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!

Lech zarobi
4 mln euro!
Łukasz Teodorczyk, napastnik Kolejorza, przebywa na testach w Dynamie Kijów. STR. 16
„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.
Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson
WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

FOT. T-MOBILE EKSTRAKLASA / X-NEWS

POZNAŃ, BUK, CZERWONAK, DOPIEWO, DUSZNIKI, KLESZCZEWO, KOMORNIKI, KOSTRZYN, KÓRNIK, LUBOŃ, MOSINA, MUROWANA
GOŚLINA, OPALENICA, PUSZCZYKOWO, POBIEDZISKA, ROKIETNICA, STĘSZEW, SUCHY LAS, SWARZĘDZ, TARNOWO PODGÓRNE

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Koncert Czesława Mozila STR. 11

FOT. ARCHIWUM ARTYSTY
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Z DRUGIEJ STRONY

Urzędnicy wiedzą, jak zniechęcić do tramwajów
— Tramwaje aż 16 z 20 kursujących po Poznaniu linii przez ten tydzień, z powodu prac torowych, nie
będą przejeżdżać przez węzeł „Teatralki”. To nie żart! W mieście
„know-how” na koniec sierpnia
komunikacyjni urzędnicy szykują pasażerom tramwajowy paraliż!
Z pewnością pogłębi ten stan stale
zawieszająca się PEKA.
PEKĘ, która fatalnie wystartowała w lipcu, przygotowywali urzędnicy latami, remont torów
„Teatralki”, który odciął pół miasta

od komunikacji przeprowadzano
w ostatnim kwartale ub.roku. Minęło 8 miesięcy, a już trzeba coś tam
naprawiać, co wywołać może wśród
pasażerów uzasadnione zdziwienie
i poirytowanie. Mało tego, w tym
czasie prace naprawcze prowadzone będą na innym węźle: ul. Pułaskiego i al. Wielkopolskiej.
Na czas tygodniowego wyłączenia z ruchu tramwajów „Teatralki”
pozostanie więc w śródmieściu tylko
jedna(!) przeprawa – Most Dworcowy, bo Kaponiera nadal jest w re-

Urzędnicy szykują
pasażerom tramwajowy paraliż
Andrzej Świątek
dziennikarz NGP
a.swiatek@naszglospoznanski.pl

moncie. W komunikacji nie jest wykorzystana ul. Towarowa. Urzędnicy dobrze wiedzą, że mogłaby ona
być łącznikiem podczas remontów,
jednak nie zdecydowali się wyremontowania tam torów na krótkim
przecież odcinku z włączeniem ich
w stronę ulicy Św. Marcin i Gwarnej.
Trudno więc dziwić się, że mieszkańcy zaczynają się odwracać od
komunikacji. Bo jeśli spotykają ich
takie „niespodzianki”, to wolą pojechać wygodnie samochodem, nawet jeśli mieliby stać w korkach.
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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

Zamów reklamę
w Tarnowie Podgórnym

FOT. AGNIESZKA RZEŹNIK

8 IX 20 tys.

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.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

relacje i galerie zdjęć z wydarzeń
w Poznaniu i 19 okolicznych gminach

Kalendarium
30 sierpnia
SOBOTA

• W Teatrze Muzycznym w Poznaniu Jan Janga Tomaszewski
zaprezentuje swój spektakl „Hey
Joe”. Początek o godz. 19.
• Grupa LORD Sound Of Queen będzie gwiazdą festynu w Tulcach (gm. Kleszczewo). Więcej
na str. 9.
• Koncert Chóru Chłopięcego
Gütersloh (Niemcy) i Katedralnego Chóru Chłopięcego z Rygi (Łotwa) w kościele w Lusowie. Początek o godz. 18.

31 sierpnia
NIEDZIELA

• Zespół Boys będzie gwiazdą dożynek gminy Stęszew, które odbędą się w Sapowicach. Więcej
na str. 11.

6 września
SOBOTA

• O godz. 19 w kościele w Nekielce wystąpi Mariusz Lubomski.
Więcej na str. 12.

7 września
NIEDZIELA

• Małgorzata Ostrowska będzie
gwiazdą dożynek gminy Komorniki, które odbędą się w Rosnówku.
• O godz. 13 w kościele, w Lusowie, usłyszymy tarnowską Młodzieżową Orkiestrę Dętą.
• W Zalasewie (gm. Swarzędz),
w godz. 12–20.30, odbędzie festyn, którego organizatorem jest
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Zalasewa. Więcej na
www.naszglospoznanski.pl .

ukaże się kolejny
numer Naszego
Głosu Poznańskiego

egzemplarzy wynosi
nakład Naszego
Głosu Poznańskiego

19 września

21 września

Z nami możesz
negocjować
ceny reklam!

Wszystkich
zainteresowanych
umieszczeniem
reklamy prosimy
o kontakt!
Tel. 691 895 296

PIĄTEK

• Rozpocznie się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO
SHOW w Bednarach. Potrwa do
22 września.
• W Tarnowie Podgórnym wystąpi Czesław Mozil. Szczegóły na
str. 11.

NIEDZIELA

• Kabaret Hrabi wystąpi w Auli
Gimnazjum, w Baranowie (gm.
Tarnowo Podgórne). Początek
o godz. 17.

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
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TEMAT NUMERU

Miasto moje, a w nim…
– Dawniej w Poznaniu niemal wszystko było takie poukładane – wspominają starzy poznaniacy. Miasto, które
w kraju słynęło przede wszystkim z porządku…
ków, uzasadniając fakt pierwszym
okresem wdrażania systemu karty
elektronicznej.

Opinie te nie były odosobnione. Wystarczy zajrzeć do książek: Władysława Czarneckiego („To był też mój
Poznań”), Zbigniewa Dworeckiego („Poznań i Poznaniacy w latach
drugiej Rzeczypospolitej 1918–
–1939”) czy Zbigniewa Zakrzewskiego („Przechadzki po Poznaniu
lat międzywojennych”). Ich autorzy
podają wiele przykładów poznańskiej pracowitości, ładu i estetyki.
Co dzisiaj zostało z tamtych wartości? Współczesny obraz miasta
można różnie odbierać. Jedni dostrzegą w nim wiele zmian, lepszą
jakość życia, inni – odwrotnie: obniżenie standardów, utrudnienia.
A prawda? Jak zawsze tkwi po środku. Przykłady?

FOT. ANDRZEJ ŚWIĄTEK

Obraz miasta

Dworzec Główny
Dworce od zarania kolei żelaznej były wizytówką miast. Nic
dziwnego, że budowano je z logiką i uwzględniano piękno architektury. Dworce prezentowane były na
pocztówkach i albumach. Poznań
również miał swój okazały dworzec.
Ulokowany w 1879 roku centralnie,
tak by jak najszybciej z hali dworcowej można było przejść do peronów i odwrotnie. Mało tego. Pod
dworzec dojeżdżał tramwaj konny,
a potem elektryczny. Dziś z tamtego uroku pozostał chaos. Budynek
tamtego dworca został zamknięty,
zastąpiony halą, będącą dodatkiem
do galerii handlowej. Nowy dworzec
nie jest położony centralnie. Blisko z kas dworcowych do peronów
1–3, daleko do 4–6. Mało tego, źle
ulokowane przystanki komunikacji miejskiej powodują dalekie wędrówki pasażerów, którzy przechodząc z peronów kolei do peronów
tramwajowych (lub odwrotnie) zaliczyć muszą wędrówkę przez galerię handlową. Przejście to do odległych punktów jest niemal półkilometrowe (przystanek tramwajowy
przy Matyi – peron 4a).
Społecznicy walczą więc, by stary

hall budynku dworcowego ulokowanego centralnie po przebudowie ponownie służył pasażerom. Kolejarze
obiecują, że tak ponownie będzie.

„Euro-budy”
Nowa Kaponiera, najważniejsze komunikacyjne miejsce Poznania miała być oddana na piłkarskie
mistrzostwa Europy w 2012 roku.
Nic z tej na czas komunikacyjnej inwestycji nie wyszło, bo okazało się,
że w złym stanie technicznym jest
Most Uniwersytecki. Od piłkarskiego Euro minęły dwa lata, a Kaponiera z Mostem nadal jest w budowie i istnieje obawa, że zagrożony
będzie termin oddania tego węzła
w grudniu przyszłego roku.
Sztandarowe „Euro-budy”: stadion czy tunel tramwajowy do Franowa już zaczynają mieć liczne
usterki techniczne. Wyłożono na
nie gigantyczne wielosetmilionowe kwoty. O ile stadionem zainteresowani są głównie działacze, sportowcy i kibice Lecha, to w przypadku tunelu Franowo – tysiące pasażerów komunikacji miejskiej, każdego

dnia jadący tramwajami tym nowym
odcinkiem. Niepokoją zacieki i z tej
przyczyny odpadające na tory tramwajowe fragmenty betonu. Często
nie działają windy, które miały ułatwić przejście do podziemnych peronów.
Prawie kilometrowej długości tunel jest ważnym odcinkiem dla tramwajów. Łączy sieć miejską z nową
zajezdnią. W przypadku awarii technicznej i zamknięcia tunelu większa
liczba tramwajów nie miałaby gdzie
garażować. Stąd ze strony MPK prowadzone są doraźne przeglądy techniczne i bieżące naprawy, by przejazd tunelem był ciągły.

