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Wielkie emocje na kortach AZS Wielkie emocje na kortach AZS STR. 15
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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!

Kto zastąpi Rumaka?Kto zastąpi Rumaka?

Maciej Skorża i Waldemar Fornalik – Maciej Skorża i Waldemar Fornalik – 
te nazwiska pojawiają się najczęściej te nazwiska pojawiają się najczęściej 
na giełdzie potencjalnych następców na giełdzie potencjalnych następców 
trenera Lecha Poznań. We wtorek trenera Lecha Poznań. We wtorek 
prawdopodobnie dowiemy się czy i kto prawdopodobnie dowiemy się czy i kto 
zastąpi Mariusza Rumaka.zastąpi Mariusza Rumaka. STR. 2, 16STR. 2, 16
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Pamiętajmy, Rumak to lechita z krwi i kości…

Kalendarium

23 sierpnia
SOBOTA
• Od godz. 15 Festiwal BLusowo 
w Lusowie. Więcej na str. 12.

24 sierpnia
NIEDZIELA
• XV Powiatowy Przegląd Ze-
społów Folklorystycznych odbę-
dzie się na placu „U księdza za 
płotem” w Lusowie. Więcej na 
str. 13.

30 sierpnia
SOBOTA
• Koncert Chóru Chłopięcego 
Gütersloh (Niemcy) i Katedral-
nego Chóru Chłopięcego z Rygi 
(Łotwa) w kościele w Lusowie. 
Początek o godz. 18.

31 sierpnia
NIEDZIELA
• Zespół Boys będzie gwiazdą do-
żynek gminy Stęszew, które od-
będą się w Sapowicach. Więcej 
na str. 13.

7 września 
NIEDZIELA
• Małgorzata Ostrowska bę-
dzie gwiazdą dożynek gminy Ko-
morniki, które odbędą się w Ro-
snówku.
• O godz. 13 w kościele, w Luso-
wie, usłyszymy tarnowską Mło-
dzieżową Orkiestrę Dętą.

19 września
PIĄTEK
• W Tarnowie Podgórnym wystą-
pi Czesław Mozil.

21 września 
NIEDZIELA
• O godz. 17 w Auli Gimnazjum 
w Baranowie wystąpi kabaret 
„Hrabi”.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Przypadek Mariusza Rumaka jest 
niezwykle złożony. I choć wyrok nad 
szkoleniowcem Kolejorza już zapadł, 
to jednak towarzyszy mu dziwna aura. 
Kresu dobiega autorski projekt Le-
cha Poznań. Rumak dostawał to, co 
chciał. Miał mnóstwo czasu i cykl 
przygotowań specjalnie zmodernizo-
wany pod kątem europejskich pucha-
rów. Miał też silną jedenastkę i tysią-
ce kibiców na trybunach. A jednak on 
i jego zespół koncertowo przegrywał 
eliminacje do Ligi Europy. Porażkę 
z AIK Solna mu wybaczono, lecz po 

klęsce z Żalgirisem nad głową Ruma-
ka zawisnął topór. Teraz, gdy Kolejorz 
odpada po pojedynku z półamatorami 
wyrok musi zostać wykonany. 

Pytanie – czy to Mariusz Rumak 
jest głównym winowajcą takiego obro-
tu spraw? Czy za fatalną skuteczność 
i indywidualne błędy w ostatnich me-
czach odpowiada trener? Wydaje się, 
że Rumak padł ofi arą fatalnej dyspo-
zycji piłkarzy. Ale to on tych zawodni-
ków przygotował. I koło się zamyka. 

Tym zespołem trzeba wstrząsnąć. 
Kolejorz doszedł do ściany i trze-

ba podjąć męską decyzję. Być może 
Rumak wróci jeszcze na Bułgarską, 
gdy zbierze cenne doświadczenie 
w innym klubie. Podglądając pra-
cę szkoleniowca można jednoznacz-
nie stwierdzić, że to niesamowi-
cie ambitny facet uczący się na wła-
snych błędach. Ale te błędy też kosz-
tują. Może to błąd, że pierwszą jego 
poważną posadą była praca w Le-
chu? Teraz jego misja dobiega koń-
ca i trzeba go pożegnać godnie. Jak 
prawdziwego lechitę. Bo nim nie-
wątpliwie jest.

Damian Smyk
dziennikarz sportowy
d.smyk@naszglospoznanski.pl

Rumak padł ofi arą 
fatalnej dyspozycji 
piłkarzy

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 za-
mówić także w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 62A (sklep Do-
bre 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

25 VIII
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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PEKA – problemów rzeka
Od wprowadzenia w komunikacji miejskiej Poznania i w ościennych gminach systemu Poznańskiej 
Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej minęło półtora miesiąca 
PEKA – po kilku latach przygoto-
wań – wystartowała z wieloma błę-
dami, co przełożyło się na znacz-
ne poirytowanie pasażerów i szu-
kanie winnych bałaganu. Poznań-
scy urzędnicy, odpowiedzialni za 
PEKĘ, przerzucali winę na fi r-
my, które wdrażały system. Pre-
zydent miasta Ryszard Grobelny 
przed kilkoma tygodniami tłuma-
czył się radnym z „falstartu” PEKI. 
Nie chciał wyciągać od razu konse-
kwencji służbowych wobec urzęd-
ników odpowiedzialnych za błęd-
ne wprowadzanie elektronicznego 
systemu opłat w komunikacji Po-
znania. Uznał bowiem, że wpierw 
należy PEKĘ doprowadzić do wła-
ściwego funkcjonowania.

„PEKA ułatwia życie w mieście”
Niestety, mimo upływu czasu 

system PEKA nadal funkcjonuje 
nie tak, jak powinien. Nadal zda-
rzają się kłopoty są z zakupem bi-
letów elektronicznych: zarówno 
przez internet, jak też w wyznaczo-
nych punktach obsługi klientów 
ZTM (ciągłe kolejki), czy w wy-
branych kioskach, gdzie zainstalo-
wane są urządzenia do doładowa-
nia tzw. t-portmonetki. Bywa, że 
w punktach tych, z powodu „nie-
wydolnej” sieci, urządzenie odma-
wia doładowania. Na uzupełnienie 
karty czeka się więc do kilka minut. 
Trzeba mieć szczęście, gdy doła-
dowanie przebiega bez problemu. 
Gdy w kiosku jest w kolejce kilka 
osób (nie wszystkie do wspomnia-
nej usługi) robi się nerwowo: zde-
nerwowany jest zacinającym się 
systemem internetowego przeka-
zu sprzedawca, zdenerwowani są 
klienci. Bywa więc, że po takich 
niepowodzeniach właściciel niedo-
ładowanej w kiosku t-portmonetki 
zmuszony jest pojechać tramwa-
jem lub autobusem opłacając prze-
jazd droższym biletem papierowym 
(zakupionym w kiosku, w automa-
cie przystankowym lub w pojeź-
dzie)! Bo, na przykład za przejazd 
trzech przystanków posługując się 
doładowaną kartą PEKA zapłaci 
się 1,60 zł, a biletem papierowym 
(10 minutowym) aż 3 złote! Różni-
ca jest więc widoczna. 

Ale mając doładowaną t-portmo-
netkę również można stracić. Czyt-

niki w tramwajach i autobusach nie 
zawsze działają prawidłowo. Bywa, 
że sprawdzając zasób pieniędzy w t-
portmonetce, czyli na karcie PEKA 
(w opcji: stan konta), czytnik od 
razu… pobierze określoną kwotę 
do długości trasy danej linii tram-
wajowej czy autobusowej, którą się 
podróżuje. Zdezorientowany pasa-
żer jeszcze raz więc przybliży kar-
tę do czytnika, który poinformuje 
go właśnie o… dokonanej zapłacie. 
Mało tego, informacje w czytnikach 
są wyświetlane i znikają tak błyska-
wicznie, że zdezorientowany sytu-
acją pasażer jeszcze raz przy wyj-

ściu z pojazdu kliknie kartę, z której 
czytnik ponownie… pobierze okre-
śloną kwotę. Przy takiej jeździe po-
dróż może zatem więcej kosztować 
niż zakup w automacie biletu pa-
pierowego dziesięciominutowego 
za 3 zł czy czterdziestominutowe-
go za 4,60 zł. Wprawdzie można za-
wsze się odwołać do ZTM w kwe-
stii zwrotu pieniędzy za zbyt dro-
gą podróż, jednak – jak przypusz-
czam – większość pasażerów mach-
nie na to ręką, bo nie będzie walczyć 
z urzędnikami o zwrot kilku złotych; 
zwłaszcza, że procedury wniosko-
we w tej kwestii do ZTM nie są pro-
ste. Trzeba udowodnić na piśmie 
(w wielu punktach), iż zdarzenie to 
miało miejsce. Można też sprawdzić 
całą historię przejazdu w interne-
cie (pod warunkiem szybkiego wej-
ścia na stronę PEKA ZTM), a po-
tem – z dowodem tym przełożonym 
na papier – domagać się zwrotu pie-
niędzy.

„PEKA jest elastyczna”
Ale poszkodowani są po obu stro-

nach, bo nie przypuszczam, by mia-
sto miało zyski z PEKI. Media już 
alarmują, że Poznań może nie uzy-
skać unijnej dotacji na system, bo 
nie osiągnie wymaganej liczby 400 

tysięcy pasażerów, korzystających 
z kart elektronicznych PEKI. Wów-
czas po 2015 roku będzie musiał 
zwrócić aż 30 mln dotacji (koszt ca-
łego projektu systemu PEKA to 46 
mln zł). Optymistyczni urzędnicy 
z ratusza i z ZTM twierdzą jednak, 
że tę graniczną liczbę pasażerów 
uda się pozyskać do końca przyszłe-
go roku, bo z PEKI już korzysta po-
nad 240 tysięcy. 

Z końcem wakacji i lata ma przy-
być kolejna duża grupa uczącej się 
młodzieży – uczniów szkół śred-

nich i studentów uczelni wyższych. 
Zapowiadają się więc kolejne dłu-
gie kolejki osób oczekujących wy-
robienia kart PEKA przed punkta-
mi obsługi klientów ZTM. Te rów-
nież były słabą stroną wprowadza-
nia PEKI na przełomie czerwca 
i lipca. Ludzie w upale cierpliwie 
godzinami stali w „ogonkach”, by 
wyrobić sobie kartę elektroniczną. 
Nie brakowało w nich ironicznych 
komentarzy pod adresem twórców 
reklamy całego systemu, w którym 
informuje się pasażerów, iż „PEKA 

jest elastyczna!”. Z pewnością – 
w zmiennej długości kolejek, jak 
i dowolnym kasowaniu pieniędzy 
przez czytniki.

