bardziej 
gładki… – gładzie nie tylko gipsowe

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

REKLAMA

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

Z wizytą nad jeziorami
Kolejne spotkanie przedstawicieli samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Mikroregionu 
Wielkopolskiego Parku Narodowego odbyło się 11 lipca w Urzędzie Gminy w Komornikach 

Tematem przewodnim spotkania 
była poza sprawami bieżącymi wi-
zytacja miejsca przeznaczonego do 
kąpieli nad Jeziorem Jarosławiec-
kim. Miejsce to od ubiegłego roku 
dzięki współpracy gmin zostało 
w odpowiedni sposób przygotowa-
ne do bezpiecznego wypoczynku 
nad wodą. Nad osobami kąpiącymi 
się czuwają codziennie ratownicy. 
Ponadto do dyspozycji użytkowni-
ków są toalety typu toi toi. Teren jest 
uporządkowany i dostępny przez 
cały sezon dla turystów. 

W tym roku zostało także udostęp-
nione miejsce do plażowania przy 
hotelu Szablewski w Dymaczewie 
Nowym. Przygotowanie go do sezo-
nu wymagało przeprowadzenia wie-
lu prac: od audytu zbiornika, przez 
uporządkowanie dna i linii brzego-
wej, naprawę pomostów, po formal-
ności związane z nadzorem nad tym 
miejscem przez ratowników. Ruszyło 
w ostatni weekend czerwca.

Drugi już rok funkcjonuje także 
miejsce do kąpieli na Gliniankach 
w Mosinie. W tym roku poszerzo-

no plażę oraz uruchomiono tzw. 
Przystanek Glinianki, obejmujący 
punkt gastronomiczny, letnie sean-
se fi lmowe pod chmurką oraz inne 
atrakcje, w tym dla najmłodszych.

Wszystkie wspomniane miej-
sca są ogólnodostępne i bezpłatne, 
z nadzorem ratowników. 

FO
T.

 S
ŁA

W
O

M
IR

 L
E

C
H

N
A

Karolina 
Adamczyk 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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REKLAMA

Dwudniowe obchody Dni Gmi-
ny Tarnowo Podgórne rozpoczęła 
w piątek, 4 lipca, międzynarodowa 
konferencja na temat „Rodzina 
w Unii Europejskiej”. Wśród jej 
uczestników były delegacje z gmin 
partnerskich, które przyjechały na 
zaproszenie samorządu. Wykład 
wygłosiła dr hab. Iwetta Andrusz-
kiewicz z Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza. Problemy rodzin 
oraz działań samorządów przed-
stawiali zagraniczni goście z gmin 
partnerskich: Livani (Łotwa) i So-
lecznik (Litwa). Działania gminy 
Tarnowo Podgórne zaprezento-
wała I zastępca wójta Ewa Nosz-
czyńska-Szkurat. Potem w trakcie 
dyskusji o wyzwaniach, jakie sta-
wiane są przed rodziną, mówili 
również goście z Kamieńca Podol-
skiego (Ukraina), Ukmerge (Li-
twa) i Cologno al. Serio (Włochy). 
Konferencja dała okazję poznania 
dobrych praktyk wdrożonych w na-
szych gminach partnerskich. 

Natomiast sobotnie (5 lipca) ob-
chody Dni Gminy rozpoczęły się od 
I Rodzinnego Turystycznego Rajdu 
Samochodowego. Udział zgłosiło 
50 załóg, nierzadko całych rodzin, 
z czego 15 z gminy Tarnowo Pod-
górne (co bardzo cieszy organizato-
rów, ponieważ była to pierwsza tego 
typu impreza w gmine). Dodatko-
wo wystartowały delegacje z gmin 
partnerskich tworząc międzynaro-
dową atmosferę rajdową. Na tra-
sie, dobranej tak, by podkreślić jej 
rekreacyjny charakter, czekały pod-
chwytliwe zadania, wymagające od 

całej załogi przede wszystkim spo-
strzegawczości i refl eksu. 

Najważniejszym punktem pro-
gramu obchodów Dni Gminy był 
rozpoczynający się o 16 festyn Lata 
z Radiem. Najpierw najmłodszych, 
potem dorosłych zaskakiwał sztu-
kami magicznymi Maciej Pol. Wy-
stępy zespołów Kombi Łosowski, 
Hey i Agnieszki Chylińskiej zgro-
madziły na stadionie przy Szkole 
Podstawowej około 10-tysięczną 
publiczność. Można było również 
skorzystać z miasteczka zabaw dla 
dzieci, w namiocie Komisji Eu-
ropejskiej dowiedzieć się więcej 
o Unii Europejskiej oraz poznać 
zasady działania Platformy Usług 
Elektronicznych ZUS. 

Festyn Lata z Radiem to zna-
komita promocja gminy Tarnowo 
Podgórne. Przez cały tydzień go-
ściła ona na antenie tej popularnej 
audycji. A w sobotę, podczas trans-
misji „na żywo” w studiu plenero-
wym redaktorzy gościli m.in. wójta 
Tadeusza Czajkę, dyrektora GOK 
SEZAM Szymona Melosika, dy-
rektora Szkoły Muzycznej Marzenę 
Łopińską, Szymona Horowskiego, 
prezesa Tarnowskiego Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców, zastępcę 
Polskiego Gimnazjum w Solecz-
nikach Leokadię Palewicz (Litwa) 
oraz zastępcę mera Kamieńca Po-
dolskiego Wasyla Sukacza (Ukra-
ina). Ponadto na bieżąco relacjo-
nowano to, co działo się na scenie 
i wokół niej. 