„PEKA ułatwia życie w mieście”
To hasło zna każdy poznaniak
i mieszkaniec podpoznańskich
gmin z broszury o zaletach elektronicznej karty aglomeracyjnej,
mającej ułatwić pasażerom przejazdy komunikacją miejską i podmiejską. ZTM wraz z urzędnikami miejskimi system ten wdraża od
kilku lat. W lipcu (po kilku wcześniejszych przesunięciach termino-

wych) wystartował bardzo źle i nadal funkcjonuje z kłopotami. Co jakiś czas zawiesza się mało wydolny system komputerowy; nie można wówczas np. doładować karty (tzw.t-portmonetki). System ponadto źle nalicza koszty przejazdów
w przypadku zmian tras tramwajów
czy autobusów.
Klientów denerwują również długie kolejki do kas obsługi klientów
ZTM. Te wprawdzie ostatnio nieco się zmniejszyły, ale jest obawa,
że wraz z nowym rokiem szkolnym
i akademickim ponownie się wydłużą do kilkudziesięciominutowego stania w ogonku po elektroniczny bilet. Tymczasem ZTM zamierza
zwiększyć zatrudnienie… specjalistów w siedzibie zarządu, co niepokoi radnych. Ci bowiem oczekują raczej zwiększenia bezpośredniej
obsługi klientów, a więc zatrudnienia kasjerów, by kolejki przed okienkami zmniejszały się. Tego oczekuje też prezydent miasta, który – jak
na razie – nie podjął konsekwencji
służbowych wobec winnych bałaganu z PEKĄ, podległych mu urzędni-

Poznaniowi ubywa mieszkańców,
którzy ze względu na ułatwienia,
m.in. podatkowe, przeprowadzają
się do ościennych gmin. Centrum
miasta już od kilkunastu lat jest
pozbawione życia, czyli tego gwaru, jaki jest domeną przyjaznych
miast. Po dobrych czasach w centrum Poznania pozostała tylko nazwa opustoszałej ulicy… Gwarnej,
gdzie oczekiwanego gwaru nie uratował nowy „przystanek wiedeński”
– zdaniem niektórych w tym miejscu niepotrzebny.
W centrum miasta, a zwłaszcza na jego obrzeżach „królują” za
to wszędobylskie reklamy i billboardy. Chaos panuje zwłaszcza przy
drogach dojazdowych i skrzyżowaniach. Przykładem niech będą ulice Obornicka, Lechicka czy Naramowicka. Natłok ich treści i kolorystyki powoduje, że można dostać
oczopląsu; jest wręcz niebezpieczny
dla użytkowników dróg, bo rozprasza uwagę, ogranicza widoczność
znaków drogowych. Jak dotąd miasto przegrywa walkę z mocodawcami reklam. I pryska jego urok. Zasłonięte są domy, ich elewacje, place
i skwery. Gdyby obudzić się w tych
miejscach, człowiek nie wiedziałby,
gdzie jest: czy w Warszawie, Gdańsku, czy Wrocławiu. Obraz reklamowy wszędzie ten sam. Dawniej takiego chaosu krajobrazowego nie było.
I w tym miejscu znów warto przypomnieć wspomnianych we wstępie autorów, by pokazać jak jeszcze
przed półwieczem miasto pokazywało swój porządny wizerunek.

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

PROMOCJA

Reklamuj się na naszych łamach!
Zadzwoń teraz! Tel. 691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń
pl

www.naszglospoznanski.

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
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WYDARZENIA

Pytamy o Amazon

Utrudnienia na
koniec wakacji

NASZA SONDA
Połączyło nas zamiłowanie do spraw
lokalnych: Nasz Głos Poznański nawiązał współpracę z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych TriC.
Na łamach naszego dwutygodnika i na www.naszglospoznanski.pl
zaczną ukazywać się wyniki sond
dotyczących spraw istotnych dla
mieszkańców Poznania i okolicznych gmin. Zamierzamy również
publikować najciekawsze komentarze naszych Czytelników.
Na pierwszy ogień idzie sprawa amerykańskiego potentata ecommerce, ﬁrmy Amazon, która rozwija zaplecze logistyczne
w podpoznańskich Sadach (gmina Tarnowo Podgórne). Najbliższy
czas pozwoli nam się przekonać,
jak układać się będzie współpra-

W ostatnim tygodniu wakacji (25–31 sierpnia) szykuje się
w Poznaniu niezły komunikacyjny paraliż

Strażackie garaże
FOT. ANDRZEJ ŚWIĄTEK

nadto zbliża się nowy rok szkolny.
Wszystko to powoduje, że zdecydowanie więcej osób korzysta z komunikacji miejskiej. Szykują się więc –
jak poprzednio – przesiadki, jak też
konieczność zwracania uwagi na
zmiany w rozkładach jazdy tramwajów i autobusów. Oby tylko z powodu tych znacznych zmian komunikacyjnych system PEKA nie wysiadł całkowicie! Bo, ostatnio czę-

sto się zawiesza na krótki czas; ponadto przy zmianach tras tramwajów i autobusów czytniki źle naliczają opłaty!
A jeśli i to miałoby się stać, to pasażerów poznańskiej komunikacji
czeka spore poirytowanie i zdenerwowanie. Andrzej Świątek

Uroczyste otwarcie 3-stanowiskowych garaży dla wozów strażackich
w miejscowości Strykowo nastąpiło 14 sierpnia. Uczestniczyli w nim
m.in. burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak, Wojciech Jankowiak – wicemarszałek województwa
wielkopolskiego, Marek Baumgart,
wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Poznaniu, Bernard
Jankowski, komendant OSP Strykowo, Mirosław Hoffman, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu, Strykowscy strażacy ochotnicy
oraz mieszkańcy.
Całkowity koszt inwestycji to
299.965,38 zł. został zrealizowany
z budżetu gminy Stęszew oraz OSP
Strykowo. Red

O zmianach w komunikacji czytaj na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
FOT. WERONIKA BLEJWAS

Z powodu prac torowych na „Teatralce” trasy zmieni aż… 16 z 20
linii tramwajowych! Jak się okazuje, przedłużenie PST do dworca Zachodniego niewiele odciążyło z ruchu tramwajów najważniejszy węzeł komunikacyjny miasta.
Dla pasażerów roboty na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Roosevelta oraz mostu Teatralnego są zaskakujące, tym bardziej że pod koniec
ubiegłego roku w tym miejscu torowisko wraz siecią napowietrzną zostało wymienione na nowe. Okazuje
się, że węzeł ten z powodu ciągle remontowanej Kaponiery jest tak przeciążony kursującymi tramwajami, że
wymaga już przeprowadzenia prac
technicznych. Ponadto, w tym okresie z powodu remontu torów wyłączone będą z ruchu tramwajów odcinki na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i al. Wielkopolskiej. Tramwaje nie
pojadą ani do Sołacza i Winiar, ani
też na Winogrady. Kłopoty z przejazdem w tym miejscu będą mieli także
kierowcy samochodów.
Okres ten, wprawdzie jeszcze wakacyjny, nie jest jednak najszczęśliwszy do tych robót, ponieważ
większość mieszkańców powróciła już z letniego wypoczynku. Po-

ca pomiędzy amerykańską ﬁrmą
Amazonem, a lokalną społecznością, przedsiębiorcami i władzami
samorządowymi. Zachęcamy Czytelników do udziału w krótkiej sondzie (pytania publikujemy na www.
naszglospoznanski.pl) i podzielenia się własnymi odczuciami, wątpliwościami lub radościami powiązanymi z inwestycją ﬁrmy Amazon.
Wyniki sondy opublikujemy w kolejnym wydaniu „Naszego Głosu
Poznańskiego”.
IBRS TriC to ﬁrma badawczokonsultingowa z poznańskimi korzeniami, założona przez miłośników tego, co poznańskie – począwszy od uroku miejskich zaułków,
poprzez sport, a skończywszy na
„słodkim” w niedzielę.
Zachęcamy do udziału w dyskusji
i sondach. Red

REKLAMA

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ
 691-895-296
SPRZEDAM

NOWY DOM

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

BEZ POŚREDNIKÓW! 696-476-239

300 TYS. ZŁ.

Na co wydać 50 tys.?
Przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Włodzimierz Pinczak.
Burmistrz Stęszewa ogłasza akcję,
w której mieszkańcy gminy mają
okazję zaproponować, na co mogłaby zostać wykorzystana kwota
50.000 zł. z budżetu gminy. Przedstawiony pomysł – inwestycja musi
służyć całej gminnej społeczności.
Koncepcje do realizacji zgłaszać
można wyłącznie pisemnie (opa-

trzone czytelnym podpisem pomysłodawcy) na adres Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. Termin nadsyłania pomysłów upływa 30 września 2014 r.
Wszystkie zgłoszone w terminie
pomysły zostaną przeanalizowane
przez specjalnie powołaną komisję,
a jeden z nich – zrealizowany. Red
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Tańsza edukacja w gminie Pożegnanie
Tym razem do grona partnerów
dołączyła Wyższa Szkoła Handlu
i Usług z Poznania. Podczas spotkania Waldemara Krzyżanowskiego,
zastępcy burmistrza gminy Mosina
z rektor WSHiU – prof. dr hab. Kamilą Wilczyńską oraz kanclerzem
Piotrem Dwornickim ustalono zasady współdziałania.
Celem porozumienia jest współpraca w zakresie organizacji
i współrealizacji szkoleń i doradztwa organizowanego dla mieszkańców gminy w różnych obszarach tematycznych, m.in. dla przedsiębiorców sektora MŚP, organizacji pozarządowych, itp. oraz zapewnienie
dostępu do oferty edukacyjnej dla
mieszkańców naszej gminy na określonych zasadach.
Uczelnia zaproponowała boniﬁkatę w wysokości 50% zniżki na naukę na wszystkich kierunkach studiów I, II stopnia i studiach podyplomowych na cały okres ich trwania. Poza takimi kierunkami jak zarządzanie i bezpieczeństwo narodowe, mieszkańcy gminy mają do
REKLAMA

FOT. ARCHIWUM

Kolejne już porozumienie o współpracy między gminą Mosina a uczelnią wyższą
z Poznania zostało podpisane 21 sierpnia

wyboru także szereg nowych specjalności, np. marketing internetowy czy kierowanie kryzysem.
Szczególną uwagę przyciąga kierunek turystyka i rekreacja, z takimi
ciekawymi specjalnościami jak jeździectwo, hipoterapia, ﬁtness, SPA
i wellnes. Uczelnia proponuje także
możliwość praktyk zagranicznych
czy studiów za granicą w ramach

programów wymiany studentów.
Ważnym aspektem porozumienia
jest także przystąpienie uczelni do
Programu „Mosińska Karta Rodziny 3+”. Aż 60 % upustu na studia na wszystkich kierunkach I, II
stopnia i studiach podyplomowych
na cały okres trwania studiów czeka na członków rodzin objętych
programem.