PS. W śródtytułach wykorzystane 
zostały hasła popularyzacji systemu 
PEKA przez poznańskich urzędni-
ków.

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

Poznań może nie 
uzyskać dotacji, bo 
nie osiągnie liczby 
400 tys. osób korzy-
stających z PEKI
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– Tempo prac było imponujące. 
Budowa rozpoczęła się w marcu 
2014  r., a już w sierpniu, po nie-
spełna pięciu miesiącach, mo żemy 
z niego korzystać. – ocenia wójt 
gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz 
Czajka. – Wia dukt zostanie prze-
kazany na rzecz gminy i będzie to 
będzie pierwszy nasz wiadukt, bo 
wszystkie pozo stałe, leżące na tere-
nie gminy, należą do Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Nie ma wątpliwości, że dzię-
ki tej inwestycji podniesie się po-
ziom bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Jednocześnie odcią żone 

zostaną węzły w Sadach i Tarno-
wie Podgórnym. Wiadukt Maria-
nowski (taka przyjęła się umow-
na nazwa, pochodząca od sąsiedz-
twa z Ma rianowem) będzie słu-

żył do ob sługi firm i mieszkań-
ców w jego otoczeniu, ale tak-
że podniesie atrakcyjność pozo-
stałych, prze widzianych w planie 

zagospoda rowania terenów akty-
wizacji go spodarczej. 

Warto zauważyć, że dobiega rów-
nież końca budowa Centrum Dys-
trybucji Amazon w Sadach, gmina 
Tarnowo Podgórne (95.000 m2 pod 
dachem, koszt – ok. 125 mln euro). 
Docelowo znajdzie tu pra cę 2 000 
osób, a w okresie przed świątecznym 
– kolejne 3 000. Obecnie trwa re-
krutacja na sta nowiska kierowni-
ków. Z posia danych przez nas infor-
macji wy nika, że rekrutacja na sta-
nowiska pracowników hali powinna 
roz począć się na przełomie sierpnia 
i września. ARz

Pierwszy gminny 
wiadukt gotowy
Zakończyła się budowa no woczesnego węzła ko munikacyjnego 
na dro dze krajowej nr 92 na pograniczu miejscowości 
Sady i Tarnowo Podgórne. Kosztowała 20 mln złotych – 
inwestorem był Ama zon, a wykonawcą Mirbud

Zakończyły się prace w centrum 
Mosiny związane z utworzeniem 
ronda typu pinezka. Rondo znaj-
duje się na skrzyżowaniu ulic Nie-
złomnych, Wawrzyniaka i Farbiar-
skiej i ma za zadanie odciążyć ruch 
pojazdów poruszających się po cen-
trum Mosiny. Na rondzie obowiązu-
je ruch okrężny, jednak dzięki jego 
budowie – wyspie centralnej znajdu-
jącej się na środku ronda, która jest 
niemalże równa z poziomem asfal-

tu, przez rondo bez problemu prze-
jedzie nawet duży samochód cięża-
rowy. Takie rozwiązanie zapewnia 
bezpieczeństwo i płynne poruszanie 
się po jednej z najczęściej uczęsz-
czanych dróg w centrum Mosiny.

Ważne! Jest to rondo najazdowe 
i taką funkcję spełnia jedynie dla sa-
mochodów ciężarowych, których 
przejazd wymaga wjazdu na wyspę 
centralną.
Agata Lubowicka 

Teren zgłoszony przez gminę Dopie-
wo do tegorocznej edycji konkursu 
„Grunt na medal: Dopiewo – Więc-
kowice, o powierzchni 47,50 ha, 
awansował do ścisłego fi nału. Zna-
lazł się on w gronie sześciu najlep-
szych ofert z Wielkopolski, pokonu-
jąc 36 innych zgłoszeń w dwóch eta-
pach, które odbyły się do tej pory.

Wielkopolskie Centrum Obsłu-
gi Inwestora – odpowiedzialne za 

realizację konkursu na terenie na-
szego regionu zgłosiło 37 terenów 
z 22 gmin, co stanowi najlepszy wy-
nik w całej Polsce i świadczy o du-
żym zaangażowaniu wielkopolskich 
jednostek samorządu terytorialnego 
w sprawy rozwoju gospodarczego 
i pozyskiwanie inwestora. Ocena te-
renów fi nałowych odbyła się 25 lip-
ca. Ogłoszenie wyników ma się od-
być w październiku. AM

Rondo w Mosinie

W Dopiewie grunt 
na medal
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Wkrótce Amazon 
rozpocznie rekruta-
cję pracowników hali

Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 
na » www.naszglospoznanski.pl
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Po odstąpieniu przez Związek Mię-
dzygminny „Puszcza Zielonka” od 
kontraktu z winy wykonawcy z fi r-
mą Tahal Polska Sp. z o.o. (lipiec 
2013) na terenie gminy Pobiedzi-
ska do wykonania pozostało ok. 
50% prac. Zakres robót podzielono 
na trzy zadania i dla każdego ogło-
szono przetarg. Dwa zadania doty-
czą wykonania sieci kanalizacyjnej, 
a jedno przepompowni. Jako pierw-
szy rozstrzygnięto przetarg na wy-
konawcę 49 przepompowni. Roboty 
te wykonuje fi rma PTHU HYDRO-
MARKO (umowa została podpisa-
na 8 stycznia 2014 r.). Firma „Mo-
lewski” Sp. z o.o. realizuje część 
I robót sieciowych (umowę podpi-
sano 26 marca 2014 roku), nato-
miast drugą część robót sieciowych 
na terenie gminy Pobiedziska wyko-
nywać będzie fi rma ZRUG Sp. z o.o. 
Kontrakt podpisano 6 sierpnia. 

Występujący w imieniu ZRUG 
Sp. z o.o. prezes zarządu Paweł Wil-
czyński zobowiązał się, że jego fi r-

ma wykona 22 kilometry sieci kana-
lizacyjnej wraz z robotami towarzy-
szącymi i odtworzeniowymi w miej-
scowościach Biskupice, Jerzykowo, 
Kowalskie, Promienko, Jankowo, 
Uzarzewo Huby, Wronczyn, Tucz-
no, Stęszewsko i Pobiedziska. Za-
kończenie prac przewiduje się na 
przełomie II i III kwartału 2015. 
Wartość kontraktu to 36,5 mln zł.

– Cieszę się, że uda się dokończyć tą 

inwestycję, a czasu pozostało niewiele, 
bo rok i trzy miesiące – powiedział bur-
mistrz Pobiedzisk Michał Podsada. 

Reprezentujący zamawiającego 
Tomasz Łęcki, przewodniczący ZM 
„Puszcza Zielonka” podziękował 
władzom gmin współtworzących 
związek za solidarną postawę wyka-
zaną w obliczu trudności, jakie wy-
stąpiły po odstąpieniu od kontrak-
tów na terenie dwóch związkowych 

gmin. Uznanie dla ich stanowiska 
wyraził także obecny przy zawarciu 
umowy Marek Baumgart, zastępca 
prezesa Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu.

– To jeden z większych tego typu 
projektów w Polsce – zaznaczył Ma-
rek Baumgart. – Mamy gwarancję 
tego, że środowisko zyska.
EFKA

ZRUG dokończy prace
6 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska podpisano umowę na wykonanie 
robót w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic”
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Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników 
podpisania umowy w Pobiedziskach. 

SPRZEDAM 

NOWY DOM
100 M2, DZIAŁKA 750 M2, STAN DEWELOPERSKI, 
6 KM OD TARNOWA PODGÓRNEGO. OKAZJA. 

BEZ POŚREDNIKÓW! 696-476-239

Gminne Centrum Informacji w Mo-
sinie zaprasza na bezpłatne warsz-
taty dla organizacji pozarządo-
wych, które odbędą się 15 września 
o godzinie 16.00 w sali 110 Urzędu 
Miejskiego w Mosinie. 

Spotkanie zostanie przeprowa-
dzone przez specjalistów PISOP. 
Warsztat doradczy będzie dotyczył 
zagadnień związanych ze współpra-
cą ze sponsorami: „Czym jest daro-
wizna, a czym sponsoring; na czym 
polega payroll, a na czym barter, 
którą formę wybrać”.

Po warsztatach będzie możliwość 
konsultacji indywidualnych. Wa-
runkiem przeprowadzenia spotka-
nia jest udział 5 organizacji (min. 
6 osób). Zgłoszenia udziału będą 
przyjmowane do 22 lipca pod nr tel. 
61 8192-746 lub gci@mosina.pl . 
KA

Bezpłatne 
warsztaty dla 
stowarzyszeń 
i fundacji
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Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki
• beton towarowy • żwir, kruszywa
• usługi transportowe 
• usługi sprzętem budowlanym

ATRAKCYJNE CENY!

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

REKLAMA

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

PRZYJMIEMY HANDLOWCA 
ze znajomością j. francuskiego

REKLAMA

Zapraszamy na nową stronę internetową Stowarzyszenia Nasze Komorniki 

www.naszekomorniki.pl

Pogoda dopisała aż nadto, więc nie-
które konkurencje sportowe wyma-
gały nie lada determinacji, ale za-
wsze – jako alternatywa – pozosta-
wała ożywcza kąpiel w Jeziorze Nie-
pruszewskim. Spośród dyscyplin 
o charakterze drużynowym na uwa-
gę zasłużyły rozgrywki siatkówki 
plażowej oraz ultimate frisbee czy-
li „miotający talerzami” zawodni-
cy Brave Beavers. Były też rzuty 
do kosza organizowane przez GO-
SiR, strzelanie z łuku i żagle z UKS 
GROT Więckowice, wyciszające 
pokazy Tai Chi Poznańskiego Sto-
warzyszenia Tai Chi oraz pokazy 
walk z użyciem mieczy Go Now re-
alizowane przez Poznańską Aka-
demię Karate. Admiratorzy spor-
tów o szczególnych walorach towa-
rzyskich wprawiali się w grze w bo-
ulé świadomi, że jeszcze w tym roku 
otwarty zostanie pierwszy w gminie 
Dopiewo ogólnodostępny tor do tej 
gry. Dla najmłodszych uczestników 

festynu przygotowano animacje ar-
tystyczne w klimacie pirackim. 

