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Tarnowskie Termy gotowe Tarnowskie Termy gotowe STR. 5, 16
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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!

Baw się Baw się 
z gminą Dopiewo z gminą Dopiewo 

Elektryczne Gitary, Mezo, Misia FF Elektryczne Gitary, Mezo, Misia FF 
to muzyczne gwiazdy tegorocznych to muzyczne gwiazdy tegorocznych 
„Dni Gminy Dopiewo”„Dni Gminy Dopiewo”  STR. 8STR. 8

REKLAMA
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Dwa piłkarskie mistrzostwa w Poznaniu?

Kalendarium

25 maja
PONIEDZIAŁEK
• W muzeum regionalnym 
w Stęszewie o godz. 17, z okazji 
jubileuszu 25-lecia samorządu 
terytorialnego, otwarta zostanie 
wystawa fotografi i „25 lat 
samorządu w gminie Stęszew”. 
Na przedstawionych zdjęciach 
będzie można zobaczyć ile zmie-
niło się w stęszewskiej gminie 
w ciągu minionych 25 lat. 
• Godz. 19, Biblioteka Raczyń-
skich, Poznań, pl. Wolności 
19, sala 1, wstęp wolny. Salon 
u Raczyńskich z twórczością 
Nadine Gordimer – południo-
woafrykańskiej laureatki lite-
rackiej Nagrody Nobla z 1991 
roku. Spotkanie z udziałem 
dra hab. Pawła Zajasa – spe-
cjalisty w dziedzinie literatury 
niderlandzkiej i południowo-
afrykańskiej, prof. Ryszarda 
K. Przybylskiego – teoretyka 
i krytyka literatury oraz aktorki 
– Ewy Wiśniewskiej, która 
zaprezentuje fragmenty opowia-
dań noblistki. 

27 maja 
ŚRODA
• Godz. 17, Filia 4 Biblioteki Ra-
czyńskich, ul. Lodowa 4, wstęp 
wolny: Gwara na Łazarzu – 
spotkanie z Jackiem Hałasikiem 
– najczęściej rozpoznawalnym 
znawcą poznańskiej gwary. Wy-
darzenie odbywa się w ramach 
26. Dni Łazarza.

29 maja
PIĄTEK
• Studio Teatralne Próby, godz. 
19.05. Wieczór premier. Sala 
pod Zegarem CK Zamek w Po-
znaniu. Wstęp wolny
• O godz. 20 rozpocznie się 
koncert zespołu Raz Dwa Trzy. 
Dziedziniec Zamkowy. Bilety: 
40 zł przedsprzedaż, 50 zł 
w dniu koncertu. 
• Godz. 21 – nocne zwiedzanie 
CK Zamek. Hol Wielki / bilety: 
15 zł / liczba miejsc ograniczo-
na. 

31 maja 
NIEDZIELA
• O godz. 12 rozpocznie się 
piknik ekologiczny „Graj w zie-
lone”– na stadionie ks. Lipno 
w Stęszewie. Atrakcje potrwają 
do godz. 18.
 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach Piłkarska Warta Poznań w mi-
nioną sobotę zapewniła sobie mi-
strzostwo w swojej grupie III ligi, 
o czym piszemy na stronie 14. 
Szczerze się cieszę i to z dwóch 
powodów. 

Po pierwsze, nasza redakcja 
patronuje drużynie zielonych, po 
drugie z powodu zamieszania 
przed tym sezonem. 

Przypomnę, że nie było 
wiadomo, w jakiej lidze osta-
tecznie zespół wystąpi, poza tym 
postawiono na młodych piłkarzy 

i wychowanków klubu. Ci ostatni 
nie zawiedli i na trzy kolejki 
przed końcem rozgrywek cieszyli 
się z zapewnionego pierwszego 
miejsca. 

Oby warciarze równie udanie 
zagrali w czerwcowych bara-
żach o drugą ligę. Tylko bowiem 
w przypadku awansu satysfakcja 
będzie pełna.

Warta wywalczyła mistrzostwo 
III ligi, a Lech Poznań stoi przed 
szansą zdobycia tytułu mistrza 
Polski. Tego Kolejorzowi życzymy 

i trzymamy kciuki za końcowy 
sukces. 

Tyle o piłce. Na zakończenie 
wspomnę o inwestycji, która po 
długim oczekiwaniu zostanie 
oddana w Tarnowie Podgórnym. 
Chodzi o aquapark. Termy cieszą 
przede wszystkim mieszkańców 
tej podpoznańskiej gminy, ale nie 
tylko. Korzystać przecież z nich 
będą również osoby z miejsco-
wości sąsiednich bez potrzeby 
tkwienia w korkach na ulicach 
Poznania. 