Festyn zakończył pokaz sztucz-
nych ogni. ARz

Rodzina, 
rajd i radio 
Dni Gminy Tarnowo Podgórne z gwiazdami 
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Zapraszamy na nową stronę internetową Stowarzyszenia Nasze Komorniki 

www.naszekomorniki.pl

Najlepszy rok
Absolutorium w Dopiewie – zgodnie z przewidywaniami
W sytuacji, gdy większość radnych 
pozostaje w opozycji do wójta, a na 
najważniejszą w roku sesję Rady 
Gminy przychodzi tylko 11 z 15 rad-
nych, trudno spodziewać się uzy-
skania przez wójta wymaganej bez-
względnej większości 8 głosów „za” 
udzieleniem absolutorium.  Tak też 
się stało w Dopiewie podczas sesji 
Rady Gminy 30 czerwca, pomimo 
wyjątkowo korzystnej realizacji bu-
dżetu 2013 r. i  wykonania wszyst-
kich 115 zadań inwestycyjno-ma-
jątkowych ujętych w tym budżecie. 

Był to najlepszy rok obecnej ka-
dencji, a według niektórych, pamię-
tających poprzednią kadencję, naj-
lepszy rok na przestrzeni ostatnich 
8 lat! Wójt gminy Dopiewo – Zofi a 
Dobrowolska wykonała budżet 
2013 r. w 96,5 %. Zostały zrealizo-
wane wszystkie zadania inwesty-
cyjne, w tym oddano do użytku sze-

reg inwestycji, zgłaszanych przez 
mieszkańców od kilkunastu lat. 

Działania grupy kilku radnych 
doprowadziły do sytuacji, w  której 
dyskusja o wykonaniu zadań budże-
towych 2013 r. została sprowadzona 
do spraw proceduralnych i roztrzą-

sania pojedynczych zdarzeń, mało 
istotnych z  punktu widzenia reali-
zacji całego budżetu (dotyczących 
0,09% budżetu). W  efekcie nie za-
dali żadnego pytania dotyczącego 
realizacji budżetu i  wykonania za-
dań inwestycyjnych. Red

Główną i  bezpośrednią przyczy-
ną wystąpienia była propozycja 
złożona Gminie Dopiewo przez 
Związek Międzygminny Centrum 
Zagospodarowania Odpadów 
„SELEKT”, dotycząca zmniej-
szenia częstotliwości odbioru od-
padów segregowanych z  dwóch 
do jednego razu w  miesiącu. Dla 
mieszkańców gminy Dopiewo 
oznaczałoby to pogorszenie wa-
runków obsługi w  zakresie odbio-
ru odpadów, tzn. obniżenie stan-
dardów. Należy podkreślić, że od 
kilkunastu lat w  gminie Dopiewo 
odpady te były odbierane dwa razy 
w miesiącu. 

Wniosek w tej sprawie został 
przedstawiony Radzie Gminy przez 
wójt Gminy Dopiewo. Decyzja była 
jednogłośna.

– Dlaczego występujemy? Ko-
nieczne jest ekonomiczne spojrze-
nie na gospodarowanie publiczny-
mi środkami z opłat mieszkańców, 

przy zachowaniu standardów, do 
których nasi mieszkańcy się przy-
zwyczaili. Mamy wieloletnie do-
świadczenie w zbiórkach odpadów 
– mówi Zofi a Dobrowolska, wójt 
gminy Dopiewo. 

Wystąpienie oznacza, że gmi-
na Dopiewo będzie samodzielnie 
prowadzić gospodarkę od 1  stycz-
nia 2015 r. Nie przewiduje, by po 
zmianach organizacyjnych koszty 
uległy zwiększeniu w  stosunku do 
oferty „Selektu”. Samodzielność 
powinna umożliwić gminie Do-
piewo prowadzenie elastycznej 
polityki w  zakresie kształtowania 
opłat, utrzymanie opłat na dotych-
czasowym poziomie, a  docelowo 
ich umniejszenie i  preferencyjne 
traktowanie rodzin wielodzietnych. 

Trwają przygotowania do wpro-
wadzenia systemu. Kolejnymi 
krokami będzie podjęcie uchwał 
i zebranie nowych deklaracji od 
mieszkańców. Red 

Dopiewo występuje 
z Selektu

Budżet został wykonany w 96,5 proc.
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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

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

Tematem przewodnim tegorocznej 
„Zagrody Kórnickiej” były myśliw-
skie wspominki „Pod rozłożystym 
bukiem”. Nie mogło zabraknąć 
myśliwskich opowieści i muzyki 
myśliwskiej. Impreza rozpoczęła 
się od zatańczenia poloneza na 
murawie przez wszystkich uczest-
ników, po którym wystąpił zespół 
myśliwski Ventor. Zespół zapre-
zentował sygnały myśliwskie i za-
grał koncert muzyki myśliwskiej. 

Dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci cieszyło się stoisko z gliną, 
gdzie pod czujnym okiem instrukto-
ra można było ulepić wybrane przez 
siebie zwierzątko i zabrać je do domu 
na pamiątkę. Tłumy dzieci gromadzi-

ły się pod rozłożystym bukiem, gdzie 
można było wygrać atrakcyjne nagro-
dy po rozpoznaniu usłyszanych gło-
sów zwierząt. Sporo emocji wzbudzał 
konkurs „nakarmić dzika”, w którym 
dzieci musiały wykazać się celnością 
i wrzucić jak najwięcej szyszek do 
brzucha dzika. Wśród wszystkich 
uczestników imprezy przeprowa-
dzony został konkurs fotografi czny 
„Bezkrwawe łowy”. Komisja, która 
wyłoniła zwycięzców, kierowała się 
przede wszystkim rzadkością gatun-
ków zwierząt utrwalonych na zdję-
ciach i jakością zdjęć. 

Ci, którzy nie chcieli spróbować 
swoich sił w konkursach, mogli po-
słuchać interesującej prelekcji leśni-

ka na temat życia dzikich zwierząt 
i rozpoznawania ich tropów. 

Oprócz wspaniałej zabawy, jak 
co roku organizatorzy zadbali, by 
nikt z imprezy nie wyszedł głodny. 
Można było skosztować wspaniałych 
domowych wypieków, chleba z ze 
smalcem i ogórkiem oraz „dziką nie-
spodziankę”, czyli pieczonego dzika, 
do spróbowania którego ustawiały 
się kolejki. Na koniec zagrał zespół 
„Hedonika”. 