Festynowi „Przystań i posłu-
chaj” w Zborowie towarzyszyła idea 
nie tylko lekkiej wakacyjnej zaba-
wy w sportowo-marynarskim du-
chu, ale i działania sfokusowane na 
międzysąsiedzką pomoc. W ramach 
tego zorganizowano aukcję chary-
tatywną i koordynowaną przez fun-
dację „Jak dobrze jest żyć” zbiórkę 
funduszy, mających wesprzeć tera-
pię jednego z mieszkańców gminy – 
13-letniego Krzysia Siwczaka cier-
piącego na autyzm. Na aukcję wy-
stawione zostały m.in płyty z auto-
grafem Sylwii Grzeszczak oraz zdję-
cia i plakaty z autografami pozo-
stałych gwiazd grających i śpiewa-
jących podczas tegorocznych Dni 
Gminy Dopiewo – Skaldów, Mał-
gorzaty Ostrowskiej, zespołu Mr 
Zoob. Również dzieci uczestniczą-
ce w zakończonej właśnie dopiew-
skiej Akcji Lato przekazały swo-

je prace plastyczne do zlicytowania 
na rzecz kolegi. Aukcja charytatwy-
na odbyła się pomiędzy widowisko-
wymi pokazami Pump&Tone oraz 
Zumby w wykonaniu Body Art Fit-
ness, a prowadził ją Miłosz Andrze-
jewski. W kulminacyjnym momen-
cie tj. tuż przed ostatnią częścią au-
kcji i koncertem szantowego zespo-
łu Sailor zerwała się gwałtowna bu-
rza z nawałnicą, która wręcz wywia-
ła tłum – bo frekwencja była zna-
komita – plażujących uczestników 
i uniemożliwiła zrealizowanie kon-
certu. Można by tu zacytować tytuł 
jednego z autorskich utworów Sa-
ilora „Sztorm, deszcz i mgła”, bo 
w dużej mierze oddawał atmosfe-
rę chwili, jednak emocje pogodowe 
końca dnia z pewnością nie wpłynę-
ły negatywnie na pełen odbiór zbo-
rowskiej imprezy, która po prostu 
była bardzo udana. No i pod patro-
natem „Naszego Głosu Poznańskie-
go”. Aleksandra Nowotarska

Przystań i posłuchaj
Festyn rodzinny odbył się 3 sierpnia na zborowskiej plaży 
i przystani gminy Dopiewo
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Na terenie gminy Mosina dostępne są 
trzy miejsca do kąpieli. Jednym z ta-
kich miejsc jest Przystanek Glinian-
ki. To nie tylko plaża i zbiornik z czy-
stą, ciepłą wodą, to miejsce, w któ-
rym można odpocząć, zrelaksować 
się, popływać ale także wziąć udział 
w imprezach plenerowych i wieczor-
nych, plażowych seansach fi lmo-
wych. W tym sezonie do dyspozycji 
odwiedzających to wyjątkowe miejsce 
są również leżaki i gastronomia.

Nowym miejscem, uruchomio-
nym w tym sezonie jest plaża przy 
hotelu Szablewski w Dymaczewie 
Nowym – strzeżona do 31 sierpnia 

w godz. 10–18. Dla amatorów plaż 
otoczonych lasem idealne będzie ką-
pielisko na terenie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego – Jezioro Jaro-
sławieckie (dojazd „Grajzerówką”). 
Plaża strzeżona (do 31 sierpnia) od 
poniedziałku do piątku w godz. 10 
do 18, a w weekendy do 20. 

Co można zobaczyć będąc w oko-
licy? Warta uwagi jest znajdująca 
się na ścieżce dydaktycznej im. prof. 
Adama Wodziczki w WPN Stud-
nia Napoleona. Legenda głosi, że 
w 1812 r. Napoleon wraz ze swo-
ją armią zatrzymał się tutaj przed 
wyprawą na Moskwę, by zaczerp-

nąć wody do picia. Niedaleko – mo-
sińskich Gliniankach znajduje się 
drewniana wieża widokowa. Ma ok. 
17 m i położona jest na wysokości 
140,5 m npm., roztacza się z niej pa-
norama na Poznań, WPN i Mosinę.

Dla tych, którzy cenią ruch na 
powietrzu i poszukują nietypowej 
przygody bez angażowania wielkich 
środków i potrzeby dalekich wyjaz-
dów idealny będzie przejazd kole-
ją drezynową do Osowej Góry. Dre-
zyny wyruszają z dawnej stacji kole-
jowej Mosina Pożegowo w pogodne 
piątki, soboty i niedziele. 
Agata Lubowicka

Plażowanie w Mosinie

Chętnych do ćwiczeń 
na plaży nie brakowało.
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Zalety ogrzewania podłogowego są 
powszechnie znane: korzystny roz-
kład temperatury w pomieszcze-
niu, możliwe zmniejszenie kosztów 
ogrzewania, sprzyjające alergikom 
(mniejsze unoszenie się kurzu w po-
mieszczeniu) itp. Wszyscy fachow-
cy z tej dziedziny wiedzą też jak do-
brać odpowiednie materiały instala-
cyjne. Nie mniej ważny od doboru 
i wykonania samej instalacji jest od-
powiedni wybór i prawidłowe wyko-
nanie materiałów chemii budowla-
nej, które „współpracują” przecież 
z ogrzewaniem. 

Ogrzewanie wodne wymaga za-
projektowania już na etapie budowy 
domu, ponieważ grubość wykonanej 
wylewki nad rurkami musi być odpo-
wiednia. Przyjmuje się, że minimal-
na grubość jastrychu cementowe-
go wynosi 45 mm nad rurkę, jastry-
chu anhydrytowego natomiast 40 
mm. Co się stanie gdy zmniejszymy 

grubość jastrychu? Po prostu popę-
ka. Dzięki tej minimalnej grubości, 
jastrych prawidłowo pracuje, szcze-
gólnie dotyczy to pierwszego wy-
grzania. Bardzo istotny jest też czas 
po którym możliwe jest jego urucho-
mienie, przy jastrychach anhydry-
towych to minimum 7 dni tward-
nienia, a przy cementowych 21 dni. 
Przy tych pracach nie jest zalecany 
pośpiech, lepiej odczekać kilka dni 
dłużej niż potem wykonywać pra-
cę od nowa (nie jest przecież możli-
we usunięcie tylko jastrychu). Gdy 
ogrzewanie uruchomione jest za 
wcześnie dolne warstwy jastrychu 
mogą kurczyć się więcej niż górne, 
przez co może nastąpić pęknięcie. 

Bardzo istotny jest też dobór ma-
teriału. Stosowane są tu jastrychy 
anhydrytowe lub cementowe. Każdy 
z nich ma swoje zalety. Jastrychy ce-
mentowe są wodo i mrozoodporne, 
dzięki czemu nie ma obaw przy sto-
sowaniu ich w łazienkach (np: gdy 
ktoś w takim pomieszczeniu „zapo-

mni” o izolacji podpłytkowej). Do 
tego typu rozwiązań proponujemy 
takie produkty jak POZJASTR 440, 
POSADZKA CEMENTOWA 442. 
Ze względu na swoją konsystencję 
(korzystna jest półsucha) jastrychy 
cementowe najczęściej nakłada się 
ręcznie i tak samo zaciera. Mecha-
nizacja tych prac jest możliwa tylko 
przy użyciu mixokreta (nakładanie) 
i zacieraczek mechanicznych (wy-
gładzanie powierzchni). Zwrócić tu 
należy uwagę na jakość jastrychów 
cementowych, powinny one mieć 
wytrzymałość minimum 20MPa na 
ściskanie, stąd też lepiej używać go-

towych mieszanek takich jak 
proponowane powyżej. 

Jastrychy anhydrytowe 
są zdecydowanie łatwiej-
sze w aplikacji ponieważ an-
hydryt ma właściwości sa-
mopoziomujące. Samopo-
ziomowanie następuje po 
jego zawibrowaniu sztangą, 
a więc jest zdecydowanie ła-
twiejsze i szybsze. Materiał 
ten można wylewać przy użyciu zwy-
kłego agregatu tynkarskiego, ponie-
waż jego konsystencja jest płynna. 
Do tego typu rozwiązań proponuje-
my WYLEWKĘ ANHYDRYTOWĄ 
400 lub SAMOPOZIOMUJĄCY 
PODKŁĄD PODŁOGOWY 200. 
Zaletą jest też nieznacznie mniej-
szy ciężar w porównaniu z jastry-
chami cementowymi, co ma znacze-
nie przy aplikacji na stropach. Mi-
nusem wylewek anhydrytowych jest 
brak odporności na wodę, a tym sa-
mym na mróz, dlatego też nie nale-
ży zapominać o stosowaniu odpo-

wiednich izolacji podpłytkowych 
w łazienkach, kuchniach czy ubika-
cjach. Do zalet wylewek anhydryto-
wych należy też krótszy czas od wy-
lania do uruchomienia ogrzewania 
oraz krótszy czas do wykończenia 
powierzchni (jastrychy anhydryto-
we szybciej wiążą i już po 14 dniach 
możliwe jest przyklejenie płytek). 

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

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

www.kreisel.pl

Dobór wylewki do wodnego 
ogrzewania podłogowego

TEKST SPONSOROWANY

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

14 lipca w Uffi cio Primo w War-
szawie odbyła się uroczystość ogło-
szenia wyników X-tej jubileuszo-
wej edycji Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” 2014. Z okazji 
dziesiątej edycji rankingu samorzą-
dów redakcja „Rzeczpospolitej” po-
stanowiła wyróżnić najlepsze gminy 
i miasta ostatniego dziesięciolecia. 
Nad wyborem najlepszych polskich 
samorządów czuwała kapituła skła-
dająca się z przedstawicieli instytu-
cji i środowisk od lat współpracują-
cych z samorządami. Gościem spe-
cjalnym imprezy był prof. Jerzy Bu-
zek, były premier i przewodniczący 
kapituły rankingu.

Kapituła wybierając najlepsze sa-
morządy wzięła pod uwagę sześć 
najlepszych pozycji uzyskanych 

przez dany samorząd w kolejnych 
rankingach. Utrzymywanie się na 
wysokich miejscach przez kilka lat 
wskazuje, że gmina czy miasto po-
stawiły na zrównoważony rozwój 
i strategia ta jest konsekwentnie re-
alizowana. Jak podkreślał Jerzy Bu-

zek, przewodniczący kapituły ran-
kingu samorządów, wysoka pozycja 
w rankingu to powód do dumy, ale 
też satysfakcji, że przyjęta i realizo-
wana przez nie strategia się spraw-
dza. 

Gmina Kórnik aż pięć razy w cią-
gu dziesięciu lat istnienia rankin-
gu zdobywała miejsce w pierwszej 
dziesiątce i ostatecznie w X-tej ju-
bileuszowej edycji rankingu zaję-
ła drugie miejsce, wspólnie z Koło-
brzegiem, wyprzedzając Dobczyce 
i Grodzisk Mazowiecki. Natomiast 
zwycięzcą w tej kategorii została 
gmina Dzierżoniów. 