– Bardzo nas cieszy, że w gronie około 60 partnerów programu,
znalazła się uczelnia wyższa, a nasi
mieszkańcy będą mogli na preferencyjnych warunkach studiować
w Poznaniu – powiedział Waldemar
Krzyżanowski, zastępca burmistrza
gminy Mosina.
Przypomnimy tylko, że na początku lipca gmina Mosina podpisała także porozumienie z Wyższą
Szkołą Umiejętności Społecznych
z Poznania, która poza wsparciem
merytorycznym swoich pracowników naukowych dotyczących m.in.
organizacji seminariów biznesowych, umożliwi także naszym absolwentom szkół średnich dostęp do
ciekawych i atrakcyjnych kierunków
studiów z 50 % boniﬁkatą na czesne
w pierwszym roku studiów i 30%
w kolejnych latach trwania studiów.

Karolina
Adamczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

w Tulcach

Wkrótce pożegnamy wakacje. Jak co
roku z tej okazji odbędzie się przy hali
sportowej w Tulcach festyn, w którym zaplanowano szereg atrakcji.
W godzinach popołudniowych rozpocznie się Turniej Strzelecki o Puchar Dyrektora GOKiS. W tym czasie wiele interesujących zabaw dla
dzieci, połączonych w interaktywne
przedstawienie zaprezentuje Filharmonia Pomysłów. Młodzież i starsi
uczestnicy będą mogli wziąć udział
w bezpłatnych warsztatch bębniarskich pt. „Rytm jest w nas”. Będzie
to okazja do poznania wielu instrumentów, technik grania i szeregu
rytmów z całego świata. W biesiadny
nastrój wprowadzać będzie Zespół
Stokrotki z Tulec, a część koncertową wypełni przebojami zespołu Queen szczecińska grupa LORD Sound
Of Queen. Wieczorem obejrzeć będzie można pokaz laserowy, po którym planowana jest zabawa taneczna z zespołem Grand. Festyn będzie
także okazją do podsumowania „Akcji Lato” i wręczenia nagród za konkurs plastyczny pt. „Stop nałogom”.
Nie zabraknie także wesołego miasteczka i innych atrakcji.
Maciej Frąckowiak
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Stypendia
burmistrza rozdane

FOT. WERONIKA BLEJWAS

22 sierpnia przyznane zostały stypendia burmistrza Stęszewa
Włodzimierza Pinczaka

Uczestnicy piątkowej uroczystości.
Na mocy uchwały nr XXVI/
224/2013 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z 26 marca 2013 roku został uchwalony regulamin przyznawania Stypendiów i Nagród Burmistrza Stęszewa. Przypomnijmy, że Nagrody Burmistrza zostały przyznane uczniom gimnazjów
28 czerwca podczas tegorocznego
Święta Stęszewa.
22 sierpnia odbyło się natomiast
spotkanie, na którym przyznane zostały Stypendia Burmistrza Stęsze-

włożyli ogromną pracę w wychowanie i opiekę nad swoimi pociechami.
Do gratulacji dołączyły się również
panie dyrektor gimnazjów.
Wszyscy uczniowie z rąk burmistrza otrzymali: list gratulacyjny, nagrodę oraz kwiaty. Następnie
rozpoczęła się nieco mniej oﬁcjalna
część uroczystości.
Absolwenci mieli okazję opowiedzieć jak upłynęły im tegoroczne
wakacje oraz do jakiej szkoły średniej zostali przyjęci. WS

wa. Zakwaliﬁkowano do nich 11
uczniów – absolwentów gminnych
gimnazjów
W piątkowym spotkaniu oprócz
nich uczestniczyli także ich rodzice, burmistrz Włodzimierz Pinczak,
sekretarz gminy Joanna Zaborska
oraz dyrektorzy gimnazjów: Dorota
Woroch i Arleta Bednarczyk.
Burmistrz Włodzimierz Pinczak
pogratulował absolwentom dobrych
wyników w nauce. Przekazał wyrazy
uznania także ich rodzicom, którzy

Darmowa
godzina
parkowania
FOT. SP DABROWA

Nowe skrzydło

Nowe skrzydło powstanie z obiektów kontenerowych.
Urząd Gminy Dopiewo i Szkoła
Podstawowa im. Astrid Lindgren
w Dąbrowie rozpoczęły drugi etap
budowy nowego skrzydła z obiektów kontenerowych.
W ramach pierwszego etapu budowy „Nowego skrzydła Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie w technologii obiektów kontenerowych”
m.in.: przygotowano plac pod budowę, przeniesiono zaplecze garażowe w nowe miejsce, wybudowano
nową wiatę na śmieci, wylano specjalne fundamenty pod obiekt mają-

cy się składać z 18 kontenerów oraz
przygotowano przyłącza.
21 sierpnia ﬁrma Budo-Hal
z Bogdanowa k. Obornik rozpoczęła realizację drugiego etapu. Nowe
skrzydło szkoły będzie się składać
z: trzech sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, świetlicy z biblioteką, sanitariatów, łącznika z zabytkowym budynkiem z XIX wieku. Ponadto w szkole przygotowane są pozostałe sale lekcyjne na przyjęcie we
wrześniu ok. 200 uczniów.
TW

Od poniedziałku (25 sierpnia) mieszkańcy Poznania będą mieli możliwość
darmowego parkowania w ścisłym
centrum miasta. Poznań City Center
daje możliwość właścicielom samochodów darmowej godziny parkowania, w sąsiedztwie dworca PKP i PKS
z bezpośrednim zejściem na perony.
Od dzisiaj na parkingu Poznań
City Center, w samym centrum miasta wszyscy właściciele aut będą
mogli zostawić swoje pojazdy przez
pierwszą godzinę za darmo. Aż
1500 miejsc parkingowych jest do
dyspozycji kierujących.
– Cieszę się, że możemy zaoferować mieszkańcom naszego miasta takie udogodnienie. Do tej pory w ścisłym centrum Poznania brakowało
darmowego parkingu – mówi Norbert Fijałkowski, dyrektor centrum.
Red

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

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

REKLAMA

Zapraszamy na nową stronę internetową Stowarzyszenia Nasze Komorniki

www.naszekomorniki.pl

PRZYJMIEMY HANDLOWCA
ze znajomością j. francuskiego
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Sabałowe Bajania

REKLAMA

BURMISTRZ STĘSZEWA
informuje, że 25 września 2014r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego 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 100.000,– zł
Wadium w kwocie 10.000,– należy wpłacić na konto Urzędu do dnia
22 września 2014 r.
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy
Stęszew, pokój nr 15, tel. 61 8197 149.

Delegacja z gminy Kórnik w partnerskiej gminie w Bukowinie
Tatrzańskiej

INFORMACJA O WYWIESZENIU
:<.$=81,(58&+202Ķ&,*58172:<&+
35=(=1$&=21<&+'2'=,(5Ŕ$:<

z całej Polski. Jak co roku „Sabałowym Bajaniom” towarzyszył szereg
dodatkowych imprez, m.in. przedstawienia teatralne, degustacja potraw regionalnych, ogólnopolska
wystawa twórczości ludowej, kiermasz sztuki ludowej, zawody strzeleckie i oczywiście pełna niespodzianek i tajemniczości „Sabałowa Noc”. Jest to impreza plenerowa, podczas której odbywa się pasowanie na „Zbójnika” oraz nadanie tytułu „Wierchowych Orlic”. Tytuły te przyznawane są osobom, które w sposób szczególny dbają o zachowanie tradycji i aktywnie działa-

ją na rzecz rozwoju kultury ludowej.
Obrzęd pasowania zakończyło
wspólne rozpalenie watry – symbolu zespolenia, przyjaźni i wolności,
wokół której górale z zapalonymi
pochodniami zatańczyli taniec zbójnicki. Następnie odbył się przepiękny pokaz sztucznych ogni, po którym muzyka góralska rozbrzmiewała do późnych godzin nocnych.