Zagroda Kórnicka 
Rozpoznawanie głosów zwierząt i sygnałów myśliwskich, 
konkurs fotografi czny „Bezkrwawe łowy” oraz lepienie 
zwierzątek z gliny – to tylko niektóre z atrakcji, jakie 
przygotowały Rada Sołecka Mościenicy i Stowarzyszenie 
Aktywna Mościenica dla odwiedzających „Zagrodę Kórnicką”

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl
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„Dzika niespodzianka” cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Mieszkańcy ul. Stawnej w Skórze-
wie, razem z wójt Zofi ą Dobrowol-
ską, radnymi i sołtysem Skórzewa 
oraz przedstawicielami wykonaw-
cy spotkali się 3 lipca, by wspólnie 
otworzyć rozbudowaną ulicę. Budo-
wy, ze względu na nieuregulowane 
sprawy własnościowe nie udawało 
się rozpocząć przez kilkanaście 
lat, mimo dającego się we znaki 

większości mieszkańców nadmiaru 
wody i błota po deszczach, z po-
wodu zasypania stawu i uszkodzo-
nych budowami drenów. Wartość 
wykonanych w tym roku robót, 
wraz z dokumentacją, wyniosła 1,2 
mln zł.  Droga ma 450 m długości. 
Wykonano tez  kanał deszczowy 
i  przepompownię przy ul. Poznań-
skiej. AM

Stawna w Skórzewie 
otwarta i sucha
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Kolumb u Fiedlerów
Książę Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel, czyli Krzysztof Kolumb, potomek 
odkrywcy Ameryki w 20. pokoleniu, odwiedził na początku lipca powiat poznański 

Na początku lipca, na zaproszenie 
Jana Grabkowskiego, starosty po-
znańskiego oraz Arkadego Radosła-
wa Fiedlera, posła na Sejm RP oraz 
podróżnika, w powiecie poznańskim 
gościł książę Cristóbal Colón de Ca-
rvajal y Gorosábel, potomek odkryw-
cy Ameryki w dwudziestym pokole-
niu. Ofi cjalnym celem jego wizyty 
były obchody 40-lecia Muzeum – Pra-
cowni Literackiej Arkadego Fiedlera, 
a także promocja książki pt. „Chwała 
Andów”, której autorem jest właśnie 
syn znakomitego pisarza, Arkady Ra-
dosław. Promocja publikacji odbyła 
się dwukrotnie, najpierw w Bibliotece 
Raczyńskich w Poznaniu, a później 
w Bibliotece Miejskiej Centrum Ani-
macji w Puszczykowie. Autor podkre-
ślał, że Krzysztof Kolumb stanowił dla 
niego źródło twórczej inspiracji, to do 
niego zwracał się wielokrotnie, pisząc 
swą książkę. Obecność na premierze 
jego potomka miała więc istotny wy-
miar symboliczny i osobisty.

Nie jest to pierwsza wizyta Cristó-
bala Colóna w naszym regionie. Sześć 
lat temu uczestniczył w uroczystym 

odsłonięciu repliki słynnego statku 
„Santa Maria”. Tym razem książę 
zwiedził między innymi gminę Pusz-
czykowo i gminę Czerwonak, złożył 
wizytę w fabryce Solaris Bus&Coach 
S.A. w Bolechowie, odwiedził po-
znańską Farę oraz Katedrę. Space-

rując po Starym Rynku miał okazję 
zobaczyć również słynne poznańskie 
koziołki. Z historią państwa polskiego 
mógł się zapoznać odwiedzając jedno 
z najciekawszych i najnowocześniej-
szych muzeów – „Bramę Poznania” 
oraz kolebkę naszej państwowości – 
Gniezno.

KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Odbywające się w Bolechowie 
XXV  Mistrzostwa Wielkopolski 
w Dwuboju Pożarniczym i oddanie 
do użytku obiektu przygotowanego 
do rozgrywania zawodów sporto-
wo-pożarniczych stały się okazją 
do wręczenia ważnych statuetek. 

Kapituła Komendy Miejskiej PSP 
w Poznaniu pod przewodnictwem 
nadbryg. Wojciecha Mendelaka, 
Wielkopolskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu, ustanowiła 
i przyznała statuetki Lider Ochrony 
Przeciwpożarowej Poznania i Po-
wiatu Poznańskiego Janowi Grab-
kowskiemu, staroście poznańskie-
mu oraz Renacie Ciurlik, skarbnik 
Powiatu Poznańskiego.

Ochrona przeciwpożarowa, 
z godnie z defi nicją ustawową, pole-
ga na realizacji przedsięwzięć mają-
cych na celu ochronę życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska przed poża-
rem, klęską żywiołową lub innym 
miejscowym zagrożeniem poprzez:
1) zapobieganie powstawaniu i roz-

przestrzenianiu się pożaru, klęski 
żywiołowej lub innego miejscowego 
zagrożenia;
2) zapewnienie sił i środków do 
zwalczania pożaru, klęski żywioło-
wej lub innego miejscowego zagro-
żenia;
3) prowadzenie działań ratowniczych.

Nadanie przez samych strażaków 
tytułu Lidera Ochrony Przeciwpoża-
rowej Poznania i Powiatu Poznań-
skiego stanowi wyraz uznania dla 
zaangażowania Jana Grabkowskie-
go i Renaty Ciurlik w zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania krajo-
wego systemu ratowniczo-gaśni-
czego w naszym regionie. W latach 
2000–2013 Powiat Poznański prze-
znaczył prawie 4.100.000,00 zł dla 
jednostek PSP i OSP, a także podej-
mował wspólne działania na rzecz 
podnoszenia sprawności systemu 
ochrony przeciwpożarowej poprzez 
ćwiczenia, szkolenia, zawody.
Oprac. Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu

Prezentacja czternastej edycji Ra-
portu o bezrobociu absolwentów 
szkól ponadgimnazjalnych Pozna-
nia i powiatu poznańskiego odbyła 
się 17 czerwca. W Starostwie Po-
wiatowym miała miejsce konferen-
cja prasowa, w której uczestniczył 
Jan Grabkowski, starosta poznański 
oraz Zygmunt Jeżewski, członek za-
rządu powiatu w Poznaniu. 