Wyróżnienie dla gminy Kórnik 
odebrał burmistrz Jerzy Lechne-
rowski.

Sukces Kórnika
Kórnik na drugim miejscu w kategorii gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich w Polsce w X-tej jubileuszowej edycji 
Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M
 U

M
 K

Ó
R

N
IK

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M

Wyróżnienie burmistrzowi Kórnika Jerzemu 
Lechnerowskiemu wręczał prof. Jerzy Buzek.

Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Wysoka pozycja 
w rankingu to powód 
do dumy

REKLAMA

BURMISTRZ STĘSZEWA 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (t.j. Dz.U.2014.518 ze zm.) niniejszym podaję do publicz-
nej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gmi-
ny w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości 
położonych na terenie gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia.

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

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr. tel. 
61 8 197 149, pokój nr 15.

Zgodnie z zawartą umową o dofi -
nansowanie projektu „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Dąbrówce” 
całkowite wydatki po przeprowa-
dzonych postępowaniach o udzie-
lenie zamówień publicznych wynio-
są 6 mln 397 tys. 530,08zł, a kwota 
dofi nansowania wyniesie 3 mln 585 
tys. 175,85 zł.

Projekt jest współfi nansowany 

z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach: Priory-
tetu III „Środowisko Przyrodnicze”, 
Działania 3.4 „Gospodarka wodno-
ściekowa”, Schematu 2 „Budowa, 
rozbudowa, przebudowa (moderni-
zacja) oczyszczalni ścieków komu-
nalnych” Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007–2013. Red

Trwa rozbudowa 
oczyszczalni ścieków 
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PROMOCJA

Pierwsze rodziny wielodziet-
ne z gminy Komorniki odebrały 
8  sierpnia w Urzędzie Gminy z rąk 
wójta Jana Brody i przewodniczące-
go rady gminy Mariana Adamskie-
go karty „Rodzina 5+”. Karty są wy-
dawane w ramach Programu wspie-
rania rodzin wielodzietnych” przy-
jętego przez komornickich radnych 
w maju tego roku. 

– Cała rada bez wahania głosowa-
ła za tym programem – przypomniał 
Marian Adamski.

– Gmina Komorniki jest prorodzin-
na, bardzo nam należy, by państwu 
wiodło się jak najlepiej, by dzieci mo-
gły dorastać i się rozwijać. To inwe-
stycja w przyszłość – zapewnił rodzi-
ców wójt Jan Broda. – Sporo robimy 
dla wszystkich – niezależnie od liczby 
dzieci. Stąd na przykład wydarzenia 
kulturalne z nieodpłatnym wstępem. 

– Od lipca wnioski o wydanie kar-
ty „Rodzina 5+” złożyło 81 rodzin, 
to w sumie około 400 kart – mówi 
Olga Karłowska, sekretarz gminy. – 
W tym samym czasie o karty dużej 
rodziny w ramach rządowego pro-
gramu Ogólnopolska Karta Rodziny 
Dużej ubiegały się 63 rodziny. Po za-

kończeniu okresu wakacyjnego spo-
dziewamy się jeszcze większego za-
interesowania obydwoma progra-
mami. 

Dotychczas do gminnego progra-
mu „Rodzina 5+” dołączyło ok. 20 
partnerów, zarówno prywatnych jak 
i publicznych. Firmy różnych branż 

oferują członkom rodzin wielodziet-
nych zniżki na oferowane przez sie-
bie usługi. Lista partnerów aktuali-
zowana i publikowana jest na stro-
nie komorniki.pl. Wójt Broda pod-
kreślił, że na bieżąco trwają starania 
o nowych uczestników programu 

i wyraził nadzieję, że program oka-

że się znaczącym wsparciem dla po-
siadaczy kart. 

Gmina w ramach programu obni-
żyła opłaty za pobyt dzieci w gmin-
nych przedszkolach o 50%. 

W programie uczestniczy także 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

– Mamy nadzieję, ze karta 
nam pomoże – mówili Magdale-
na i Maciej Hamny, którzy przyszli 
z 2,5-miesięcznymi bliźniakami Fili-
pem i Kubą. Trzeci syn Mateusz jest 
na wakacjach.

– Już jest dużo sponsorów, którzy 
się włączyli, a ma być ich więcej, więc 
karta powinna być realna pomocą – 
mówił Marek Fabisz, który przyszedł 
z 3-miesięcznym synkiem Aleksan-
drem. Lech

Inwestycja w przyszłość
W Komornikach wydano pierwsze karty „Rodzina 5+” 

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

 Galeria zdjęć na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania. 
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Emil Witt, 19-letni mieszkaniec 
Plewisk (gm. Komorniki) w niedzie-
lę (10 sierpnia) wyruszył do Ama-
zonii. Przed wyjazdem pożegnał go 
Jan Broda, wójt gminy Komorniki, 
która symbolicznie wspomaga mło-
dego podróżnika. Patronat medial-
ny nad eskapadą sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”.

– Chcę badać kulturę Indian 
Machiguenga i Caqvinte żyjących 
w amazońskich lasach deszczowych 
nad rzeką Urubama w Peru – mówi 
Emil, który w tym roku zdał matu-
rę. – To będą dla mnie takie studia 
w terenie. Chcę się nauczyć tego, 
czego cywilizacja mnie nie nauczy-
ła. Efektem podróży, którą zakoń-
cze na początku grudnia, będą pu-
blikacje, książka, fi lm i materiały 
do kilku uczelni. Potem, może będę 
studiował etnografi ę lub geografi ę. 
Zobaczymy…

Emil Witt już przed rokiem był 
w Amazonii.

– Teraz podróżnik utrwali wiedzę 
o Komornikach w tak odległym za-
kątku świata – mówi wójt Jan Bro-
da. – Wspieramy takie pozytywne 
osoby z naszej gminy, bo bez pomo-
cy nie dałyby sobie rady.

– Do Amazonii musze zabrać 
przede wszystkim… spokojną gło-
wę, pozytywne nastawienie, wiele 
sprzętu, na miejscu wynająć muszę 
łódź, maczetę… – wymienia Emil. 
Lech

Z Komornik do Amazonii
 NASZ PATRONAT

Gmina Dopiewo, lider projektu, 
wraz z gminami Komorniki, Tarno-
wo Podgórne, Mosina i Kaźmierz 
oraz Fundacją Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej Ośrodek Regionalny 
w Poznaniu realizują projekt pod 
tytułem „Zaufany urząd – partner-
stwo na rzecz informatyzacji”. 

Projekt współfi nansowany przez 
Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, 
Priorytet V: Dobre rządzenie, Dzia-
łanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału 
administracji samorządowej, Pod-
działanie: 5.2.1 Modernizacja za-
rządzania w administracji samo-
rządowej. Jego realizacja rozpoczę-
ła się 1 marca bieżącego roku i po-
trwa do 30 czerwca roku przyszłego.

Celem projektu jest podniesie-
nie poziomu informatyzacji 5 Jed-
nostek Samorządu Terytorialnego 
z terenu Wielkopolski w zakresie 
świadczenia elektronicznych usług 

publicznych oraz elektronizacji wy-
miany korespondencji za pomo-
cą ePUAP poprzez: nowe e-usługi 
w Jednostkach Samorządu Tery-
torialnego, utworzenie punktów 

potwierdzania profi lu zaufanego, 
podniesienie kwalifi kacji pracow-
ników Jednostek Samorządu Tery-
torialnego w zakresie wykorzysta-
nia technologii IT, działania infor-
macyjne podnoszące stopień wy-
korzystania e-usług w terminie do 
czerwca 2015. AN

Zaufany urząd – na 
rzecz informatyzacji

Celem projektu jest 
podniesienie pozio-
mu informatyzacji 
5 jednostek z terenu 
Wielkopolski
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Stojąc przed wyborem: fi lm, 
przedstawienie czy książka co 
Pani by wybrała?

— Czytając książki często czuję się 
jak widz, który podgląda przedsta-
wienie czy ogląda fi lm. Bawi mnie, 
że to jak rozumiem i odbieram opi-
sywane historie, w pewnym stop-
niu zależy od mojej wyobraźni, do-
świadczeń życiowych i spojrzenia 
na świat.

Spędzając tyle czasu na planie 
zdjęciowym, znajduje Pani czas 
na dobrą książkę?

— Uwielbiam czytać książki. Za-
wsze wybieram te w formie dru-
kowanej, by móc dotknąć faktu-
ry papieru, docenić szatę grafi czną 
i mieć szansę „zaciągnąć się” dru-
karską farbą. Można więc rzec, że 
mam namacalny kontakt z książ-
ką. Jednak rzadko wracam do po-
nownej lektury raz już przeczytanej 
książki. Po przeczytaniu mija mi za-
ciekawienie nią, mój głód został za-
spokojony. Z człowiekiem jest od-
wrotnie. Ludzie, których znam na-
wet wiele, wiele lat, nieustannie 
mnie ciekawią i mój głód wiedzy 

na ich temat nie mija. Zatem, ma-
jąc wybór między książką a człowie-
kiem, wybieram człowieka.

Czy książki mogą być bliskie ży-
ciu?

— Na pewno wtedy, kiedy autor za-
dał sobie trud, by mocno zgłębić 
opisywane zagadnienia, a oprócz 
rzetelnej wiedzy potrafi ł dodać do 
książki odrobinę empatii dla bo-
haterów i swój talent. Wtedy cza-
sem zdarza się tak, że losy fi kcyj-
nych bohaterów, o których czytamy 

w książkach, stają się dla nas tak 
namacalne i wiarygodne, że zaczy-
namy o nich myśleć jak o żyjących 
faktycznie. 

Inicjatywa wydawnictwa Prószyń-
ski i S-ka ma inspirować do czy-
tania książek, które wzruszają 
i zmuszają do myślenia. Książki 
w klubie „Kobiety to czytają” do-
brane są tak, by czytelniczki ła-
two mogły się identyfi kować z ich 
bohaterkami. Zdarza się Pani za-
stanawiać co zrobiłabym na miej-
scu bohaterki czytanej powieści?

— Sama mam wielki szacunek np. 
do Jodi Picoult, że zawsze bardzo 
rzetelnie podchodzi do poznawa-
nia problemów środowiska ludzi, 
o których chce pisać swoje książki. 
Dobrym przykładem może być jej 
książka „W naszym domu”, świet-
nie przybliżająca problem zespo-
łu Aspergera, odmiany autyzmu. 
Po jej przeczytaniu nie tylko wiem 
więcej o tej chorobie, ale przede 
wszystkim dzięki zaangażowaniu 
pisarki mogę dokładnie zrozumieć, 
na czym polegają problemy ludzi 
opiekujących się chorymi na zespół 
Aspergera.