Magdalena
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Wiwaty na Integracjach
FOT. ARCHIWUM UM KÓRNIK

FOT. ARCHIWUM UM KÓRNIK

Od 13 do 17 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej odbywały się „Sabałowe Bajania”, czyli „48. Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych”, jedna z najstarszych i największych
imprez folklorystycznych w Polsce.
Pierwsze „Sabałowe Bajania” zostały zorganizowane w 1967 r. i miały być imprezą lokalną, zasięgiem
obejmującą były powiat nowotarski.
Obecnie „Sabałowe Bajania” cieszą
się ogromnym zainteresowaniem
i mają swoich stałych uczestników
i przyjaciół. Wśród zaproszonych
gości na tegorocznej imprezie byli
również przedstawiciele gminy Kórnik: burmistrz Jerzy Lechnerowski,
skarbnik Katarzyna Szamałek, pracownicy Wydziału Promocji Gminy: Magdalena Matelska-Bogajczyk
i Robert Jankowski oraz tegoroczna
„Biała Dama” Olga Paprocka.
„Sabałowe Bajania” rozpoczęły
się w środę uroczystym przejazdem
kapel, zespołów regionalnych i zaproszonych gości bryczkami przez
Bukowinę Tatrzańską do Domu Ludowego. W ciągu kolejnych dni na
scenie odbywały się przesłuchania
konkursowe, w których prezentowali się najlepsi ludowi wykonawcy

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia o wywieszeniu w dniu 21 sierpnia
 U QD WDEOLFDFK RJğRV]Hġ 8U]ôGX 0LHMVNLHJR Z 0RVLQLH RUD] QD
VWURQLHLQWHUQHWRZHMJPLQ\0RVLQDbip.mosina.pl. ĺ mienie gminne ĺ
G]LHUŕDZDPLHQLDJPLQQHJRZ\ND]XUROQ\FKQLHUXFKRPRķFLJUXQWRZ\FK
VWDQRZLàF\FK ZğDVQRķâ JPLQ\ 0RVLQD SU]H]QDF]RQ\FK GR G]LHUŕDZ\
]DU]àG]HQLHP1U**56]GQLDVLHUSQLDU

XIV edycja Światowego Przeglądu Folkloru „Integracje” odbyła się
11–17 sierpnia. Goście festiwalu wystąpili w pięciu miastach – Lesznie,

Wronkach, Pobiedziskach, Swarzędzu oraz dwukrotnie w Poznaniu…
Nie zabrakło oczywiście pobiedziskich Wiwatów na zdjęciu. Red
TEKST SPONSOROWANY

Szybki montaż płytek na nierównym podłożu
EKSPERT RADZI
Częste pytania zadawane przez
klientów dotyczą czasu, po jakim
można wejść na wylewkę samopoziomującą. Czy są na rynku produkty szybkowiążące? Standardowe
produkty wiążą kilka godzin, można na nie wejść po następnych kilku, ale jest też rozwiązanie dla tych
co się spieszą.
Dwie godziny – tyle czasu wystarczy, aby po wyrównaniu podłoża wejść na wylewkę RENOGRUNT
412. Wylewka ta jest szybkowiążąca, zawiera też włókna zbrojące
zwiększające wytrzymałości wylewki. Po wykonaniu warstwy wyrównującej już na następny dzień wy-

lewka jest gotowa, aby przykleić na
niej płytki. Przy standardowych rozwiązaniach trzeba czekać kilka-kilkanaście dni.
Wylewka RENOGRUNT 412 to
wysoce wytrzymały produkt (wytrzymałość na ściskanie >30MPa),
który nadaje się także jako podkład
pod panele i parkiety. Wylewka to
nie wszystko, pracę przyspieszymy
stosując szybkowiążący klej do płytek EXTRALEP 106. Największą
zaletą tego produktu jest właśnie
szybkie i mocne wiązanie, umożliwiające spoinowanie już po 3–4 godzinach po ułożeniu płytek!
Taka możliwość pozwala znacząco usprawnić i przyśpieszyć prace
glazurnicze, a co za tym idzie szyb-

KREISEL
Technika Budowlana sp. z o.o.
tel. +48 61 846 79 00,
fax +48 61 846 79 09
www.kreisel.pl
ciej zakończyć cały remont. Po 3 godzinach wystarczy tylko wypełnić
spoiny fugą i zmyć całą powierzchnię, a więc przyklejanie i fugowanie to ok. 5 godzin pracy. Szybkość
wiązania EXTRALEPU 106 pozwala także na prowadzenie prac w tzw.
przejściowych porach roku (wczesną wiosną i późną jesienią), kiedy

niskie temperatury wydłużają wiązanie tradycyjnych zapraw, a co za tym idzie wydłużają prowadzenie prac remontowych. EXTRALEP jest mrozo– i wodoodporny, do nakładania cienkowarstwowego (do
5 mm), nadaje się do przyklejania płytek ceramicznych,
z terakoty wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz płytek gresowych wewnątrz pomieszczeń.

Bartosz Polaczyk
Product Manager KREISEL
Technika Budowlana Sp. z o.o
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Odcienie
bluesa
Czwarta edycja festiwalu BLusowo
pokazała, jak różnorodny potraﬁ być
blues. Zarówno w części konkursowej,
jak i podczas wieczornych koncertów
publiczność zgromadzona 23 sierpnia
w Lusowie usłyszała wiele jego odcieni
Impreza, która rozpoczęła się punktualnie o godz. 15 zapowiadana była
jako wydarzenie dla całych rodzin.
Po raz pierwszy częścią festiwalu,
nad którym od samego początku patronat sprawuje „Nasz Głos Poznanski”, stała się dziecięca strefa artystyczna, w której najmłodsi mogli spróbować sił w działaniach plastycznych, tworzeniu własnych strojów i instrumentów, czy grze na perkusji. Najmłodsi fani bluesa mogli także pomalować twarz w wielobarwne wzory.
Tymczasem na scenie rozpoczął
się ﬁnał przeglądu zespołów bluesowych. Czwórka ﬁnalistów podczas krótkich koncertów zabiegała o względy publiczności i jury pod
przewodnictwem Ryszarda Glogera. Jurorzy nie mieli łatwego zadania
– musieli porównać zespoły grające
elektrycznego bluesa z akustycznymi grupami. Ostatecznie Grand Prix

NASZ PATRONAT
wiązankę utworów bluesowych. Kolejnym wykonawcą był natomiast śląski Old Wave, czyli zwycięzca ubiegłorocznej edycji konkursu. Grupa
podczas godzinnego koncertu w pełnej krasie pokazała możliwości, które
pamiętamy z ubiegłego roku. Silnym
punktem był także charyzmatyczny
wokalista Arkadiusz Grządziel, który
po przerwie powrócił do grupy.
Po Old Wave na scenie zameldowała się uznawana przez wielu za
najlepszą wokalistkę bluesową w Polsce Magda Piskorczyk. Artystka, która robi furorę nie tylko w naszym kraju, udowodniła dlaczego otrzymała pseudonim „Magic”. Jej koncert
absolutnie zaczarował publiczność,
rozpoczynając się od stonowanych,
wolnych utworów, a kończąc żywiołowymi rytmami przechodzącymi
raz po raz w psychodeliczne improwizacje. Charakterystyczny głos wokalistki nie zabrzmiałby tak dobrze,

zdobył działający od 2011 roku sekstet Jerry’s Fingers z Jaworzna, który pokazał, jak wykorzystać wokal,
gitarę elektryczną, harmonijkę, saksofon i połączyć go z ciekawym wizerunkiem. Dodatkowo przyznano wyróżnienie dla grupy Comin’ To Town
z Pabianic i Łodzi, który w Lusowie
zagrał akustyczny set na harmonijkę,
gitarę i śpiew. Warto też wspomnieć
o pozostałych występach: Raspberry
Hills, grupa z Bieska-Białej pozwoliła
sobie na odrobinę szaleństwa, a duet
Wyblusowani – jedyny poznański akcent w konkursie – zabrał słuchaczy
na Winogrady i dał odczuć, że granie
i śpiewanie bluesa sprawia mu prawdziwą przyjemność.
Nietypowym akcentem festiwalu był występ solistki grającej na perkusji. 12-letnia Vanessa Jaskólska,
mieszkanka gminy Tarnowo Podgórne i uczennica Beaty Polak wykonała
w Lusowie specjalnie przygotowaną

FOT. ARCHIWUM

go Puszcza Zielonka i okolic”, realizowane od kilku lat na terenie
gmin Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz
wkracza w kolejną fazę realizacji.
Więcej na www.naszglospoznanski.
pl . Red

gdyby nie świetny zespół, który jej
towarzyszył.
Do korzeni bluesa powróciła kolejna gwiazda festiwalu – Shy Albatross.
Grupa założona przez Raphaela Rogińskiego sprawnie mieszała wpływy klasycznego bluesa, muzyki afrykańskiej, a w improwizacjach dało
się usłyszeć także odwołania do muzyki żydowskiej. A głos Natalii Przybysz świetnie współgrał z instrumentami i sprawiał, że wśród publiczności
panowała absolutna cisza, co rzadko zdarza się na plenerowych imprezach. O wyrobieniu słuchaczy świadczyły też oklaski pojawiające się po
niektórych solówkach, jak w jazzowym klubie.
Jeśli ktoś chciał się wyszumieć, potańczyć i zaśpiewać – okazji do tego
także nie zabrakło. A to za sprawą
wieńczącego tegoroczne BLusowo
2014 występu. W wyniku połączenia
sił amerykańskiego gitarzysty i wo-

kalisty Niki Buzza oraz poznaniaków
z zespołu Dr Blues & Soul Re Vision
otrzymaliśmy na koniec potężną dawkę energetycznego rhytm’n’bluesa.
Artyści „po profesorsku” zagrali znane wszystkim standardy. Głos Amerykanina, trzech znakomitych gitarzystów, Piotr Kałużny na fortepianie,
sekcja dęta i słynna sekcja rytmiczna –
wszystko idealnie współgrało, tworząc
efektowne i żywiołowe show. Mimo
późnej pory, spora grupa widzów domagała się bisów. Ostatnim utworem, jaki zabrzmiał w sobotni wieczór
w Lusowie stał się więc „Everybody
Needs Somebody” z repertuaru Blues
Brothers. Czy można sobie wyobrazić
lepszą melodię na powrót do domu?