Starosta zwrócił szczególną 
uwagę na wypływające z Rapor-
tu… wnioski dotyczące powiązania 
edukacji z potrzebami rynku pracy. 
Szkoły Powiatu Poznańskiego – po-
wiedział Jan Grabkowski – nawią-

zują kontakty z pracodawcami, by 
dać młodzieży szansę praktycznej 
nauki zawodu. Współpracujemy 
z fi rmami, np. z Volkswagenem i da-
jemy młodym ludziom możliwość 
nauki w nowoczesnym zakładzie, 
a na najlepszych z nich czeka praca. 

Każdego roku autorzy Raportu… 
zwracają uwagę na podobne kwestie. 
Problemy od wielu lat koncentru-
ją się wokół konieczności podjęcia 
działań w następujących obszarach: 

• zwiększenia dostępności do-
radztwa zawodowego jako niezbęd-
nego elementu procesu wyboru kie-
runku kształcenia,

• wykorzystania potencjału pra-
codawców na rzecz podnoszenia 
jakości kształcenia praktycznego 
(współpraca w zakresie praktyk, 
staży),

• konieczności dalszego podno-
szenia jakości kształcenia oraz re-
agowania systemu edukacji na po-
trzeby rynku pracy,

• promocji przedsiębiorczości,
• promocji kształcenia ustawicz-

nego.
Szczegółowe informacje doty-

czące danych z Raportu… znajdują 
się na stronie: www.absolwenci.po-
znan.pl Magdalena Morze

Z myślą o potencjale artystycznym, 
jaki mają w sobie osoby z niepeł-
nosprawnościami powstał projekt 
organizacji Powiatowego Przeglądu 
Twórczości Artystycznej Osób Nie-
pełnosprawnych – mieszkańców 
powiatu poznańskiego pn. „Zlot 
Talentów”. W tym roku odbędzie 
się II edycja przeglądu, a jego fi nał 
planowany jest na 12 września.

Podczas uroczystości artyści 
mogą zaprezentować swoje uzdol-
nienia w następujących dziedzi-
nach sztuki: plastycznej, literackiej, 
fi lmowej, muzycznej i teatralnej. 
Na laureatów czekać będą nagro-
dy rzeczowe. Spośród wszystkich 
uczestników przeglądu wyłoniony 

zostanie „Talent Roku 2014”, który 
otrzyma nagrodę indywidualną.

Zgłoszenia zarówno od osób in-
dywidualnych jak i placówek lub 
organizacji przyjmowane są do 
18  lipca. 

Szczegółowe informacje na temat 
przeglądu oraz karta zgłoszeń na 
stronach: www.powiat.poznan.pl 
oraz www.maltadom.fc.pl lub pod 
nr tel. 61 819 44 46, 507 117  248. 
Kontakt: maltadom@wp.pl.

Realizatorem zadania jest Fun-
dacja Polskich Kawalerów Maltań-
skich „Pomoc Maltańska” . Projekt 
fi nansowany z budżetu powiatu po-
znańskiego.
Anna Jaworska

Nagrodę II stopnia przyznała Po-
wiatowi Poznańskiemu kapituła 
konkursu „Budowa Roku 2013”. 
Obiektem zgłoszonym do konkur-
su było boisko lekkoatletyczne przy 
LO im. M. Kopernika w Puszczyko-
wie. Inwestycję doceniono za wa-
lory estetyczne oraz funkcjonalne. 
Podkreślono to, że będzie wykorzy-
stywana na potrzeby rozwoju spor-
towego zarówno uczniów szkoły, jak 
i okolicznych mieszkańców. 

Liderzy ochrony 
przeciwpożarowej 

Raport o bezrobociu absolwentów

Powiat 
doceniony 
za boisko

Michał 
Dziedzic
kontakt@naszglospoznanski.pl

Szukamy talentów
artystycznych

Była to druga wizyta 
Kolumba w powiecie 
poznańskim 

Karolina 
Korcz
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Tegoroczne koncerty będą odbywały 
się w każdą niedziele lipca i sierp-
nia. Każdy będzie inny i wszyscy 
znajdą coś interesującego dla siebie. 
Otwierający festiwal jego inicjator 
i dyrektor Tomasz Raczkiewicz przy-
pomniał, że pierwszy koncert 10 lat 
temu zorganizowany został na rynku 
w Kórniku. 

Pierwszym koncertem inauguru-
jącym kórnickie spotkania z muzy-
ką był koncert w wykonaniu „Castle 
Brass”, Zespołu Instrumentów Dę-
tych Blaszanych Zamku Kórnickie-
go. Rozpoczęcie jubileuszowego fe-

stiwalu od występu tego zespołu nie 
było przypadkowe, gdyż właśnie jego 
występ zainaugurował przed 10 laty 
Letni Festiwal „Muzyka z Kórnika”.

Zespół „CASTLE BRASS”, któ-
rego repertuar jest bardzo bogaty 
i zróżnicowany – od muzyki epok re-
nesansu i baroku, klasycyzmu aż po 
kompozycje współczesne, zaprezen-
tował licznie przybyłej do arboretum 
publiczności przeboje muzyki opero-
wej, operetkowej i musicalowej.

Muzykom na scenie towarzyszyło 
niezwykle utalentowane rodzeństwo 
śpiewaków: Agnieszka Adamczak 

– sopranistka i Mikołaj Adamczak – 
tenor, których śpiew był prawdziwą 
ucztą duchową, nawet dla najwy-
bredniejszych koneserów. 

W kolejną niedzielę publiczności 
kórnickiej zaprezentowana została 
operetka w jednym akcie Aleksandra 
Fredry „Nocleg w Apeninach” do 
muzyki Stanisława Moniuszki.