Czytając czuję się jak widz
Rozmowa z Magdaleną Kumorek, wokalistką, aktorką 
i ambasadorką klubu „Kobiety to czytają”

• Mamy dla Państwa konkurs, 
w którym do wygrania jest naj-
nowsza książka Lisy Scottoli-
ne „Wracajmy do domu”. Wy-
starczy odpowiedzieć na pytanie: 
kto jest wydawcą książki? Odpo-
wiedzi z treścią w tytule „Wracaj-
my do domu” należy wysyłać na 
adres kontakt@naszglospoznan-
ski.pl do 17 sierpnia, do godz. 
20. Laureatem zostanie 5, 25 i 35 
osoba.

Konkurs

Dobry ojciec
Ukochana córka. Roz-
paczliwy wybór. Dro-
ga, z której nie ma od-
wrotu.

Policz do stu
Ciepła historia o tym, że 
liczy się tylko tu i teraz.

Tamte 
cudowne lata
Niezwykła historia 
o wielkiej mocy ksią-
żek i prawdziwej mi-

łości, porównywana do powieści 
Carlosa Ruiza Zafóna.

Gdy przekroczysz próg
Co byś zrobiła, gdy-
by inna kobieta próbo-
wała rozbić twoje mał-
żeństwo? A jeśli oka-

załoby się, że to twoja najlepsza 
przyjaciółka?

Uśmiech Madeleine
Dowcipna i mądra, 
a zarazem głębo-
ko wzruszająca po-
wieść, która przypo-
mina nam dobitnie o tym, że to, 
co uważamy za najcenniejsze, ni-
gdy nie przemija.
Red

Sierpniowe nowości wydawnicze
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SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego Głosu Poznańskiego, 

a w kolejnym numerze drugie otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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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 Roda-
ków, którym Polska zawdzięcza swe 
odrodzenie w 1918 roku i którzy do-
bro ojczyzny przedłożyli nad osobi-
ste 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 Gło-
su Poznańskiego”. Nasi Czytelni-
cy 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 naj-
lepszej usługi lub produktu, nale-
ży wypełnić jeden z kuponów, któ-
re będziemy zamieszczać na ła-
mach „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

Mimo, iż była to gorąca niedziela, 
rodzice wraz z dziećmi pojawili się 
w parku bardzo licznie. Pani Klaun 
przygotowała dla dzieci wiele kon-
kursów i zadań z atrakcyjnymi na-
grodami. W chwili wytchnienia 
dzieci mogły pobawić się również 
zabawkami, które ufundowała gmi-
na Mosina, porysować, poskakać na 
piłkach, a także odpocząć na hama-
ku. Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć słodkiej przekąski i napojów. 

Tej niedzieli również nie zapo-
mniano o rodzicach. Dla nich Stre-
fa Rodzica też przygotowała atrak-
cje. Dużym zainteresowaniem 
wśród kobiet cieszyły się: spotka-

nie z brafi tterką, która zajmuje się 
zawodowo prawidłowym doborem 
biustonosza i udzieliła porad na co 
zwracać uwagę przy zakupie do-
brego biustonosza, a także pora-
dy dietetyczki, która zainteresowa-
nym udzieliła informacji na temat 
zdrowego żywienia i w jaki sposób 
dbać o swoją fi gurę. Mamy miały 
okazję zobaczyć pojemniki na żyw-
ność, a także skosztować pysznych 
kompotów zrobionych właśnie 
w takich pojemnikach. Na dzieci 
czekała atrakcja w postaci dużej ży-
wej maskotki, a na rodziców loso-
wanie atrakcyjnych nagród. 
Agata Lubowicka

Lato nad kanałem 
3 sierpnia odbyła się już czwarta niedziela akcji „Lato nad 
kanałem ze Strefą Rodzica”, którą wspiera gmina Mosina 
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Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 

na » www.naszglospoznanski.pl

Ponad 10 tys. zwiedzających wzię-
ło udział w II Dniach Twierdzy Po-
znań. Odkrywali oni fortyfi kacje od 
średniowiecznych po XX-wieczne, 
a w podróży po obiektach towarzy-
szyli im przewodnicy w mundurach, 
obozy wojskowe i inscenizacje hi-
storyczne.

II Dni Twierdzy Poznań zorga-
nizowała Poznańska Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna wraz z part-
nerami – gospodarzami jedenastu 
obiektów fortecznych w Poznaniu. 
W ofercie znalazły się fortyfi kacje 
najwcześniejsze – wały pamiętające 
czasy Mieszka I i Bolesława Chro-
brego, średniowieczne mury i basz-
ty miejskie, XIX-wieczne forty, jak 
i XX-wieczne schrony. W fortach 
pojawili się przewodnicy w XIX– 
i XX-wiecznych mundurach. Zwie-
dzający mogli przejść szkolenie woj-
skowe, skosztować wojskowej gro-

chówki, spróbować własnych sił 
na strzelnicach i odwiedzić stoiska 
z militariami oraz literaturą fortecz-
ną. Pokazany został także sprzęt 
wojskowy, w tym unikalna repli-
ka czołgu Renault FT-17 z czasów 
I wojny światowej.

Dużą popularnością cieszyły się 
obiekty udostępnione do zwiedza-
nia po raz pierwszy – schron pie-
choty przy ulicy Babimojskiej i tzw. 
redita przyczółka mostowego na 
Ostrowie Tumskim. W obu znacz-
nie mniejszych od fortów obiek-
tach pojawiło się blisko dwa tysią-
ce osób!

Miejsc dla wszystkich chętnych 
zabrakło podczas fortecznego spły-
wu kajakowego i przejażdżki tram-
wajem wodnym, w czasie których 
przewodnicy pokazali umocnienia 
nadrzeczne. 

Uczestników Dni Twierdzy Po-

znań między obiektami woziła spe-
cjalnie uruchomiona forteczna linia 
autobusowa.

– To największa dotychczasowa 
impreza forteczna w historii miasta 
– mówi Jan Mazurczak, prezes za-
rządu PLOT. – W dwa dni w obiek-
tach fortecznych pojawiło się łącz-
nie 10,5 tysiąca osób! Red 

Tłumy w fortach
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Na tegoroczne obchody świę-
ta miasta, zwane Burgfestem, do 
partnerskiej gminy Königstein 
w Niemczech udała się liczna de-
legacja z gminy Kórnik, reprezen-
towana przez: radnych Rady Miej-
skiej w Kórniku: Julię Bartkowiak 
i Andrzeja Surdyka, kierownika 
Wydziału Promocji Gminy Magda-
lenę Matelską-Bogajczyk, przedsta-
wicieli Kórnicko-Bnińskiego Brac-
twa Kurkowego na czele z wicepre-
zesem Zbigniewem Tomaszewskim, 
przedstawicielki stowarzyszenia 
„Ogończyk”: Stanisławę Andrejew-
ską i Bożenę Woroch oraz tegorocz-
ną „Białą Damę” Olgę Paprocką. 

18 lipca partnerzy z Königste-
in zaprosili kórniczan na wyciecz-
kę do Wiesbaden, miasta leżącego 
nad Renem, u podnóża gór Tanus. 
Wieczorem otwarto „Burgfest”, 
podczas którego pożegnano koń-
czącą roczne rządy w Königstein 
księżniczkę Carolin I, która gości-
ła w Kórniku na „Kórnickich Spo-
tkaniach z Białą Damą” i powitano 
nowo wybraną księżniczkę Norę I, 
którą w imieniu burmistrza Jerze-

go Lechnerowskiego zaproszono do 
Kórnika. W sobotę delegacja z Kór-
nika uczestniczyła w uroczystości 
przekazania symbolicznego klucza 
do bram miasta księżniczce Norze 
I przez burmistrza Königstein Le-
onharda Helma. 

W niedzielę delegacja z Kórnika 
uczestniczyła we mszy św. w koście-
le katolickim, podczas której wartę 
honorową pełnili członkowie Kór-

nicko-Bnińskiego Bractwa Kur-
kowego, wzbudzając zachwyt ze-
branych w kościele mieszkańców 
Königstein. 

Po mszy św. odbył się uroczysty 
pochód ulicami miasta, w którym 
uczestniczyli przebrani w stroje hi-
storyczne przedstawiciele licznych 
organizacji, stowarzyszeń i szkół. 
Kórnik reprezentowała w pochodzie 
„Biała Dama” ze swoją świtą, radni 

Rady Miejskiej w Kórniku, panowie 
kierowcy z Kórnickiego Przedsię-
biorstwa Autobusowego KOMBUS 
Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Kór-
nicko-Bnińskiego Bractwa Kurko-
wego, których mieszkańcy König-
stein witali gromkimi oklaskami. 

Ponadto kórniczanie uczestni-
czyli w spotkaniach z przedstawi-
cielami stowarzyszenia koordynu-
jącego współpracę gminy Königste-

in z Kórnikiem, na których omówio-
no program dalszych działań i przy-
szłorocznego jubileuszu 10-lecia 
partnerstwa tych gmin. 

Zaprosili księżniczkę
Delegacja z Kórnika na święcie miasta w partnerskiej gminie Königstein 
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Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Archipelag – tak zatytułowany 
był czwarty z koncertów „Muzyka 
z Kórnika”, który odbył się 27 lip-
ca w Arboretum. Tym razem organi-
zatorzy zaprosili Joannę Słowińską 
z mężem Janem i zespołem J.A.S.S 
Trio. Koncert był nie lada gratką dla 
miłośników muzyki folkowej, gdyż 
Joanna Słowińska uważana jest za 
jedną z największych osobowości 

polskiej sceny folkowej. Repertu-
ar artystki inspirowany jest polską 
i słowiańską muzyką ludową. 

Joanna Słowińska jest laureat-

ką wielu prestiżowych festiwali, ze 
swoimi autorskimi recitalami wy-
stępowała w USA (NY Broadway 
Symphony Space, Chicago Cultu-
ral Center) i większości krajów eu-
ropejskich. Od lat osiągając znako-
mite artystyczne efekty swoich dzia-
łań nie ustaje w poszukiwaniu no-
wych inspiracji, nowych form wyra-
zu. MMB 

Muzyka z Kórnika 
tym razem na folkowo

Koncert był nie lada 
gratką dla miłośni-
ków muzyki folkowej

Joanna Słowińska uważana jest za jedną z największych osobowości polskiej sceny folkowej.
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Ciekawie zapowiadają się koncer-
ty polskich i zagranicznych gwiazd, 
ale niespodzianki czekać będą też 
na najmłodszych. A to za sprawą 
Rodzinnej Strefy Artystycznej, któ-
rą GOK „SEZAM” uruchamia po 
raz pierwszy.