Jarek
Krawczyk
redakcja@naszglospoznanski.pl

U księdza za płotem

Kolejne kilometry

Kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej oraz kilkadziesiąt pompowni
przybędzie w rejonie Puszczy Zielonka w rezultacie umów podpisanych 22 sierpnia w Murowanej Goślinie. Przedsięwzięcie „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowe-

FOT. MARIUSZ LEWOCZKO

Na zdjęciach zwycięzcy przeglądu: Jerry’s Fingers oraz gwiazdy: Niki
Buzz + Dr Blues & Soul Re Vision, Shy Albatross, Magda Piskorczyk.

XV Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych i gminne dożynki Tarnowa Podgórnego odbyły się wczoraj (24 sierpnia) na placu
„U księdza za płotem” w Lusowie.
– Po kilku latach wróciliśmy do tradycji gminnych dożynek – mówił wójt
Tadeusz Czajka. – Dziękuję sołtysom
i radom sołeckim za wysiłek. Gmina nie jest już rolniczą, co było widać
w korowodzie dożynkowym, w którym brali udział także przedsiębiorcy.
To gmina ludzi aktywnych.

FOT. SŁAWOMIR LECHNA
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Galeria zdjęć z dożynek na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

REKLAMA

Odszkodowanie – głos
w Twojej sprawie
VOTUM S.A. to jedna z największych
w Europie Środkowo-Wschodniej kancelarii odszkodowawczych. Istotą jej działalności jest kompleksowa pomoc poszkodowanym w uzyskiwaniu odszkodowań, w szczególności w postępowaniach
dotyczących roszczeń za szkody osobowe objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Od klientów nie są pobierane opłaty wstępne.
Więcej na www.naszglospoznanski.pl.
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WYDARZENIA

Piknik z motoryzacją w Wirach
W tym roku na imprezie w Wirach
zagościli właściciele pojazdów samochodowych i motocyklowych
z takich klubów i organizacji jak:
Automobilklub Wielkopolski, Miłośnicy Syren i Warszaw z Nekli, Mercedes Poznań Club, Klasyki z Zielonej Góry, Poznańskie Klasyki Nocą,
Saab Team Poznań, Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe, Jaguar Club Poland oraz wielu niezrzeszonych. Oprócz pojazdów zabytkowych obecni byli dealerzy prezentujący najnowsze cuda techniki, które dodatkowo zostały wyeksponowane na podeście przed sceną
podczas programowego bloku Auto-Motor-Show. Temu spektaklowi
niewątpliwego uroku dodały popisy taneczne grupy Fabulous Anima
oraz pokazy motocykli żużlowych
z Poznańskiego Towarzystwa Żużlowego Skorpion. Tak kolejno mogliśmy podziwiać najnowsze modele Opla Insignia i Mokka od ﬁrmy Opel Domcar, nowy Peugeot
308, Honda Civic Tourer od grupy Karlik, Harley Davidson Sportster XL1200CB Custom oraz Electra Glider od Dealera Harley Davidson Poznań, nową Toyotę Yaris Hybrid oraz Rav 4 od Toyota Service
Roman Fietz, Citroena Cactus od
ﬁrmy Citroen Autolama oraz Jeepa
Cherokee od ﬁrmy Voyager Club.
Na imprezie w Wirach nie zabrakło również pojazdów modyﬁkowanych z tysiącami watów w bagażnikach. Pokaz przed sceną pod patronatem Democar wywołał spory entuzjazm wśród publiczności. Członkowie Black Drivers Club oraz Stajni Czestera dali pokaz Car Audio na
wysokim poziomie.
Parada Pojazdów Zabytkowych
powoli staje się tradycją wirowskiej
imprezy. Powolny przejazd ulicami
Wir nadaje dodatkowego klimatu
całej miejscowości. Co roku nagradzamy najpiękniejsze pojazdy, które zostają podzielone na poszczególne kategorie. Wśród wielu nagrodzonych znalazły się takie perełki jak: Buick Specjal Custom, Cadillac Eldorado, Warszawa 223, Ford
Taunus 17m P3 Super, Tatra T603,
nasz rodzimy Fiat 125p oraz przepiękna OSA, Presto czy SHL. Wyborów dokonała komisja, a wszyscy
nagrodzeni zaprezentowali swoje
cacka na podeście, otrzymując puchary od wójta gminy Komorniki,
nagrody i dyplomy. Natomiast pięknie odrestaurowany traktor Lanz
Buldog Marcina Pierzchawki został najpiękniejszym pojazdem IV
Pikniku z Motoryzacją. Właściciel
otrzymał okazały puchar do starosty
poznańskiego oraz elegancką statuetkę od portalu KlassikAuto. Imprezie towarzyszy mnóstwo konkursów z nagrodami dla dzieci oraz dorosłych. Najmłodsi mogli spróbować swoich możliwości rzeźbiąc pojazdy w plastelinie w konkursie plastycznym, wyścigu rowerowym czy
konkurencjach sprawnościowych.
Dla dorosłych przewidzieliśmy kon-

FOT. DARIUSZ SKORUPIŃSKI

17 sierpnia w Wirach (gm. Komorniki) upłynął pod znakiem motoryzacji i rekreacji

kurs ekonomicznej jazdy Skodami
Yeti pod patronatem Szkoła Auto
Skoda, konkurs dla motocyklistów
na najwolniejszy przejazd, konkursy siłowe na scenie. Wielką atrakcją dzięki OtoMoto.pl był tor modeli

RC. Wyścigi OFF-ROAD wzbudziły
wielkie emocje nie tylko u najmłodszych. Niewątpliwie mocnym punktem programu był pokaz kulturystyczny w wykonaniu naszych czołowych zawodników. Radek Słod-

kiewicz wraz z bratem Tomkiem
zapewnili publiczności wspaniałe show. Uwieńczeniem tegorocznego pikniku był koncert gwiazdy
wieczoru. Niesamowite możliwości
wokalne Justyny Iny Krówczyńskiej

oraz instrumentalne zespołu Coolik
zapewniły muzykę na wysokim poziomie.
– Zostałem sołtysem, ponieważ zawsze chciałem robić coś dla innych,
bo to tak jak w piosence Stanisław
Sojki: „…życie nie tylko po to jest by
brać” – mówi sołtys Wir Dominik
Występski, organizator pikniku. –
Chcąc stworzyć imprezę w jakiś sposób promującą naszą miejscowość,
a jednocześnie będąc wielkim fanem
motoryzacji wymyśliłem Piknik z Motoryzacją. To impreza dla wszystkich,
gdzie każdy znajdzie coś ciekawego
dla siebie. Impreza z roku na rok staje się coraz większa i wymaga zaangażowania wielu osób. I tutaj w imieniu
swoim, i rady sołeckiej chciałbym podziękować instytucjom samorządowym, przyjaciołom z Automobilklubu Wielkopolski oraz wszystkim, którzy uwierzyli w jej pomyślność i wzięli udział w organizacji tego przedsięwzięcia. Kolejny V Jubileuszowy Piknik za rok, z którym już dzisiaj wiążę
wiele pomysłów i na który serdecznie
zapraszam. Lech
Galeria zdjęć z pikniku na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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SUPEROKAZJA!

o,
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego Głosu Poznańskieg 6
96-29
691-8
oń:
Zadzw
!!!
gratis
a w kolejnym numerze drugie otrzymasz

NASZE SPRAWY

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

Najlepsze w Polsce
NASZ PATRONAT
Trwa XXII edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości „Najlepsze
w Polsce” – „The Best in Poland”
pod patronatem „Naszego Głosu Poznańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą głosować na najlepszych
usługodawców wykonujących usługi na terenie Polski i producentów
z krajów Unii Europejskiej. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

w Poznaniu. W celu zgłoszenia najlepszej usługi lub produktu, należy wypełnić jeden z kuponów, które będziemy zamieszczać na łamach „Naszego Głosu Poznańskiego” i wysyłać na adres: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego,
ul. Garncarska 8, 61-817 Poznań.
Kandydatów można też zgłaszać
za pomocą kuponu zamieszczonego na www.najlepsze-w-polsce.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
20 listopada 2014 r. Red

Mosinianka
W Mosinie powstanie kolejna spółdzielnia socjalna.
18 sierpnia członkowie grupy założycielskiej, przedstawiciele
samorządu oraz Fundacji Barka podpisali porozumienie
o współpracy na rzecz rozwoju gospodarki społecznej w Mosinie
Nowa spółdzielnia (dokumenty rejestrujące zostaną złożone w najbliższych tygodniach) będzie się nazywała Mosinianka. Wiadomo też,
czym na początku chcą się zajmować.
– Chcemy prowadzić bar z domowymi, smacznymi obiadami w dobrej cenie. Oczywiście wszystkie potrawy chcemy przygotowywać własnoręcznie. Dodatkowo zamierzamy świadczyć usługi porządkowe,
związane z pielęgnacją zieleni oraz
elektryczne – mówi Wojciech Sypniewski, przyszły prezes spółdzielni.
Aktualnie w grupie założycielskiej działa sześcioro bezrobotnych
mieszkańców gminy Mosina. Oczywiście po powstaniu w spółdzielni zatrudnienie mogą znaleźć kolejne osoby. Wszyscy przeszli szkolenia zorganizowane przez poznańską Fundację Pomocy Wzajemnej
Barka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie
ekonomii społecznej. Aby sﬁnalizować uruchomienie spółdzielni jej
członkowie muszą teraz przedstawić Barce, która prowadzi projekt
i przekazuje doﬁnansowanie, biznes
plan i zarejestrować spółdzielnię
w sądzie. Na uruchomienie swojej
działalności otrzymają pełne wsparcie ﬁnansowe, które pozwoli na założenie spółdzielni socjalnej, zakup
odpowiednich środków oraz pomoc
szkoleniową i doradczą (indywidualną i grupową).
Prace związane z powołaniem
w Mosinie kolejnej spółdzielni socjalnej trwają od końca ubiegłego roku. To coraz bardziej popu-

FOT. UM MOSINA
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania.