Muzyka z Kórnika
7 lipca rozpoczął się X Letni Festiwal „Muzyka z Kórnika”
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Festiwalowe koncerty gromadzą liczną publiczność. 

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gmi-
ny Tarnowo Podgórne do bogatej 
kolekcji sukcesów może dopisać 
kolejny. 15 czerwca w Kole zdoby-
ła „Kryształowe Koło” – główną 
nagrodę tamtejszego Turnieju Or-
kiestr Dętych. Natomiast kapel-
mistrz orkiestry Paweł Joks może 
pochwalić się prestiżowym meda-
lem, który otrzymał z rąk abp. Sta-
nisława Gądeckiego.

Działająca w GOK „SEZAM” 
orkiestra w turnieju zmierzyła się 
z zespołami z czeskiego Jistebni-
ka, Zambrowa, Wręczycy Wielkiej 
i Poddębic. Konkurs rozpoczął 
się przemarszem ulicami miasta, 
a następnie wspólnym odegraniem 
„Orkiestr dętych” i „Highland Ca-
thedral” na stadionie. Następnie 
na scenie prezentowały się poszcze-
gólne orkiestry. Tarnowska zagrała 
takie utwory, jak „Oto Chopin”, 
„The Lion King” z fi lmu „Król 
Lew”, „Copacabanę” oraz wiązankę 
z musicalu „Grease”. Choć poziom 

wszystkich wykonawców był bardzo 
wysoki, główna nagroda trafi ła wła-
śnie w ręce podopiecznych Pawła 
Joksa. Dodatkowo Alicja Kęsy zo-
stała uznana najlepszą solistką.

Natomiast 29 czerwca w Pozna-
niu odbyła się uroczystość wręczenia 
medali z napisem „Sanctus Petrus 
– Sanctus Paulus” – dorocznej na-
grody metropolity poznańskiego za 
szczególne osiągnięcia w promocji 
kultury chrześcijańskiej. W prze-
szłości wyróżnieni zostali m. in. Woj-
ciech Kilar i Stefan Stuligrosz. Tym 
razem laureatami zostali ks. prałat 
Marian Lewandowski oraz Paweł 
Joks, szef Orkiestry Reprezentacyj-
nej Sił Powietrznych, a jednocześnie 
kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Gminy Tarnowo Podgórne. 

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Sukcesy orkiestry



13
NR 58 / 14 LIPCA 2014 

KULTURA

REKLAMA

19 lipca o godz. 19 w kościele w Nekielce od-
będzie się kolejny koncert pod patronatem 
„Naszego Głosu Poznańskiego”. Tym razem 
wystąpi Mariusz Lubomski. Dla naszych Czy-
telników mamy jedno podwójne zaproszenie. 
Zdobędzie je 21 osoba, która napisze maila na 
adres kontakt@naszglospoznanski.pl wpisu-
jąc w tytule Mariusz Lubomski.

Mariusz Lubomski zadebiutował w 1982 
r. na Giełdzie Piosenki Studenckiej w Szklar-
skiej Porębie piosenką „Imprza w Klubie Har-
cerza”. W latach 80-tych m.in. wspólnie z Ra-
fałem Bryndalem założył grupę „I z Poznania 
i z Torunia”, która występowała i współtwo-
rzyła tzw. kulturę studencką – alterntywę dla 
ofi cjalnego obiegu PRL-u. W 1985 zespół wy-
grał I Przegląd Kabaretów PAKA w Krakowie. 
W roku 1987 wygrał opiniotwórczy wówczas 
Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie 
i rozpoczął, własną, dorosłą, przemyślaną 
drogę artystyczną. „Lubomski Na Reszcie” 
w 1989 roku szturmem zdobył Listę Przebo-

jów Trójki śpiewając „Spacerologię”, refren… 
„mam ręce w kieszeniach, kieszenie jak oce-
an” nuciło pół Polski.

Bilety w cenie 75 zł oraz grupowy dla min. 
4 osób w cenie: 60 zł można kupować na www.
podstolice.pl oraz w CIM, Salonie Rosenthal 
Studio i we Dworze w Podstolicach. Red

Koncert w Niekielce
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Po znakomitym koncercie „Artu’S Kwartet”, 
który przyciągnął tłumy miłośników muzyki 
klasycznej, czeka ich kolejny ciekawy kon-
cert. Gwiazdą 92. „Lusowskiego Spotkania 
Muzycznego” będzie Zespół Harmonijek Ust-
nych „Animato”.

Historia tej grupy sięga roku 1978, a jego 
muzycy mają na koncie wiele nagród i wystę-
py w Bułgarii, Szwecji, Estonii, Niemczech 
i Włoszech. Od początku zespół stawia sobie 
za cel popularyzację harmonijki ustnej, de-

monstrując walory orkiestrowego brzmienia 
tego instrumentu. Publiczności starają się po-
kazać, że w ich rękach harmonijka ustna ma 
prawie nieograniczone możliwości, że pozwa-
la z powodzeniem zagrać każdy rodzaj muzyki. 
A w repertuarze grupy są zarówno utwory pop 
i jazzowe, jak i harmonijkowe aranżacje mu-
zyki klasycznej, które z pewnością zdominują 
lusowski występ. Odbędzie się on w tutejszym 
kościele 3 sierpnia o godz. 13. Wstęp wolny.
Jarek Krawczyk

Poznaj możliwości 
harmonijek ustnych 

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

Koncerty lipcowe zainaugurował 
5 lipca występ Highway Zero ze 
Swarzędza i Bapu z Gniezna. High-
way Zero to zespół składający się 
z młodych muzyków, charaktery-
zujący się czysto rockową energią 
oraz charyzmą sceniczną. Występ 
należy zaliczyć do udanych, o czym 
świadczą dwa bisy. Bapu z kolei to 
niesamowicie energetyczna mie-
szanka Ska, Reggae oraz punka. 
Typowo rockowe instrumentarium 
jest wspierane przez akordeon. 
Podczas występu w Kórniku niesa-
mowita energia zespołu udzielała 
się publiczności, a sam występ bę-

dzie w Kórniku jeszcze długo wspo-
minany.