23 sierpnia już od godz. 15 na 
plac przy kościele w Lusowie zapra-
szamy całe rodziny. Właśnie wte-
dy swoje zmagania rozpoczną czte-
ry zespoły – fi naliści konkursu. 
O względy publiczności i jury pod 
przewodnictwem Ryszarda Gloge-
ra walczyć będą cztery grupy z Pol-
ski. Jednocześnie swoją działalność 
rozpocznie wspomniana strefa dla 
dzieci. Pod opieką instruktorów naj-
młodsi będą mieli okazję stworzyć 
z surowców wtórnych własne in-
strumenty i nakrycia głowy, wziąć 
udział w zajęciach ruchowo-teatral-
nych, zagrać na prawdziwej perku-
sji lub skorzystać ze stoiska z ma-
lowaniem twarzy. Strefa zakończy 
działalność o godz. 20.

Tymczasem na scenie trwać będą 
koncerty. O godz. 17.45 na perku-

sji zagra mieszkanka gminy Tarno-
wo Podgórne Vanessa Jaskólska. 
Od godz. 18 prezentować się bę-
dzie śląska grupa „Old Wave”. Lau-
reaci ubiegłorocznej edycji festiwa-
lu „BLusowo” tym razem będą mie-
li okazję zaprezentować niemal go-
dzinny występ. Po nich na scenie 
pojawi się Magda Piskorczyk – sze-
ściokrotna laureatka tytułu „Woka-
listka Roku” według czytelników 
kwartalnika „Twój Blues” oraz zdo-
bywczyni dwóch nominacji do „Fry-
deryka”. Artystka obdarzona cha-
rakterystycznym, niskim głosem, 
doceniana jest nie tylko w Polsce – 
koncertuje m. in. w Niemczech, An-
glii, Szwecji, Norwegii, we Francji, 
a nawet na Tajwanie. 

Kolejną osobowością na lusow-
skiej scenie będzie z pewnością Na-
talia Przybysz. Ukrywająca się też 
pod pseudonimem „Natu”, była wo-
kalistka legendarnej grupy „Sistars”, 
Lusowo odwiedzi z najnowszym mu-
zycznym projektem. Mowa o „Shy 
Albatross”, grupie założonej przez 
jazzowego gitarzystę Raphaela Ro-

gińskiego, w której grają też świetny 
wibrafonista Miłosz Pękala i perku-
sista Huber Zemler. Grupa, dla któ-
rej będzie to jeden z pierwszych wy-
stępów, zaprezentuje nieco ekspery-
mentalny repertuar, nawiązujący do 
korzeni bluesa i muzyki Afryki.

Na koniec usłyszymy prawdzi-
wą bluesową orkiestrę. Amerykań-
ski gitarzysta i wokalista Niki Buzz, 
który w przeszłości współpraco-
wał z takimi artystami, jak James 
Brown, Tina Turner, „Ramones”, 
czy Patti Smith, zagra razem z po-
znaniakami z zespołu „Dr Blues & 
Soul Re Vision”. Grupa prowadzo-
na przez lidera „Wielkiej Łodzi”, 
Krzysztofa Rybarczyka jest najbar-
dziej rozpoznawalnym zespołem 
bluesowym z Wielkopolski. Album 
Dr Bluesa „Tribute to Ol’SkoolMa-
sters” został wybrany najlepsza pły-
tą bluesową ubiegłego roku zarów-
no przez czytelników portalu Blu-
esonline, jak i kwartalnika „Twój 
Blues”. Grupa nie stroni od stan-
dardów klasycznego soulu, i rhyt-
m&bluesa, a zagra w pełnym skła-

dzie, z sekcją dętą. Imprezę popro-
wadzi tradycyjnie Mariusz Kwa-
śniewski z Radia Merkury. Wstęp 
wolny, zapraszamy!

Dla fanów bluesa i rodzin
Tegoroczny festiwal „BLusowo”, odbywający się pod patronatem „Nasz Głos 

Poznański”, przyniesie atrakcje nie tylko dla fanów bluesa
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Na scenie pojawi się m.in. Magda 
Piskorczyk.

 NASZ PATRONAT

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

•  15:00–20:00 Strefa rodzinna – 
bluesowe i artystyczne atrakcje 
dla dzieci

•  15:00–17:00 Przegląd zespo-
łów bluesowych

• 17:45 Vanessa Jaskólska
•  18:00 Ogłoszenie wyników 

konkursu
• 18.05 „Old Wave”
• 19:00 Magda Piskorczyk
• 20:00 „Shy Albatross”
•  21:00 Niki Buzz + „Dr Blues & 

Soul Re Vision”

Program festiwalu
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•   13.00 Zespół Pieśni i Tańca 
Chludowianie (Polska)

•   13.30 Sower (Chorwacja)
•   14.00 Kapela Dudziarska 

Koźlary (Polska)
•   14.30 Lembranzas Galegas 

(Hiszpania)
•   15.00 Le Tre Torri (Włochy)
•   15.30 Zespół Pieśni i Tańca 

Lusowiacy (Polska)
•   16:00 Les Joyeux Vendéens 

(Francja) 
•   16:30 Anatolian (Turcja)
•   17:00 Zespół Pieśni i Tańca 

Wiwaty (Polska)
•   17:30 Ralda (Holandia)
•   19:00 Ayfas (Czechy)
•   20:00 Biełyje Rosy (Białoruś).

Program
„Biełyje Rosy” to zespół zawodo-
wy, białoruski odpowiednik „Ma-
zowsza”, czy „Śląska”. Został zało-
żony w Grodnie w 1987 roku. Jego 
członkowie czerpiąc z tradycji two-
rzą własne, unikatowe programy ar-
tystyczne. 50-osobowa grupa kon-
certowała m. in. w Rosji, Kazachsta-
nie, Niemczech, Francji, Szwajca-
rii, Hiszpanii, Portugalii, na Ukra-
inie i Litwie. W Lusowie wystąpi po 
raz drugi, a jej koncert z 2007 roku 
do dziś wspominany jest jako jeden 
z najwybitniejszych w historii im-
prezy. Podczas imprezy zobaczy-
my też grupy z Chorwacji, Czech, 
Francji, Hiszpanii, Holandii, Turcji, 
Włoch i oczywiście z Polski. 

XV Powiatowy Przegląd Zespo-
łów Folklorystycznych odbędzie się 
24 sierpnia na placu „U księdza za 
płotem” w Lusowie. Wstęp wol-

ny! Przegląd, który rozpocznie się 
o godz. 13 tradycyjnie będzie zna-
komitą okazją, by podziwiać ciągle 
wzrastający poziom zespołów folk-
lorystycznych z terenu Powiatu Po-
znańskiego, a także poznać róż-
norodność europejskich zwycza-
jów i tradycji. Pomiędzy poszcze-
gólnymi występami przygrywać bę-
dzie kapela podwórkowa „Piasko-
wianie” . Sporą publiczność z pew-
nością przyciągną także gospoda-
rze – Zespół Pieśni i Tańca „Luso-
wiacy” – którzy poprowadzą obrzęd 
dożynkowy. Początek o godz. 11.30. 

„Biełyje Rosy” 
w Lusowie

Białoruski Narodowy Zespół Pieśni Tańca 
i Muzyki „Biełyje Rosy” będzie główną gwiazdą jubileuszowego 
XV Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych 

W sobotę 30 sierpnia wraca do Te-
atru Muzycznego w Poznaniu Jan 
Janga Tomaszewski. Wszechstron-
ny artysta zaprezentuje swój spek-
takl „Hey Joe”. To spektakl teatral-
ny, koncert i kabaret jednocześnie. 
Tytuł wielkiego rockowego przeboju 
Jimiego Hendrixa wylansowanego 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku pełni rolę symbolu – ideału, 
do którego dążył każdy gitarzysta 
tamtego pokolenia. Humorystyczna 
opowieść o miłości, zdradzie, przy-
godach w „szołbiznesie”, zmaga-
niach z przeciwnościami losu (to-
pionych niekiedy w alkoholu) i szu-
kaniu odpowiedzi na podstawowe 
pytania ujęta w krótkie monologi 
przeplatane rockowo-bluesową mu-
zyką regularnie gości w Teatrze Po-
lonia Krystyny Jandy.

Spektakl został zarejestrowany 
na płycie z serii Koncerty w Trój-
ce. Niezwykły koncert, który odbył 
się 24 października 2010 roku, i na 

którym Tomaszewski zaprezento-
wał zupełnie nowe oblicze, które na-
zwał teatrem gitarowo rock’n rollo-
wo-abstrakcyjnym. 

Początek koncertu odbywające-
go się w ramach festiwalu Akademia 
Gitary o 18. Czas trwania ok. 70 min. 
Liczba miejsc jest ograniczona! Lech

Zabrzmi „Hey Joe”
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 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy” poprowadzi obrzęd dożynkowy.

• Dla naszych Czytelników 
mamy podwójne zaproszenie 
na ten koncert oraz płytę Jana 
Jangi Tomaszewskiego. Aby je 
zdobyć należy wysłać maila na 
adres kontakt@naszglospoznan-
ski.pl w tytule wpisując „Bilet” 
lub „Płyta”. Mile widziane polu-
bienie „Naszego Głosu Poznań-
skiego na facebooku. Konkur-
sy rozstrzygniemy we wtorek 12 
sierpnia o godz. 20. 

Wygraj nagrody

 NASZ PATRONAT
KONKURS

Burmistrz gminy Stęszew zaprasza 
na Dożynki Gminne, które odbędą 
się 31 sierpnia w Sapowicach.

Tegoroczne Święto Plonu roz-
pocznie się o godz. 16 mszą świętą. 
Następnie stały punkt czyli „obrzęd 
dożynkowy”. Na uczestników doży-
nek będzie czekać wiele atrakcji, nie 
tylko artystycznych.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
BOYS. O szczegółach poinformu-
jemy w kolejnym wydaniu „Nasze-
go Głosu Poznańskiego”.

Już teraz także zapraszamy na 
Dożynki Gminy Komorniki, któ-

re w tym roku odbędą się w ma-
lowniczym Rosnówku, 7 września. 
Gwiazdą wieczoru będzie Małgo-
rzata Ostrowska. Red

Boys na dożynkach

PROMOCJA

Reklamuj się na naszych łamach!