Na pierwsze spotkanie poświęcone powołaniu spółdzielni
przyszło ponad 80
osób
larna forma przedsiębiorstwa społecznego, w ramach, którego m.in.
osoby bezrobotne mogą podjąć zatrudnienie. W Mosinie temat spotkał się z bardzo dużym odzewem
społecznym. Na pierwsze spotkanie
poświęcone powołaniu spółdzielni
przyszło ponad 80 osób. Ostatecznie wyłoniła się grupa 6 osób – przyszłych członków założycieli.
Podpisane 18 sierpnia porozumienie ma na celu zainicjowanie
oraz skoordynowanie działań, zmie-

rzających do zbudowania trwałego partnerstwa podmiotów działających na terenie gminy Mosina tj.
administracji samorządowej, organizacji obywatelskich, przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ograniczenia bezrobocia.
– Przykład pierwszej spółdzielni
socjalnej, Print2You, która już działa w Mosinie jest najlepszym przykładem na to, że tego typu przedsięwzięcia mogą się udać i są na lokalnym rynku jak najbardziej potrzebne – mówi Waldemar Krzyżanowski, zastępca burmistrza Mosiny.

Karolina
Adamczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

TEKST SPONSOROWANY

Zostań fundatorem pomnika Ignacego Paderewskiego
Każdy z nas może przyczynić się do realizacji tego
szczytnego zamierzenia, także poprzez wpłatę na rachunek bankowy BZ WBK S.A.
nr 57 1090 1447 0000 0001
0702 1746. W tytule przelewu należy wpisać słowo
„pomnik” i dodać swoje
imię, nazwisko i zawód.
Aktualnie dokonało wpłat ponad
1070 osób ﬁzycznych oraz 96 ﬁrm
i organizacji. Składamy serdeczne
podziękowania wszystkim dotychczasowym fundatorom i sponsorom.
W szczególności fundatorom
głównym oraz fundatorom wiodącym.
Więcej na stronie internetowej
www.pomnik-paderewskiego.pl.

F UNDAT ORZY G ŁÓWNI

F UNDAT ORZY WIODĄCY
FOT. PAŃSTWOWE ARCHIWUM CYFROWE

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu zaprasza do Komitetu Budowy Pomnika Ignacego
Jana Paderewskiego – wielkiego Polaka, patrioty, polityka, dyplomaty,
pianisty i kompozytora.
To jeden z tych naszych Rodaków, którym Polska zawdzięcza swe
odrodzenie w 1918 roku i którzy dobro ojczyzny przedłożyli nad osobiste szczęście i karierę.
Poznań, Wielkopolska i Polacy
mają szansę upamiętnienia tej wspaniałej godnej naśladowania postaci
poprzez pomnik, który w 2015 roku
stanie w samym sercu Poznania,
w bezpośrednim sąsiedztwie Akademii Muzycznej noszącej imię Ignacego Jana Paderewskiego. Jest to jednocześnie miejsce na trasie triumfalnego
przejazdu polityka przez centrum Poznania w czasie słynnej wizyty w grudniu 1918 roku, która dała początek
Powstaniu Wielkopolskiemu.
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Czesław Śpiewa solo
Czesław Mozil, lider formacji „Czesław Śpiewa” i juror telewizyjnego programu „X Factor”,
wybiera się na trasę koncertową. 19 września wystąpi w Tarnowie Podgórnym

REKLAMA

Boys na
dożynkach
w Stęszewie

Na naszym portalu
naszglospoznanski.pl
konkurs z biletami
Bilety na ten występ w cenie 35 zł
można kupować w siedzibie GOK
„SEZAM” (ul. Poznańska 96 w Tarnowie Podgórnym, w godz. 8–15)
i online w serwisie Biletomat.pl oraz
od 1 września w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (w godz. 15–20).
Początek koncertu o godz. 19.

Jarek
Krawczyk
redakcja@naszglospoznanski.pl

FOT. ARCHIWUM

z Kubą Wojewódzkim audycję radiową „Zwolnienie z WF” w radio „Eska
Rock”. Podkreśla jednak, że to muzyka jest dla niego na pierwszym miejscu. I najważniejsza będzie z pewnością także 19 września w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym.

FOT. ARCHIWUM ARTYSTY

Artysta urodził się w Zabrzu, lecz
w wieku 5 lat wyemigrował z rodzicami do Danii. Tam studiował w Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej i stawiał pierwsze kroki w zespole „Tesco Value”. Z grupą koncertował w kilku krajach, w tym w Polsce.
W 2007 roku artysta został zaproszony przez zespół „Hey” do udziału
w transmitowanym w telewizji koncercie „MTV Unplugged”. Rok później ukazał się w naszym kraju nagrany po polsku album pt: „Debiut”, który zawojował rodzimą scenę muzyczną. Pochodząca z płyty „Maszynka do
Świerkania” przez wiele tygodni okupowała 1 miejsce listy przebojów radiowej „Trójki”, a sama płyta sprzedała się w imponującym jak na polskie
warunki nakładzie 70 000 egzemplarzy. Kolejne płyty „Pop” oraz „Czesław Śpiewa Miłosza” także cieszyły
się sporą popularnością.
Muzyk swej aktywności nie ogranicza do grania koncertów i nagrywania
płyt. Od 2011 r. jest jurorem emitowanym przez TVN programie „X Factor”. Przez rok prowadził także wraz

11

Burmistrz gminy Stęszew zaprasza
na Dożynki Gminne, które odbędą
się 31 sierpnia w Sapowicach.
Tegoroczne Święto Plonu rozpocznie się o godz. 16 mszą świętą.
Następnie stały punkt czyli „obrzęd
dożynkowy”. Na uczestników dożynek będzie czekać wiele atrakcji, nie
tylko artystycznych.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół
BOYS. O szczegółach poinformujemy w kolejnym wydaniu „Naszego Głosu Poznańskiego”.
Już teraz także zapraszamy na
Dożynki Gminy Komorniki, które w tym roku odbędą się w malowniczym Rosnówku, 7 września.
Gwiazdą wieczoru będzie Małgorzata Ostrowska. Red

12
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Festiwal Rok w Rock
Podobnie jak w roku ubiegłym scena została usytuowana nad kórnickim jeziorem, co w połączeniu
z upalną letnią pogodą sprawiło, że
festiwal cieszył się sporym zainteresowaniem.
Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół Przed Wschodem Słońca, grający bujającą mieszankę rocka, ska i funku. Pomimo
wczesnej pory zespołowi udało się
zachęcić do wspólnej zabawy sporą grupę osób, a dobry humor nie
opuszczał, zarówno muzyków, jak
i publiczności.
Następnie na scenie zameldowali się muzycy zespołu Skrzydlaści, dobrze znanego kórnickiej publiczności
z występu podczas poprzedniej edycji
festiwalu. Tegoroczny koncert był podziękowaniem dla zespołu za pomoc
w ubiegłorocznej reaktywacji.
Muzycy zaprezentowali krótki,
ale niezwykle energetyczny set zawierający najbardziej znane utwory z EPki oraz debiutanckiej płyty,
z „Wieprzem” na czele. Publiczność
dopisała, a barierki pod sceną zatrzęsły się po raz pierwszy.
Po krótkiej przerwie scenę we
władanie objęli muzycy zespołu
RusT, którzy zaserwowali solidną
dawkę rocka w najczystszej postaci
spod znaku klasyków gatunku! Zespół zagrał przede wszystkim swoje
najbardziej znane utwory, z „A tho-

FOT. IREK GRAFF

NASZ PATRONAT W sobotę 9 sierpnia nastąpił punkt kulminacyjny rockowego lata w Kórniku, czyli
druga edycja reaktywowanego festiwalu Rok w Rock, organizowanego przez Stowarzyszenie Smartness

usand sounds” na czele – nie zabrakło również kompozycji nowych,
jeszcze nigdzie nie rejestrowanych.
Po występie RusT tłum pod sceną
zaczął gęstnieć, co oznaczało, że za
chwilę na scenie pojawi się gwóźdź
programu, czyli Cochise! Muzycy wyszli na scenę kilka minut po
20:00 i zostali bardzo entuzjastycznie przywitani przez widzów festiwalu. Członkowie zespołu pomimo męczącej podróży z Białegostoku dali z siebie wszystko – wokalista