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

Trzymamy kciuki 
za Wartę i Lecha 

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

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

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

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

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

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

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

8 VI
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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Jeszcze bardziej kocham Ojczyznę
Z dr. Marianem Królem, inicjatorem budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, prezydentem 
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, rozmawia Dominik Górny
6 maja Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej dokonał uroczystego 
odsłonięcia Pomnika Ignacego 
Jana Paderewskiego, który 
stanął przed gmachem Akademii 
Muzycznej w Poznaniu. To już 
drugi pomnik, którego powstanie 
zainicjował Pan Prezydent przy 
wsparciu Zarządu Towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego. Dla-
czego tak ważne jest dla kultury 
obywatelskiej stawianie nowych 
pomników?

Ponieważ Pomniki w trwały 
sposób ukazują pamięć o ważnych 
dla naszej kultury postaciach. 
Symbolizują nieprzemijające 
wartości. Przypominają o ideach 
ponadczasowych. Jako Towarzy-
stwo wypełniamy obywatelski 
obowiązek w stosunku do patrona, 
jakim był Hipolit Cegielski. Pomnik 
ten odsłoniliśmy we wrześniu 2009 
roku. Podobnie jest z postacią 
Ignacego Jana Paderewskiego, 
który dla mieszkańców Poznania 
i Wielkopolski jawi się jako osoba 
zasługująca na wyjątkową uwagę. 
Dlatego też przed pięciu laty 
postanowiłem wspólnie z kolegami 
z Towarzystwa, podjąć pracę na 
rzecz budowy jego pomnika. Na 
budowę tych dwóch pomników 
poświęciliśmy ponad dziesięć lat 
działania naszego Towarzystwa, 
poza realizowanymi na co dzień 
celami statutowymi. 

Pomnik powstał bez udziału 
jakichkolwiek środków publicz-
nych… 

…Jest on dziełem Wielkopolan 
i licznych mieszkańców Polski 
oraz Polaków przebywających 
za granicą. Wszyscy oni stwo-
rzyli Społeczny Komitet Budowy 
Pomnika Ignacego Jana Paderew-
skiego: ponad 1500 fundatorów 
indywidualnych i 150 fundatorów 
korporacyjnych. Należy zaznaczyć, 
że w projekcie wzięło udział ponad 

1000 młodych osób ze szkół im. 
Hipolita Cegielskiego i Ignace-
go Jana Paderewskiego, którzy 
materialnie i duchowo wsparli to 
przedsięwzięcie. Szczególne słowa 
uznania kierujemy dla fundato-
rów głównych budowy Pomnika: 
zarządu fi rmy ATANER Poznań, 
zarządu Banku Zachodniego WBK 
SA, właściciela i drukarni Natalii, 

zarządu ENEA, zarządu Fundacji 
KGHM Polska Miedź, zarządu fi r-
my KREISEL – technika budowla-
na w Poznaniu, zarządu Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownic-
twa w Warszawie, zarządu Polskiej 
Spółki Gazownictwa w Poznaniu. 

Ignacy Jana Paderewski to wybit-
ny mąż stanu, patriota, artysta. 

Dlaczego jego prospołeczna 
postawa właśnie dziś powinna być 
na nowo odczytana jako inspira-
cja dla współczesnych pokoleń 
Polaków i Europejczyków? 

Otóż to, powinna być! Wierzę, że 
ten pomnik sprawi, że się tak sta-
nie. Ignacy Jan Paderewski to wzór 
uniwersalnych postaw społecznych, 
politycznych, artystycznych i wielu 
innych. Zwracam tutaj szczególną 
uwagę na walory obywatelskie, któ-
re wiążą się z powszechnością od-
działywania postaci Paderewskiego 
na nowe generacje Polaków…

…które dzięki nim świadomie 
uczestniczą w odkrywaniu 
i umacnianiu dorobku cywiliza-
cyjnego i kulturowego Polski.

I co ważne, ten dorobek efektywnie 
powiększają, dzięki kierowaniu 
się zasadami, którym wierny był 
Ignacy Jan Paderewski. 

Jakie były największe wyzwania 
i trudności podczas blisko pięcio-

letniej pracy na rzecz stworzenia 
Pomnika?

No cóż, jak w każdym projekcie 
zbiorowym zdarzają się trudności, 
ale więcej jest satysfakcji z wykona-
nego dzieła. Ten pięcioletni wysiłek 
opłacił się, bo dzięki niemu Pade-
rewski będzie już zawsze wśród nas 
jako pomnik, jako legenda, postać, 
o której należy pamiętać. 