12 lipca zagrały poznańskie ze-
społy The Mojojojos i Ciabatta. 
Pierwszy z nich zaserwował zgro-
madzonej publiczności mieszankę 
rocka, punka i metalu, przesyconą 
ironią i humorem. Widać było, że 
muzycy dobrze bawili się na scenie, 
a ich nastrój udzielił się zgromadzo-
nej publiczności.

Ciabatta zdobywa coraz szerszą 
popularność w Wielkopolsce i nie 
tylko. Bardzo energetyczny występ 
porwał publiczność do wspólnej za-
bawy i z pewnością stanowił mocny 

punkt w rozkładzie koncertowym 
przeglądów Rok w Rock.

Podczas kolejnych koncertów 
19  i 26 lipca wystąpią Vicky Blows, 
Nut of Raven, SUTS oraz Wons.tąd. 
Cały czas działać będzie również Aka-
demia Małego Rockmana. Zaprasza-
my do Kórnika w soboty od 17.30! 
Patronat nad cyklem koncertów 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”.

Rok w Rock
W Kórniku trwa przegląd Rok w Rock! 

Do tej pory odbyło się 5 koncertów w ramach których zagrały 
m.in. Eleanor Gray, Burbon, Madsystem, TeDrzwi
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MJakub 
Klawitter
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT
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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 

Kibice czekają na twoją decyzję 
dotyczącą gry w turnieju Powiat 
Poznański Open 2014, który 
odbędzie się od 21 do 27 lipca 
w Centrum Tenisowym Sobota. 
Od czego ona zależy?

— Zależy ona od tego, kiedy wyle-
czę kontuzję. Bardzo chciałabym 
zagrać, ale to zależy od zdrowia 
i stanu więzadła. Nie chciałabym 
wrócić „za szybko” i ryzykować 
powrotu kontuzji. Z ostateczną 
decyzją będę czekała do ostatniego 
momentu.

Gdzie nabawiłaś się tej kontuzji 
i czy jest to poważny i bolesny 
uraz?

— W pierwszej rundzie eliminacji 
Wimbledonu skręciłam kostkę. 
Było to na początku trzeciego gema. 
Po przyjściu fi zjoterapeuty na kort 
myślałam, że to „tylko” skręcenie 
i kontynuowałam grę. Niestety, 
niepotrzebnie ponieważ następnego 
dnia nie byłam w stanie wyjść na 
kort i musiałam wycofać się z gry 
deblowej. Po 
powrocie do 
domu okazało 
się że zerwałam 
więzadło. Być 
może, gdybym 
odpuściła i nie 
kontynuowała 
gry, uraz nie byłby tak poważny, 
i mogłabym wrócić szybciej. Nie jest 

to specjalnie bolesny uraz co jest 
tym bardziej denerwujące, że nie 
można wrócić na kort.

Jak przyjęłaś informację o orga-
nizacji w Centrum Tenisowym 
Sobota turnieju z cyklu ITF PRO 
Circuit?

— Bardzo się ucieszyłam. 
Przez cały rok jeżdżę 

po całym świecie 
grać w tenisa, 

a większość 
mojej rodzi-

ny i znajomych nie ma szansy nawet 
mnie oglądać. Fakt, że będą mi 

kibicować i wspierać mnie w tym 
co robię jest bardzo motywująca.

Licząc, że szybko dojdziesz do 
pełni sił, jakie masz dalsze plany 
startowe?

— Myślę, że prawdopodobnie za-
gram jeszcze jeden turniej w Anglii 
przed eliminacjami US Open. Co 
do dalszych planów to jeszcze nie 
zdecydowaliśmy z moim teamem. 
To zależy od zdrowia, rankingu 
i paru innych czynników.

Dziękuję za rozmowę.

Jeśli zagram, to tylko w Sobocie
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Rozmawiała Beata 
Oryl-Stroińska
kontakt@naszglospoznanski.pl

Magda 
Linette. 

– Bardzo chciałabym zagrać w turnieju Powiat Poznański Open, ale walczę z kontuzją – mówi tenisistka 
Grunwaldu Poznań Magda Linette. Poznanianka zrezygnowała ze startu w turnieju w Astanie, ale jej występ 
w Sobocie wciąż jest możliwy. – Jeśli zagram, to tylko w Sobocie – dodaje 

REKLAMA

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ 
 691-895-296

Przy okazji Poznań Open tradycyj-
nie rozegrany został turniej Algida 
Cup. Tym razem miał rangę ogólno-
polskiego turnieju kwalifi kacyjnego 
i startować w nim mogły dzieci do 
lat 12. Wśród dziewcząt zwyciężyła 
Carolina Rodik z AZS Poznań, któ-

ra w fi nale pokonała Julię Czarnecką 
(Promasters Szczecin) 7:6(3), 6:2.

W zmaganiach chłopców trium-
fował Marcel Kamrowski (Lechia 
Gdańsk) pokonując w decydującym 
meczu Dawida Wiśniewskiego (Go-
plania Inowrocław) 6:4, 6:3. Lech
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Algida Cup 12-latków

Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 
na » www.naszglospoznanski.pl
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To już 11 edycja tej prestiżowej im-
prezy. 

– Lista startowa jest lepsza niż 
w zeszłym roku, a pula nagród o 5 
tysięcy euro wyższa i wynosi 35 tys. 
euro – powiedział „Naszemu Gło-
sowi Poznańskiemu” Krzysztof Jor-
dan, dyrektor Poznań Open.

Zwycięzca otrzyma ponad 5 tys. 
euro i 80 punktów do światowego 
rankingu ATP. Pierwszy w kolejce 
po tę pulę jest najwyżej rozstawio-
ny Słoweniec Blaz Rola. W mo-
mencie zgłoszenia do turnieju był 
92 w światowym rankingu, ale po 
przejściu jednej rundy na Wimble-
donie awansował na 81. miejsce. 
Dodajmy, że w tegorocznym Wim-
bledonie przegrał z Andy Murray-
em. 