Paweł Małaszyński tryskał energią,
zachęcając publiczność do wspólnej
zabawy, a instrumentaliści Czarek
Mielko, Radek Jasiński oraz Wojtek
Napora zaprezentowali niezwykłe
umiejętności, łącznie z solówkami
gitarowymi granymi za pomocą zębów. Podczas blisko półtora godzinnego występu zespół zaprezentował przekrój utworów ze wszystkich
dotychczas wydanych płyt, łącznie
z najnowszym albumem pt. „118”.
Na zakończenie festiwalu za-

prezentował się poznański zespół
Hope, którego występ należy uznać
za najbardziej spektakularny i najgłośniejszy show w historii Kórnika! Członkowie Hope w sile 7 osób
opanowali festiwalową scenę, a potężna fala dźwięku poniosła się nad
kórnickim błoniami, wyzwalając
w publiczności niezwykłe pokłady
energii – dość powiedzieć, że ochrona miała pełne ręce roboty (dosłownie) podczas ściągania crowdsurferów lądujących pod sceną, a barier-

ki potrzebowały wsparcia ze strony
postawnych ochroniarzy.
Zespół zaprezentował swoje najbardziej znane utwory pochodzące z debiutanckiej płyty „Join the
gang”, ale nie zabrakło również nieco nowszych kawałków. Mimo iż
Hope zagrali ponad godzinę, pozostawili wśród publiczności spory
niedosyt, zapowiadając powrót do
Kórnika na kolejną edycję festiwalu!
Oprócz festiwalu w Kórniku trwają koncerty w ramach przeglądów
powiatowego i wojewódzkiego.
W sierpniu zaprezentowały się na
nich chodzieski Stonnard, poznański Trois Couleurs oraz puszczykowski Aluminium Overcast, grający klasycznego hard rocka, a także Mademoiselle Carmel & The Zebras reprezentujący nurt Reggae.
Serdecznie zapraszamy na pozostałe trzy koncerty na kórnickim
OSiRze, których ﬁnał przewidziany jest na 13 września. Przez kolejne trzy soboty wystąpią zespoły
Fingers, D-Kolt, Prorock, The Purple Onions (składający się z dzieci
i młodzieży), a na zakończenie The
Synki oraz ponownie Skrzydlaści!

Jakub
Klawitter
kontakt@naszglospoznanski.pl
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NASZ PATRONAT

Koncert
w Niekielce

NASZ PATRONAT

6 września o godz. 19 w kościele
w Nekielce odbędzie się kolejny koncert pod patronatem „Naszego Głosu Poznańskiego”. Tym razem wystąpi Mariusz Lubomski. Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie. Zdobędzie je 13
osoba, która napisze maila na adres
kontakt@naszglospoznanski.pl wpisując w tytule Mariusz Lubomski.
Mariusz Lubomski zadebiutował
w 1982 r. na Giełdzie Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie piosenką „Imprza w Klubie Harcerza”.
W latach 80-tych m.in. wspólnie
z Rafałem Bryndalem założył grupę
„I z Poznania i z Torunia”, która występowała i współtworzyła tzw. kulturę studencką – alterntywę dla oﬁcjalnego obiegu PRL-u. „Lubomski Na Reszcie” w 1989 roku szturmem zdobył Listę Przebojów Trójki
śpiewając „Spacerologię”, refren…
„mam ręce w kieszeniach, kieszenie
jak ocean” 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
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Złoty Patryk Rajkowski
Medale mistrzostw Europy i świata dla kolarzy z Kórnika
Doskonałą formę zaprezentowali zawodnicy UKS Jedynka Limaro Kórnik, podczas rozegranych
w portugalskiej Anadi, młodzieżowych mistrzostw Europy. Pierwszy,
srebrny, medal padł łupem juniorskiej drużyny sprinterów, w której
główne skrzypce wiedzie 18-letni
Patryk Rajkowski (Limaro). Patryk
jest najszybszym juniorem w Europie na trzeciej zmianie. W wyścigu ﬁnałowym o złoto Polacy ulegli
tylko Rosjanom zaledwie o 0,3 sek.
Następnego dnia Patryk wystartował w drużynie młodzieżowej sprinterów do lat 23, z tym że na pierwszej zmianie. Drużyna młodzieżowców również stanęła na drugim
stopniu podium, przegrywając ﬁnał z… Rosją. Drugiego dnia swój
największy w karierze sprawdzian,
miała drużyna juniorek, szkolona
przez kórnickiego trenera Roberta Taciaka. Juniorki w ﬁnale uległy jedynie najlepszej na świecie torowej szkole Wielkiej Brytanii, bijąc przy okazji z czasem 4 min. 47
sek. (średnia blisko 50km/godz.)
rekord Polski aż o 4 sek. W składzie były dwie zawodniczki Limaro, Natalia Radzicka i Nikol Pło-

FOT. ARCHIWUM

Trójka medalistów
z Kórnika
z ﬁzjoterapeutą.

Trzeciego dnia
mistrzostw padł
kolejny rekord Polski
saj. Trzeciego dnia mistrzostw
padł kolejny rekord Polski, tym razem w eliminacjach sprintu juniorów na 200 ze startu lotnego. Au-

torem jego był Patryk Rajkowski,
który wspomniany dystans pokonał z czasem 10,390 sek., co daje
średnią prędkość ok. 70km/godz.!
Patryk w eliminacjach zajął drugie
miejsce ulegając minimalnie Czechowi Jiriemu Janoskowi. W sprintach „Rajek” doszedł aż do półﬁnału, gdzie uległ zeszłorocznemu mistrzowi Europy Rosjaninowi Alexeyowi Nosovowi. W biegach o 3
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Nasz Głos Poznański to największy
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

NAKŁAD: 20 000 EGZ.
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, salony
samochodowe, hurtownie, a także
bezpośrednio (na ulicy z ręki).

Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!
691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń w Poznaniu:

º ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 º os. Sobieskiego paw. 52,
tel. 61 823 57 81, w Buku: º ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.: º Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a,
tel. 61 8164 376, 602 150 364.

W W W . N A S Z G L O S P O Z N A N S K I . P L

miejsce spotkał się ze wspomnianym Janoskiem, któremu nie dał
żadnych szans stając po raz trzeci na podium. Ostatniego dnia mistrzostw odbyły się wyścigi w najbardziej prestiżowej konkurencji
olimpijskiej – keirin. Wśród juniorów bezapelacyjnie królem sprintu
został Patryk Rajkowski. „Rajek”
w półﬁnale traﬁł min na aktualnego mistrza świata Rosjanina Sier-

gieya Gorlova, który nie tylko musiał uznać wyższość Polaka, ale pogodzić się z porażką, gdyż w ogóle nie wszedł do ﬁnału. Natomiast
w sześcioosobowym ﬁnale najgroźniejszym wydawał się być drugi
z Rosjan Alexey Nosov. Kórniczanin wziął srogi rewanż nad swym
pogromcą ze sprintów. Nosov tak
dał się zaskoczyć naszemu zawodnikowi, iż w ostateczności pozostał
bez medalu, gdyż za „Rajkiem”
skoczyli Niemiec Moritz Meissner,
Czech Jiri Fanta oraz Francuz Benjamin Gil. W takiej też kolejności
wjechali na metę.
Jest to po raz kolejny najlepszy
sezon dla zawodników Limaro Kórnik. Po przejściu na zawodowstwo
Katarzyny Pawłowskiej okazało się,
że w małym Kórniku, wychowani
zostali następcy. W Portugali zabrakło jedynie kontuzjowanej Alicji Ratajczak, przez co nie wystartowała
polska drużyna do lat 23.
Dodajmy, że Patryk Rajkowski wywalczył także dwa brązowe medale w rozegranych w Seulu mistrzostwach świata juniorów:
w sprincie drużynowym i keirin.
Paweł Marciniak
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Tytuł dla Czecha

Rajd
rowerowy
na koniec
wakacji

NASZ PATRONAT Michal Schmid został zwycięzcą XV Międzynarodowych
Mistrzostw Wielkopolski w tenisie ITF Futures 15 tys. $ TALEX OPEN 2014,
które od 16 do 24 sierpnia odbyły się na kortach AZS Poznań
Polski zdobył srebrny medal drużynowych mistrzostw Europy.
Z awansu do ćwierćﬁnału futuresa w Poznaniu zadowolony był oczywiście Hubert Hurkacz.
– Zdobyłem pierwsze punkty rankingu ATP. To cieszy. W ćwierćﬁnałowym pojedynku z Błażejem Koniuszem w pierwszym secie nie wykorzystałem swojej szansy. W drugiej partii za bardzo chciałem, a kiedy nie wychodziło denerwowałem
się i popełniałem błędy – podkreślał Hubert Hurkacz, który za kilka
dni wylatuje do Nowego Jorku na juniorski US Open. Lech

Grzegorz Panﬁl
zagrał w niedzielnym ﬁnale.

Wyniki
• Półﬁnały: Łomacki – Schmid
3:6, 6:2, 2:6; Koniusz – Panﬁl
4:6, 6:4, 4:6.
• Finał: Panﬁl – Schmid 1:6, 6:3,
2:6.