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń  
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 • os. Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823 57 81, 
w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 602 150 364,
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296

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

www.naszglospoznanski.pl
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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 

Z myślą o  aktywnym wypoczynku 
na świeżym powietrzu przez cały 
rok, z  inicjatywy gmin: Stęszew, 
Mosina, Puszczykowo i Komorniki, 
przy współpracy z  Wielkopolskim 
Parkiem Narodowym, powstał pro-
jekt pn. „Aktywna Trójka” – trasy 
trzech aktywności po WPN. W ra-
mach przeprowadzonych prac zo-
stała wyznaczona sieć tras w formie 
zamkniętych pętli, przeznaczona do 
uprawiania  nordic walking, biega-
nia, a  w  zimie dla narciarstwa bie-
gowego.

Ta unikatowa w Wielkopolsce 
sieć ponad 55 km oznakowanych 
tras o różnej długości i stopniu trud-
ności, poprowadzona jest po najcie-
kawszych kulturowo i krajobrazo-
wo miejscach WPN. Na całym te-
renie objętym projektem znajdu-

ją się cztery pętle: mosińska (7,4 
km), stęszewska (12,2 km), komor-
nicka (10.1 km) i puszczykowska 

(20  km), powiązane trzema łączni-
kami (5,7 km), dzięki czemu pętle 
można ze sobą łączyć i dowolnie wy-

dłużać o kolejne kilometry w zależ-
ności o kondycji i zainteresowania. 

Ofi cjalne otwarcie nastąpiło 
26  lipca podczas imprezy biegowej 
„Pogoń za Wilkiem”, której organi-
zatorem jest Luboński Klub Biega-
cza. 

Partnerzy projektu (zastępca dy-
rektora WPN Krzysztof Kanas, 

burmistrz Stęszewa Włodzimierz 
Pinczak, burmistrz Mosiny Zofi a 
Springer, sekretarz Komornik Olga 

Karłowska i przewodniczący RMiG 
Puszczykowo Janusz Szafarkie-
wicz) nie kryli radości i satysfakcji 
z fantastycznych warunków stwo-
rzonych do aktywnego spędzania 
wolnego czasu w urokliwych zakąt-
kach PWPN. Właśnie w większości 
po tych trasach, 20 września obę-
dzie się pierwszy bieg długodystan-
sowy pod nazwą „Forest run”. Jego 
główna trasa liczy aż 44 km, nato-
miast dla tych, którzy wolą krótsze 
dystanse organizatorzy przygoto-
wali wariant 23 km.

Aktywna Trójka w WPN
W Wielkopolskim Parku Narodowym wyznaczono trzy trasy przeznaczone do uprawiania nordic 
walking, biegania, a w zimie dla narciarstwa biegowego 
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Ofi cjalne otwarcie „Aktywnej Trójki” nastąpiło 26 lipca. 
Karolina 
Adamczyk 
kontakt@naszglospoznanski.pl

To unikatowa 
w Wielkopolsce sieć 
ponad 55 km 
oznakowanych tras 

Warta Poznań przegrała w sobotę 
w Warlubiu 0:2 (0:1) na inaugurację 
rozgrywek trzeciej ligi. Obie bramki 
dla Startu strzelił Przemysław Su-
lej (44 i 63). Zieloni mogli objąć 
prowadzenie w 19 minucie. Michał 
Ciarkowski dośrodkowywał z rzutu 
wolnego na głowę Łukasza Spław-
skiego, lecz piłka po jego strzale po-
szybowała tuż nad poprzeczką.

W miniony czwartek w klubie od-
była się konferencja przed nowym 
sezonem. 

– Cieszę się, że udało się uzyskać 
licencję mimo wielu przeciwności 
losu i Warta Poznań zagra w trze-
ciej lidze – powiedziała na konfe-
rencji Izabella Łukomska-Pyżal-
ska, prezes sekcji piłkarskiej KS 
Warta. – Staraliśmy się o licen-
cję na spółkę Warta SA, mieliśmy 
informacje, że uda się uzyskać, 
niestety komisja WZPN z jej by-
łym przewodniczącym Andrzejem 
Tomkowiakiem wydała decyzję od-
mowną ze względów formalnych. 
Jedynym wyjściem była spłata dłu-
gów KS Warta, dlatego spłaciłam 
ćwierć miliona długów nie będą-
cych długiem sekcji piłkarskiej. 
W mojej ocenie, w Polsce wiele klu-
bów jest zadłużonych i to na więk-
sze kwoty, a otrzymały licencje. 

Budżet sekcji na ten sezon zapew-
niła spółka Family House. 

– Chcemy stawiać na młodych za-
wodników, takich którzy chcą się 
rozwijać, dla których gra w Warcie 
czymś wspaniałym – dodaje prezes 
Łukomska-Pyżalska. – Celem jest 
utrzymanie. 

– Nie przewidujemy karnetów, 
będą tylko i wyłącznie bilety sprze-
dawane 3 godziny przed każdym 
meczem – poinformował wicepre-

zes Warty Maciej Chłodnicki. – Sta-
wiamy na to, by przychodziły rodzi-
ny, kobiety i młodzież ucząca się 
wchodzą więc nieodpłatnie, także 
mężczyźni powyżej 65 roku. Cena 
biletu dla pozostałych to 10 zł. Czas 
pokaże gdzie jest Warta. Może się 
okazać, że nie będziemy patrzyli 
w dół tabeli, a w górę. Treningi będą 
tak zorganizowane, by zawodnicy 
mogli uczyć się lub pracować, jeśli 
będą chcieli. 

– Wiemy, że sytuacja w War-
cie skomplikowana, znaleźliśmy 
się w nieciekawym położeniu, po 
raz pierwszy w mojej karierze, czy 
to piłkarskiej, czy trenerskiej, spo-
tykam się, że w ostatniej chwili do-
wiadujemy się w jakiej lidze War-
ta będzie grała – powiedział trener 
Tomasz Bekas. – Robiliśmy to co 
do nas należy. Plan został wykona-
ny. Mam nadzieję, że plony będzie-
my zbierali już jesienią. Z doświad-
czonych zawodników został Alain 
Ngamayama, Łukasz Spławski, Ar-
tur Marciniak i Michał Ciarkowski. 
Reszta to młodzież. To ciekawa mie-
szanka. Chcemy, by młodzi podno-
sili swoje umiejętności. Tkwi w nich 
ogromny potencjał. 

Zieloni pierwsze spotkanie u sie-
bie rozegrają 16 sierpnia z Sokołem 
Kleczew. Lech

Porażka Warty 
w Warlubiu

Kobiety, seniorzy 
i młodzież ucząca 
się wchodzą na me-
cze Warty Poznań 
za darmo
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Jerzy Janowicz, Lukas Rosol (pokonał 
w 2012 roku na kortach Wimbledonu 
Rafaela Nadala), Robert Lindstedt 
(wygrał w Poznaniu w 2002 r.) to tyl-
ko trzy nazwiska czołowych obecnie 
tenisistów świata, którzy rywalizowali 
w Międzynarodowych Mistrzostwach 
Wielkopolski na kortach AZS. Z bar-
dziej znanych graczy zagrał Rui Ma-
chado. Portugalczyk, najwyżej skla-
syfi kowany w rankingu singlistów był 
na 59. miejscu na początku paździer-
nika 2011 r. W Poznaniu grał też Ma-
riusz Fyrstenberg i Fin Kim Tillika-
inen, trener Janowicza, który triumfo-
wał tu w 2003 r. W tym roku zobaczy-
my także Czecha Dusana Lojdę, któ-
ry dwa razy zwyciężał w poznańskim 
futuresie (2009 i 2012). Czy wśród 
tegorocznych uczestników są gracze 
mogący wkrótce dołączyć do świato-
wej czołówki?

– Nie wiem czy także w tym roku 
podczas naszego futuresa narodzi 
się nowa gwiazda światowego teni-
sa, ale na pewno emocji nie zabrak-
nie – mówi Jacek Muzolf, dyrektor 
15. Międzynarodowych Mistrzostw 
Wielkopolski w Tenisie Talex Open 
2014, wiceprezes Polskiego Związ-
ku Tenisowego, prezes sekcji teniso-
wej AZS Poznań.

XV Międzynarodowe Mistrzostwa 
Wielkopolski są turniejem z pulą 
nagród 15 tys. dolarów. Zwycięzca 
w grze pojedynczej otrzyma 2160 do-
larów i 27 punktów w rankingu ATP.

– W turniejach rangi futures gra-
ją często doświadczeni tenisiści, któ-
rzy po kontuzji lub zniżce formy, sta-
rają się odbudować swoją pozycję 

w rankingu – wyjaśnia Jacek Muzolf. 
– Futuresy są jednak organizowa-
ne przede wszystkim z myślą o mło-
dych zawodnikach, którzy powinni 
się ogrywać w rywalizacji z profesjo-
nalistami. Z tego powodu wśród za-
wodników, którzy otrzymali „dzikie 

karty” na Talex Open 2014 są uta-
lentowani polscy reprezentanci: Szy-
mon Walków, Mikołaj Jędruszczak, 
Maciej Smoła oraz Hubert Hurkacz, 
który niedawno wspólnie z Kamilem 
Majchrzakiem i Janem Zielińskim 
wywalczył srebrny medal drużyno-
wych mistrzostw Europy do lat 18. 

W tym roku z „jedynką” rozsta-
wiony jest Hiszpan Jose Checa-Ca-
lvo (257 w światowym rankingu), 
z „dwójką” Niemiec Petre Torebko 
(obecnie 277 na liście ATP, a najwyżej 
na 182 pozycji), z „trójką” i „czwór-
ką” zagrają Słowacy Adrian Siko-
ra (306) i IVO Klec ( 341). Najwy-
żej rozstawionym Polakiem, bo z nr. 
5 jest Grzegorz Panfi l (355), który na 
przełomie 2013/14 roku sprawił nam 
tyle satysfakcji docierając z Agniesz-
ką Radwańską do fi nału Pucha-
ru Hopmana. Z Polaków w turnieju 
głównym zagrają także Piotr Gadom-
ski, Andriej Kapaś, Błażej Koniusz 
i Marcin Gawron. Pozostali będą 
przebijać się przez eliminacje.

Dlaczego warto zachęcić kibiców 
do przyjścia na korty przy ul. No-
skowskiego? 

– Po prostu grają tu dobrzy za-
wodnicy. Polacy są mocni, a przyje-
chali także interesujący zagranicz-
ni tenisiści – zachęca Jacek Muzolf. 