Z nr. 2 rozstawiony jest ubiegło-
roczny zwycięzca Austriak Andreas 
Haider-Mauer (95 w rankingu ATP 
w chwili zamykania listy startowej). 
W 2009 roku pomagał austriackiej 
drużynie Davis Cup w przygotowa-
niach do meczów play-off w Chi-
le. Najwyżej w karierze zajmował 
70  miejsce w rankingu ATP, wygrał 
15 turniejów (9 futuresów, 6 chal-
lengerów), w obecnym sezonie jesz-
cze nie odniósł większych sukcesów, 
w 2 rundzie tegorocznego Wimble-
donie pokonał go Marin Cilic. 

Trójka to Belg David Goffi n (106). 
Był już w rankingu ATP 42 i wielu 
to właśnie w nim upatruje główne-
go faworyta. Do tej pory zwyciężył 
w 9 turniejach singlowych (6 future-
sów i 3 challengery). W 2012 roku 
podczas Rolanda Garrosa został 
pierwszym od czasów rodaka Dicka 
Normana w roku 1995 „lucky lose-
rem”, który zdołał osiągnąć czwartą 
rundę turnieju wielkoszlemowego. 
Nie powiodło mu się w niedawnym 
Wimbledonie (porażka w I rundzie 
z Andy Murrayem). 

Kolejny rozstawiony gracz to 
Brazylijczyk Joao Souza (126). 
Niedawno doszedł do ćwierćfi nału 
w Brunszwiku. Najwyższe miejsce 
w rankingu ATP zajmowane przez 
Souzę to pozycja 84. W tegorocz-
nym Wimbledonie nie zdołał awan-
sować do turnieju głównego. 

Piątka to ubiegłoroczny fi nali-
sta Poznań Open Damir Dzumhur 
(123. w chwili zgłoszenia, obecnie 
130). Reprezentant Bośni i Her-
cegowiny pozyskał przed rokiem 
sympatię poznańskiej publiczności. 

Wygrał 14 turniejów singlowych 
(2  challengery i 12 futuresów) 
i 8 deblowych, a najwyżej w karierze 
zajmował 109 miejsce.

Aspiracje do triumfu zgłasza też 
Portugalczyk Rui Machado, zwy-
cięzca poznańskiej imprezy w 2011 
roku, który pokonał wtedy w fi nale 
Jerzego Janowicza (6:3, 6:3), a we 
wrześniu w fi nale szczecińskiego 
challengera Erica Prodon (2:6, 7:5, 
6:2). W tym samym roku osiągnął 

najwyższy w karierze ranking – 
59  miejsce. Obecnie Machado zaj-
muje 274 lokatę. 

– Mam jednak nadzieję, że Por-
tugalczyk wróci do formy, pokaże 
światowy poziom tenisa i zbierze 
kolejne cenne punkty do rankingu 
ATP właśnie w Poznaniu – mówi 
Krzysztof Jordan.

O niespodziankę może pokusić 
się także 17-letni Chorwat Borna 
Coric, który w tym roku pokonał 
Jerzego Janowicza podczas meczu 
Pucharu Davisa w Warszawie. Do-
prowadził tym Polaka to furii i wy-
powiedzi o trenowaniu w szopach. 

– Zimą trenowałem z Rafą Nada-
lem. Nauczyłem się od niego dużo. 
On jest kapitalnym zawodnikiem 
i nadal trenuje tak samo jak wcze-
śniej. I chyba właśnie tego się od 
niego nauczyłem najbardziej – po-
wiedział Corić, który wygrał junior-
ski US Open. We wrześniu ub. roku 
był najlepszym juniorem na świecie. 
Dobrze zaprezentował się także 
w ubiegłorocznej edycji Pucharu 

Davisa, kiedy zagrał wyrównane 
spotkanie z Andy Murray’em pod-
czas meczu barażowego o Grupę 
Światową z Wielką Brytanią, w cza-
sie którego jedna z wymian liczyła 
rekordową liczbę aż 57 uderzeń! 

W sobotę gry eliminacyjne rozpo-
czął inny były najlepszy junior świa-
ta Włoch Gianluigi Quinzi, zwycięz-
ca wielkoszlemowego juniorskiego 
Wimbledonu w 2013 r. W I rundzie 
wygrał z Brazylijczykiem Leonardo 
Kirche 6:4, 6:4. 

– Przyjechałem do Poznania, by 
przypomnieć sobie jak się wygrywa 
– powiedział „Naszemu Głosowi 
Poznańskiemu” po meczu Quinzi. – 
Przez ostatni miesiąc mało grałem, 
bo miałem egzaminy maturalne. 
Chciałbym w Poznaniu wygrać jak 
najwięcej spotkań. 

A może miłą niespodziankę 
sprawi nam najlepszy polski junior 
18-letni Kamil Majchrzak (714), 
który otrzymał od organizatorów 
„dziką kartę”. Kamil to ćwierć-
fi nalista juniorskiego Australian 

Open i zwycięzca w deblu ubiegło-
rocznego juniorskiego US Open. 
Pozostałe trzy trafi ły do Grzegorza 
Panfi la (329), który zasłynął grając 
z Agnieszką Radwańską w Pucharze 
Hopmana, Błażeja Koniusza (466), 
który w parze z Panfi lem w 2006 r. 
wygrał juniorski Australian Open 
oraz do Andrieja Kapasia (521).

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 i Gilles 
Simon, którzy chwilę później zna-
leźli się w czołówce rankingu ATP. 
Jaki przebieg będzie miała tegorocz-
na edycja imprezy? Kto zabłyśnie 
podczas poznańskiego challenge-
ra? Zapraszamy na korty. Wstęp do 
czwartku będzie bezpłatny. 

Kilku pretendentów do
triumfu na kortach Olimpii
Dzisiaj rozpoczyna się tenisowy Poznań Open – turniej z cyklu ATP Challenger Tour. Na kortach Parku 
Tenisowego Olimpia odbędą się 4 decydujące gry eliminacyjne i kilka meczów pierwszej rundy turnieju głównego 
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Tytułu w Poznaniu 
bronić będzie Austriak 
Andreas Haider-Mauer.