Na ile czuje się Pan Paderewskim 
naszych czasów?

Jestem człowiekiem innych czasów. 
Paderewskiemu nigdy nie dorównam 
i nie chcę nawet próbować. Dla mnie, 
Poznaniaków i Wielkopolan jest on 
niedoścignionym wzorcem. A najbar-
dziej podoba mi się jego maksyma 
„Uwielbiam muzykę, ale jeszcze 
bardziej kocham moją Ojczyznę”.
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FUNDATORZY GŁÓWNI

FUNDATORZY WIODĄCY

rozmawiał
Dominik Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

Odsłonięcia Pomnika Paderewskiego dokonali Bronisław Komorowski 
i dr Marian Król.
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Tarnowskie Termy gotowe
Ofi cjalna uroczystość otwarcia aquaparku nastąpi 29 maja o godzinie 18
Zabawa gorąca jak wody termalne! 
Dzika Afryka w Tarnowie Podgór-
nym! Park Wodny Tarnowskie Ter-
my – największa inwestycja gminy 
Tarnowo Podgórne zakończona! Do 
dyspozycji jest przestrzeń podzielo-
na na 3 strefy: sportu, zabawy i re-
kreacji oraz saun.

Część sportowa to dwa baseny: 
mniejszy do nauki pływania oraz 
sportowy, sześciotorowy o długości 
25 metrów, z trybunami.

Część rekreacyjna została urzą-
dzona w afrykańskim stylu. Pośród 
palm i dzikich zwierząt jest duży 
basen z wieloma atrakcjami, z któ-
rych najważniejsze to dzika rzeka 
z biczami wodnymi oraz zjeżdżal-
nie: proste i duża, ślimakowa (mul-
timedialna!). Tu również znajduje 
się basen z możliwością wypłynięcia 
na zewnątrz (relaks na świeżym po-
wietrzu przez cały rok!).

Natomiast na najmłodszych cze-
ka – stylizowany na statek – bro-
dzik. Saunarium tworzy pięć nowo-
czesnych saun: Dwie parowe, dwie 
suche, sauna infrared, a ponadto 
natryski i baseny z zimną wodą, 
komnata solna i przestrzeń odpo-
czynku. 

W budynku oprócz części sporto-
wo-rekreacyjnej mieścić się będzie 
centrum medyczno-rehabilitacyjne, 
kawiarnia, restauracja oraz biuro 
podróży.

Na terenie Term znajduje się 
również ogromna piaszczysta plaża 
o powierzchni 1500m2. Atutem Tar-
nowskich Term jest szerokie wyko-
rzystanie wód termalnych. Z myślą 
o budowie Parku Wodnego gmina 
Tarnowo Podgórne wykonała spe-

cjalny odwiert. Badania właściwości 
odkrytych wód pozwoliły na realiza-
cję inwestycji. Wody, wydobywane 
z głębokości 1200 m, mają tempera-
turę 45,7°C. Zawierają wiele mine-
rałów m.in. jod, bar. Magnez wapń, 
fl uorki oraz mikroelementy miedzi 
i żelaza. Wyróżnikiem Tarnowskich 
Term jest fakt, iż wody termalne wy-
korzystywane są zarówno w base-
nach, jak i tężni solankowej! 

Uroczystość otwarcia Tarnow-

skich Term zaplanowano na 29 
maja. Zaproszeni na nią są przede 
wszystkim mieszkańcy gminy Tar-
nowo Podgórne, posiadacze Karty 
Mieszkańca – dla nich wejście bę-
dzie bezpłatne, jedynie za okaza-
niem zaproszeń, które będą wyda-
wane wcześnie wydawane (27 maja 
na Strzelnicy przy ul. Zachodniej, 
od 17). Wejście na Termy będzie 
możliwe od 17, natomiast uroczy-
ste ofi cjalne otwarcie nastąpi o 18. 
Od soboty, 30 maja, Tarnowskie 
Termy będą działać już pełną parą. 
Codziennie od 6.30 otwarty będzie 
basen sportowy, natomiast z pozo-
stałych atrakcji można korzystać od 
9.00. Obiekt jest czynny do 23.00. 

W pierwszy weekend otwarcia 
przewidziane są liczne atrakcje, ani-
macje dla dzieci oraz pokazy zajęć 
dla dorosłych. Red

27 maja o godz. 12 w komornickim 
gimnazjum odbędzie się debata 
„Moja Wolność” – 25 lat odro-
dzonego samorządu” z udziałem 
senatora Włodzimierza Łęckiego, 
lokalnych samorządowców oraz 
młodzieży gimnazjalnej. 