Organizacja poznańskiego futu-
resa nie byłaby możliwa, gdyby nie 
ogromna pomoc sponsorów, a przede 
wszystkim tytularnego – fi rmy TA-
LEX. Oprócz tego bardzo duże wspar-
cie organizatorzy otrzymali od spon-
sorów głównych: fi rmy Giant Meble, 
Kancelarii Prawnej Piszcz oraz No-
rek i Wspólnicy Spółka Komandyto-
wa. Sponsorzy ofi cjalni to: Allpresan, 
Żabka, Green Hotel, Eltel, Matbet, 
Promocja, BT Poznań, Drukma, Swa-
len, Rebis i PASO. Partnerami są Sa-
morząd Województwa Wielkopolskie-
go, miasto Poznań, Powiat Poznański 
i Polski Związek Tenisowy.

Tenisowe emocje na AZS
XV Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie ITF Futures 15 tys. dol. 
TALEX OPEN 2014 odbędą się od 16 do 24 sierpnia na kortach AZS Poznań 
ul. Noskowskiego 25. Patronat prasowy nad imprezą sprawuje „Nasz Głos Poznański”

 Aktualności z turnieju śledź na: 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Pamiątkowe zdjęcie po fi nale w 2013 roku.
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Dokładnie 11 sierpnia mija 85. rocz-
nica pierwszej w historii polskiej ra-
diofonii transmisji z meczu piłkar-
skiego. To ważne dla słuchaczy i ki-
biców wydarzenie nastąpiło za spra-
wą Radia Poznań, którego obecnym 
spadkobiercą jest Radio Merkury. 
Pamiętny dzień to niedziela 11 sierp-
nia 1929 roku od godziny 17, bo 
wówczas przeprowadzono premie-
rową bezpośrednią relację z meczu 
piłkarzy Warty Poznań – ówczesne-
go mistrza Polski z mistrzowską ho-
lenderską ekipą Philipsa Eindhoven 
(dzisiaj to PSV). Pierwszym spra-
wozdawcą na antenie poznańskie-
go radia z tego spotkania był zmarły 
w 1998 roku – a 85 lat temu student 
medycyny – Ludomir Budziński.

Ta pierwsza transmisja z futbo-
lowego meczu była pokłosiem Pe-
WuKi, na której nowoczesny sprzęt 
nadawczy prezentowała fi rma Phi-
lips i mecz był znakomitą okazją do 
zaakcentowania współpracy z ist-
niejącą już dwa lata radiową rozgło-
śnią ze stolicy Wielkopolski. Zanim 
jednak Ludomir Budziński mógł 
przez 115 minut (także w czasie 
przerwy) opowiadać o zwycięskim 
5–2 meczu warciarzy – było sporo 
technicznych wyzwań.

Na nieistniejący już stadion przy 
ulicy Rolnej musiano poprowadzić 
specjalne, napowietrzne łącza tele-
foniczne o długości ponad kilome-
tra. Konieczne było więc montowa-
nie słupów. Umieszczenie stanowi-

ska dla sprawozdawcy na dachu sta-
dionowej trybuny i instalacja mikro-
fonów było już tylko prostym zada-
niem. 

Cała transmisja udała się bez za-
kłóceń, a jak wspominał Ludo-
mir Budziński oprócz pochwał do-
stał też honorarium w wysoko-
ści ówczesnych 80 złotych, z cze-
go 20-cia poświęcił na zakup... la-
kierków na studencki bal. Zresztą 
od tego pierwszego meczu Budziń-
ski stał się czołowym polskim spra-
wozdawcą. Warto przypomnieć, że 
był też pierwszym poznańskim ra-
diowcem, który komentował igrzy-
ska olimpijskie. Było to w Berlinie 
w 1936 roku.

Od 85 lat po pionierskim dzie-

le Ludomira Budzińskiego i jego 
współpracowników na antenie po-
znańskiej rozgłośni Polskiego Radia 
nadal nie brakuje piłkarskich trans-
misji. Dzieło kontynuowali m.in. 
Edmund Pacholski, Andrzej Pru-

siński, Zbigniew Kubiak, a współ-
cześnie ponad 50 transmisji rocz-
nie przede wszystkim z meczów Ko-
lejorza przeprowadza ekipa obecne-
go szefa sportu w poznańskim ra-
diu Krzysztofa Ratajczaka z Grze-

gorzem Hałasikiem, Wojtkiem Ber-
nardem i współpracującym Macie-
jem Henszlem. Była też w Pozna-
niu od 2010 roku pierwsza kobieta, 
komentująca na polskiej antenie ra-
diowej spotkania piłkarskie – Han-
na Urbaniak.

 Jednak wszystko zaczęło się 85 
lat temu i także dlatego w ponie-
działkowy poranek o 10.00 radiowa 
delegacja z szefem Rady Nadzor-
czej Radia Merkury – Piotrem Fry-
dryszkiem na czele złoży wiązankę 
kwiatów i zapaliła znicze na grobie 
legendarnego pierwszego sprawoz-
dawcy piłkarskiego – redaktora Lu-
domira Budzińskiego. Jego mogiła 
mieści się na cmentarzu przy ulicy 
Lutyckiej. KR 

85 lat od pierwszej radiowej transmisji z meczu

Premierowa trans-
misja z meczu 
trwała 115 minut

Najlepsza sekcja tenisowa w Polsce 
zaprasza dzieci do swoich szkó-
łek tenisowych. Nauka gry w teni-
sa prowadzona jest na wszystkich 
poziomach zaawansowania. Kor-
ty AZS Poznań są w polskim teni-
sie miejscem szczególnym. kariery 
rozpoczynali tutaj wielcy polscy te-
nisiści, tu trenują aktualni czołowi 
zawodnicy kraju we wszystkich ka-
tegoriach wiekowych. Informacje 
i zapisy: AZS Poznań, ul. Noskow-
skiego 25 tel. 61 851 85 95, mail: 
azstenis@poczta.onet.pl . 

AZS zaprasza

 NASZ PATRONAT

Dzięki zaangażowaniu nauczyciela To-
masza Woźniaka ponad 100 uczniów 
z klas pierwszych ze Szkoły Podstawo-
wej w Dąbrowie i Szkoły Podstawo-
wej w Dopiewie zostanie objętych pro-
jektem „Mały Mistrz” realizowanym 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Gmina Dopiewo jako jedna 
z pierwszych gmin wiejskich w Pol-
sce została zaproszona do udzia-
łu w projekcie „Mały mistrz” reali-
zowanym przez Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki. Było to możliwe dzię-
ki animatorowi sportu Tomaszo-
wi Woźniakowi, 
który na co dzień 
jest nauczycielem 
w Szkole Podsta-
wowej w Dąbro-
wie. Uczestni-
czył on w spo-
tkaniach roboczych z minister Joan-
ną Muchą dotyczących założeń pro-
jektu i pierwszych szkoleniach oraz 
warsztatach. Następnie przedstawił 
założenia projektu wójt Zofi i Dobro-
wolskiej, która wyraziła zgodę na re-
alizację zadania na terenie gminy.

Przypomnijmy, że program „Ma-
łego mistrza” pomaga nauczy-
cielom edukacji wczesnoszkolnej 
i współpracującym nauczycielom 
wychowania fi zycznego w: dostoso-
waniu zajęć w klasach I–III do no-
wej podstawy programowej, moni-
torowaniu stanu zdrowia, rozwo-
ju fi zycznego i sprawności fi zycznej 
uczniów szkół podstawowych, zin-
tegrowaniu zajęć ruchowych z in-
nymi zadaniami edukacyjnymi. Po-
nadto uczniowie będą mieć specja-
listyczne zajęcia w kilku blokach 
sportowych. Uczniowie po opano-
waniu kolejnych sprawności i umie-
jętności ruchowych otrzymują od-
znakę, którą wklejają do specjalnej 
legitymacji. Zdobywca kompletu 
sprawności otrzymuje tytuł „Małe-
go mistrza”. Red

Mały mistrz 
w Dopiewie
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Lech po raz kolejny w kompromitu-
jącym stylu pożegnał się w europej-
skimi pucharami. Tym samym ze-
spół nie spełnił założeń na ten se-
zon i wszystko wskazuje na to, że 
dni Mariusza Rumaka na stadionie 
przy Bułgarskiej są już policzone. 
Nie pomoże nawet głos rady dru-
żyny, która jednoznacznie określiła, 
że wina za blamaż z Islandczykami 
spoczywa na ich barkach. 

Teraz jest już niemal po wszyst-
kim. We wtorek klub ogłosi decy-
zję, która dla wszystkich jest dość 
oczywista. Lech przez trzy lata 
z rzędu nie zakwalifi kował się do 
europejskich pucharów. I o ile po-
rażkę z AIK Solna sprzed dwóch 
sezonów można jakoś usprawiedli-
wiać, o tyle na klęski z Żalgirisem 
i Stjarnanem nie można patrzyć 
bez wyciągania konsekwencji. 
Do tego doszły kuriozalne poraż-

ki w Pucharze Polski z takimi ze-
społami jak Olimpia Grudziądz czy 
Miedź Legnica. Miarka się prze-
brała. Bo choć Lech Mariusza Ru-
maka miał dobre momenty i dwu-

krotnie stanął na drugim stopniu 
podium mistrzostwo Polski, to jed-
nak plan był inny. Kolejna porażka 
w europejskich pucharach wiąże 
się z ogromnym zawodem kibiców, 
ale też kolosalnymi stratami w bu-
dżecie klubu.

Pytanie – co dalej? Faworytem do 
objęcia posady trenera Lecha wy-
daje się Maciej Skorża. Były asy-
stent Pawła Janasa w reprezenta-
cji Polski, dwukrotny mistrz Polski 
i dwukrotny zdobywca Pucharu Pol-
ski. Jednak Skorża na pewno chciał-
by zarabiać znacznie więcej od Ru-
maka. Niejasne są też jego umowy 
ze swoimi menadżerami. W kwestii 
Lecha wymieniane są też nazwiska 
Waldemara Fornalika, Marka Zuba 
oraz Michała Probierza. Na decyzję 
zarządu „Kolejorza” musimy pocze-
kać jednak do wtorku. Wtedy defi ni-
tywnie rozstrzygnie się przyszłość 
Mariusza Rumaka.

Klamka zapadła: to już koniec 
Mariusza Rumaka w Lechu Poznań
„Czas na dymisję!” – skandowali kibic w kierunku trenera 
„Kolejorza” podczas meczu przeciwko islandzkiemu Stjarnan

Damian 
Smyk
redakcja@naszglospoznanski.pl 

Kolejna porażka 
w europejskich pu-
charach oznacza 
także kolosalne stra-
ty w budżecie klubu
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We wtorek dowiemy się jaka jest przyszłość Mariusza Rumaka. 