• [1] B. Rola (SLO) –
  H. Podlipnik-Castillo (CHI)
• G. Lapentti (ECU) – kwalifi kant
• R. Albot (MDA) –
 R. Machado (POR)
• [WC] A. Kapaś (POL) –
 [6] A. Beck (GER)
• [4] J. Souza (BRA) –
  M. Bachinger (GER)
• kwalifi kant – I. Cervantes (ESP)
• kwalifi kant –
  [WC] B. Koniusz (POL)
• K. Coppejans (BEL) –
  [8] A. Ungur (ROU)
• [5] D. Dzumhur (BIH) –
 M. Alund (ARG)
• E Lopez-Perez (ESP) –
  [Alt] G. Gigounon (BEL)
• [WC] G. Panfi l (POL) –
 R. Dutra Silva (BRA)
• G Burquier (FRA) –
  [3] D. Goffi n (BEL)
• [7] P. Herbert (FRA) –
  [WC] K Majchrzak (POL)
• B. Coric (CRO) –
  A. Pavlasek (CZE)
• T. Daniel (JPN) –
  [Alt] A. Bolt (AUS)
• kwalifi kant –
 [2] A. Haider-Maurer (AUT)

Pary I rundy

 NASZ PATRONAT

Sławomir 
Lechna
s.lechna@naszglospoznanski.pl

• Na najbliższą sobotę planu-
jemy, podobnie jak w latach 
poprzednich, wydanie specjal-
nego „Naszego Głosu Poznań-
skiego” – dodatku na białym 
papierze poświęconego Poznań 
Open’2014. Osoby i fi rmy 
chętne do publikacji ogłoszeń 
i reklam prosimy o kontakt pod 
numerem 691-895-296 

Wydanie specjalne
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Kibice Kolejorza mogą wierzyć w te 
słowa lub też nie. Nie da się jednak 
ukryć, że wicemistrz Polski zgłasza 
aspiracje, by tym razem przełamać 
hegemonię Legii Warszawa. Na-
dzieja w nowych nabytkach klubu 
– w Darko Jevticiu, Macieju Wilu-
szu oraz Muhamedzie Keicie. Ten 
ostatni trafi ł do Poznania z drob-
nym urazem, ale w ostatnich dniach 
wznowił już treningi i – jak mówią 
o nim koledzy z drużyny – klub bę-
dzie miał z niego sporo pociechy. 

Wciąż nie wiadomo, co z Marci-
nem Kamińskim. Obrońca Lecha 
był już jedną nogą w Palermo, ale 
ostatnio sprawa nieco wyhamo-
wała. – To są typowi Włosi… Mieli 
wysłać ofertę, ale zwlekają – mówił 
„Kamyk” po piatkowej konferencji 
poświęconej ogłoszeniu nowego 
sponsora głównego Lecha Poznań. 
A został nim… imiennik klubu Lech 
Pils. Umowa ze sponsorem została 
podpisana na okres trzech lat, a pre-
zes Kolejorza potwierdził, że oferta 

była dla zespołu z ulicy Bułgarskiej 
bardzo korzystna.

Pieniędzy w Poznaniu może być 
jeszcze więcej – za sprawą awan-
su do kolejnej rundy Ligi Europy. 
Wiemy już, że przeciwnikiem Lecha 
w drugiej rundzie eliminacyjnej bę-
dzie estoński zespół Kalju Nomme. 
„Różowe pantery”, bo takim mia-
nem określają swój klub tamtejsi 
kibice, zajęli w poprzednim sezonie 
drugie miejsce w Meistriliidze – od-
powiedniku polskiej ekstraklasy. 
Pierwszy mecz lechici rozegrają 17 
lipca na wyjeździe. Rewanż tydzień 
później w Poznaniu, na który klub 
już przygotował dystrybucję bile-
tów. Ceny wejściówek wahają się od 
10 do 35 złotych. 

Czy Lech podoła wyzwaniu?
– Możemy spodziewać się walki o tytuł mistrza Polski oraz o fazę grupową Ligi 
Europy. W Pucharze Polski celujemy minimum w półfi nał. Mamy skład o największy 
potencjale w ciągu ostatnich 10 lat – mówi Piotr Rutkowski, wiceprezes Lecha
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Damian 
Smyk
redakcja@naszglospoznanski.pl 

Sportowo zapewniła sobie utrzy-
manie w drugiej lidze, fi nansowo 
stoi na poziomie czwartej ligi, ale 
niewykluczone, że zagra tylko po-
ziom niżej, niż w poprzednim se-
zonie. Wszystko jest teraz w rękach 
Komisji Licencyjnej, która rozpa-
trzy wniosek Warty Poznań 15 lip-
ca. Wtedy tak naprawdę dowiemy 
się, w której lidze będziemy mogli 
oglądać zespół zielonych. Rozcho-
dzi się głównie o sprawy fi nan-
sowo-prawne, a według naszych 
źródeł Wielkopolski Związek Piłki 
Nożnej raczej nie zgodzi się na to, 
by Warta występowała w III lidze. 
Niemniej włodarze klubu z Dolnej 
Wildy budują zespół na kolejny 
sezon. Zieloni zatrudnili trenera 
pierwszej drużyny – został nim 
Tomasz Bekas, były piłkarz Warty 
i Lecha Poznań. Na pierwszych za-
jęciach treningowych pojawili się 
też piłkarze, który przywdziewali 
zielone koszulki w poprzednim 
sezonie, a wśród nich m.in. Alain 
Ngamayama, Błażej Nowak, Łu-
kasz Spławski czy Michał Ciarkow-
ski. W sobotnim sparingu Warta 
przegrała w Środzie z Polonią 0:2. 
Pierwszy ofi cjalny mecz Dumy 
Wildy już 19 lipca – piłkarze War-
ty zmierzą się w Pucharze Polski 
z Wisłą Puławy. DS

Warta jednak 
w III lidze?