FOT. ZBIGNIEW KOWAL

W niedzielnym ﬁnale imprezy odbywającej się pod patronatem „Naszego Głosu Poznańskiego” zagrał Grzegorz Panﬁl. Niestety, Polak przegrał z Czechem Michalem
Schmidem 1:6, 6:3, 2:6.
Warte podkreślenia jest to, że
w półﬁnałach zagrało aż trzech reprezentantów Polski (poza Panﬁlem – Piotr Łomacki i Błażej Koniusz), a w ćwierćﬁnałach aż pięciu (poza wcześniej wymienionymi:
Piotr Gadomski i Hubert Hurkacz).
– Turniej był bardzo udany zobaczyliśmy wielu interesujących
młodych zawodników – powiedział
„Naszemu Głosowi Poznańskiemu”
Jacek Muzolf, dyrektor 15. Międzynarodowych Mistrzostw Wielkopolski w Tenisie Talex Open 2014, wiceprezes Polskiego Związku Tenisowego, prezes sekcji tenisowej AZS
Poznań. – Bardzo dobrze spisali się
polscy zawodnicy. Cieszą pierwsze
punkty 17-letnego Huberta Hurkacza, który niedawno z reprezentacją

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Dopiewie zaprasza 31 sierpnia na
IV Rajd Rowerowy na koniec wakacji.
W tym roku impreza, nad którą patronat sprawuje „Nasz Gos Poznański”, przyjmuje inną formułę niż w latach ubiegłych. Każdy uczestnik rajdu
musi zaliczyć minimum 3 punkty kontrolne wyznaczone przez organizatora, musi to zostać potwierdzone na
karcie uczestnika. Zadania na punktach kontrolnych można wykonywać
w godzinach 9–12. Następnie trzeba
udać się na metę na plaży w Zborowie, należy tam dotrzeć w godzinach
11:00–13:00. Pierwszych 300 uczestników na mecie z zaliczonymi minimum trzema punktami kontrolnymi otrzyma upominek. Na mecie będzie można dokonać bezpłatnego znakowania rowerów, rejestracji dokonywać będzie policja. Udział w rajdzie
jest bezpłatny. Podsumowanie Rajdu i przyznanie nagród nastąpi około
godz. 14, a cała impreza zakończy się
około godz. 14.30. MN

REKLAMA

FOT. WERONIKA BLEJWAS

Rowerowy Stęszew

Pamiątkowe zdjęcie uczestników wycieczki nad jezioro Góreckie.
Burmistrz gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak często inicjuje wycieczki rowerowe. Co ważne,
z zaproszenia zawsze korzysta kilkadziesiąt osób, a często nawet sto.
Ostatnia okazja do wspólnej przejażdżki nastąpiła wczoraj. Cykliści

wyruszyli o godz. 10 spod Stacji Turystycznej i udali się na wycieczkę
wokół Stęszewa. Poprzednio stęszewianie wybrali się nad jezioro Góreckie pokonując około 25-kilometrową trasę prowadzącą od stadionu KS Lipno w Stęszewie, malow-

niczymi terenami Wielkopolskiego
Parku Narodowego do jeziora Góreckiego. Udział w wycieczce rowerowej to nie tylko okazja do aktywnego spędzenia czasu, ale również
możliwość poznania atrakcji przyrodniczych terenu i integracji. WS

15 sierpnia na boisku wielofunkcyjnym we Wronczynie odbył się turniej
piłki nożnej o Puchar Prezesów Gminnych Klubów Sportowych. Na początku rozgrywek minutą ciszy uczczono pamięć niedawno zmarłego prezesa klubu LZS Wronczyn oraz prezesa
gminnego LZS – Zenona Adamka.
Podobnie jak w maju, podczas
turnieju poza drużynami gminny-

mi, mogły wystąpić także drużyny
niezrzeszone. Do rywalizacji przystąpiło 9 drużyn. Puchar Prezesów
wywalczył zespół LZS Wronczyn 1
pokonując w ﬁnale Lipno Stęszew.
Na zakończenie burmistrz gminy
Stęszew Włodzimierz Pinczak wraz
z organizatorami wręczył drużynom
dyplomy uczestnictwa oraz puchar
dla najlepszej drużyny. WS

RELACJE Z AREN SPORTOWYCH

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

FOT. WERONIKA BLEJWAS

Puchar pozostał we Wronczynie
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Emocje w Tarnowie Podgórnym
W pojedynku trzeciej kolejki III ligi
piłkarze Warty Poznań wygrali
w sobotę w Tarnowie Podgórnym z GKS
Tarnovią 1:0 (0:0)

REKLAMA

strzelenie trzech goli. Fajnie, że udało nam się zdobyć trzy punkty, ale od
jutra myślimy już o następnym meczu i następnym przeciwniku. Lech

Tarnovia – Warta (0:1)
• Tarnovia: Jacek Brzuśkiewicz,
Artur Dorna, Mateusz Kubicki, Maksymilian Jankowski, Kamil Maćkowiak, Maciej Scherfchen, Bartosz Dylewski (Kamil
Bzdziel), Arkadiusz Trzciński,
Mateusz Moroń, Artur Grządzielewski (Robert Bochiński), Karol
Gregorek.
• Warta: Mateusz Filipowiak,
Dawid Czerniejewicz, Wojciech
Onsorge, Adrian Laskowski, Krystian Łukaszyk, Filip Brzostowski, Alain Ngamayama, Artur
Marciniak, Gracjan Goździk (60.
Adrian Owczarek), Kacper Ciupa, Michał Ciarkowski.

ZDJĘCIA ROGER GORĄCZNIAK

Bramkę na wagę zwycięstwa strzelił Krystian Łukaszyk w 69 minucie.
Trzeba dodać, że mecz był interesujący nie tylko na boisku, ale i miał
swój koloryt na trybunach za sprawą kibiców obu drużyn. Przed meczem wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka wręczył GKS Tarnovia
puchar od WZPN za wygranie rozgrywek IV ligi i awans.
– Zwycięstwo skromne, ale w pełni zasłużone – powiedział po meczu
„Naszemu Głosowi Poznańskiemu”
trener Warty Tomasz Bekas. – Zespół Warty był lepszy od gospodarzy, dążył do wygranej, miał przewagę i powinniśmy wygrać wyżej. Cieszę się, że wszyscy zawodnicy wykazali się dobrą postawą na boisku i że
udało nam się zrealizować założone zadania taktyczne. Budujący jest
również fakt, że bramkę w tym meczu zdobył kolejny młody zawodnik.
Dodam jeszcze, że przy lepszej skuteczności Krystian miał szansę na
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Lech zarobi 4 mln euro
Łukasz Teodorczyk, napastnik Kolejorza, na testach w Dynamie Kijów
Popularny „Teo”, wczoraj wyjechał do
Kijowa na testy medyczne. Jeśli przejdzie je pozytywnie, to zostanie piłkarzem Dynama. Ukraiński klub ma zapłacić Kolejorzowi za najskuteczniejszego zawodnika Lecha w poprzednim sezonie 4 miliony euro.
– Nie ukrywaliśmy, że jeśli pojawi
się dobra oferta zarówno dla klubu
jak i zawodnika, to nie będziemy robili przeszkód w zmianie barw klubowych – mówi Piotr Rutkowski.
– Mamy wytypowanych następców
Teo i jeszcze w tym okienku transferowym będziemy chcieli podpisać kontrakt z nowym napastnikiem
– dodaje wiceprezes zarządu Lecha.
Łukasz Teodorczyk przyszedł do
Lecha na początku 2012 roku z Polonii Warszawa. W rundzie wiosennej sezonu 2012/2013 w niebiesko-białych barwach rozegrał 14
spotkań, w których zdobył 1 bramkę. Był to gol na wagę zwycięstwa
w meczu z Wisłą Kraków.
Zdecydowanie bardziej udany
dla Teodorczyka był kolejny sezon.
W minionych rozgrywkach Łukasz
był najskuteczniejszym zawodnikiem Kolejorza. Wystąpił w 38 me-

FOT. T-MOBILE EKSTRAKLASA / X-NEWS

Łukasz Teodorczyk
w tym sezonie zdobył
trzy bramki dla Lecha.

czach i strzelił 24 gole. W lidze rozegrał 32 spotkania i 20-krotnie wpisywał się na listę strzelców. Ten wynik pozwolił mu na zajęcie trzeciego
miejsca w klasyﬁkacji najlepszych
strzelców T-Mobile Ekstraklasy.
Lepsi okazali się tylko Marcin Robak i Marco Paixao. W obecnym sezonie Teodorczyk wystąpił w 6 meczach i zdobył trzy bramki.
W tym tygodniu zarząd Lecha
ogłosi, kto zostanie trenerem Kolejorza. W medialnych spekulacjach
faworytem jest Maciej Skorża, który pracę przy Bułgarskiej ma ponoć
zacząć od 1 września.
Warto też wspomnieć, że Kasper
Hamalainen i Paulus Arajuuri otrzymali powołanie do reprezentacji Finlandii na eliminacyjny mecz do mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi. Z kolei Gergo Lovrencsics znalazł się w kadrze Węgier na eliminacyjne spotkanie z Irlandią Północną.

Damian
Smyk
redakcja@naszglospoznanski.pl

Smocze
łodzie
Mistrzostwa świata w smoczych łodziach odbędą się 27–31 sierpnia
2014 roku na torze regatowym Malta w Poznaniu. Wezmą w nich udział
przedstawiciele 14 reprezentacji narodowych (Filipiny, Francja, Rumunia,
Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Niemcy,
USA, Kanada, Czechy, Rosja, Ukraina, Włochy i Polska). Zawodnicy wystartują w osadach 10– i 20-osobowych, w których oprócz osób wiosłujących znajduje się również sternik oraz
bębniarz. Zawody odbędą się na dystansie 200, 500 i 2000 metrów w kategoriach junior i senior: Mężczyzn, Kobiet i Mikstów. W polskiej reprezentacji wystartują m.in. zawodnicy, którzy
na co dzień reprezentują Polskę na arenach międzynarodowych w kajakarstwie, wśród nich m.in. olimpijczycy
i medaliści mistrzostw świata i Europy.
Smocze łodzie to drużynowy
sport wodny, który wywodzi się
z Chin, gdzie na tradycyjnych smoczych łodziach pływano od tysiącleci. Od lat osiemdziesiątych XX wieku wyścigi smoczych łodzi zaczęły zyskiwać na popularności na całym świecie – począwszy od Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.
Szybko też przekształciły się w jedną z najszybciej rozwijających się
dyscyplin sportu. BO
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