Rozumienie samorządności oraz 
funkcjonowanie idei samorządno-
ści współcześnie na szczeblu gmin-
nym i szkolnym to główne tematy 
debaty skłaniającej do rozważań na 
temat wolności i historii samorzą-
du w Polsce. To również okazja do 
refl eksji na temat zmian w rozwoju 
gminy w ostatnich latach funkcjo-
nowania samorządności. Uczestni-
cy debaty zostaną zaproszeni rów-
nież do obejrzenia projekcji fi lmu 
„Wiatr zmian” przygotowanego 
przez ucznia komornickiego gim-
nazjum oraz obejrzenia wystawy 
pamiątkowych fotografi i ukazują-
cych gminę w latach 90. i współ-
cześnie. 

Debatę młodzież – samorządow-
cy zorganizowano z okazji 25-lecia 
samorządności w Polsce. MS

Komorniki 
w klimacie 
samorządowej 
debaty
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• Dla naszych Czytelników bę-
dziemy mieli bilety do Tarnow-
skich Term. Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl

Mamy bilety
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

REKLAMA

Wapniarnia 3, koło Trzcianki; 

NA SPRZEDAŻ 
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha; 

tel. 697 702 624, tel. 698 656 107

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

USŁUGI • WWW.PRESS-GRAF.COM   
TEL. 608-57-29-09

REKLAMA

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 

Aktywni 25-lecia 

W Centrum Kultury w Przeźmie-
rowie spotkały się osoby, które na 
przestrzeni ostatniego ćwierćwie-
cza pracowały na rzecz społeczno-
ści lokalnej. Zaproszenia wysto-
sowane przez przewodniczącego 
Rady Gminy Grzegorza Leonharda 
i wójta gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusza Czajkę zostały skierowa-
ne do byłych wójtów, radnych obec-
nej i poprzednich kadencji, obec-
nych i byłych sołtysów, szefów grup 
i stowarzyszeń oraz tych, którzy 
wnieśli wkład w historię samorządu 
gminy Tarnowo Podgórne. Podczas 
sesji osobom szczególnie zasłużo-
nym zostały przyznane medale pa-
miątkowe, a ci, którzy pracują od 
16 i więcej lat, zostali wyróżnieni 
statuetkami. Wśród wyróżnionych 
był sołtys Zygmunt Gałka z Siero-
sławia, który funkcję tą sprawował 
przez ostatnich 40 lat.

Podczas sesji zostały także wrę-
czone nagrody w konkursie pla-
stycznym „Taką moją gminę lubię, 
taką znam”. W konkursie udział 
wzięły dzieci z gminnych szkół 
i przedszkoli, laureatów wybierano 
w kilku grupach wiekowych.

Uroczysta sesja Rady Gminy to 
jedno z najważniejszych wydarzeń 
zaplanowanych w ramach obcho-
dów 25-lecia samorządu terytorial-
nego. ARz

Uroczysta sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne z okazji 
25-lecia samorządu terytorialnego odbyła się 22 maja 

Na zdjęciu od lewej przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
Grzegorz Leonhard, wicewójt Ewa Noszczyńska-Szkurat, wójt Tadeusz 
Czajka, Józef Grajek – przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne 
pierwszej kadencji.

Podczas uroczystej sesji podziękowania odebrali samorządowcy. Na 
zdjęciu Waldemar Wereszczyński, były radny, obecnie prezes TPBUS.
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Wójt gminy Duszniki 
informuje, iż został ogłoszony przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

Zgodnie z art.35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 roku poz.518 ze zmianami) niniejszym 
podaję do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Duszniki, przy ulicy Sportowej 1, miejscowości położenia 
nieruchomości oraz BIP Gminy Duszniki – wywieszono o przetargu ustnym 
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych 
na terenie miejscowości Duszniki, Sędzinko, Sękowo.
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.duszniki.eu. 
Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki (telefon 61-2956530 pokój nr 4). 

Ponad 4 tysiące osób uczestniczyło 
w rekolekcjach i koncercie „Tobie 
Zaufałem Panie”, który 23 maja 
odbył się na stadionie w Buku. 
Patronat nad tym wydarzeniem 
objął „NGP”. Była to jedna z naj-
większych imprez religijnych w na-

szej okolicy. Słowo Boże podczas 
dwóch konferencji głosili ojcowie 
Antonello Cadeddu i Enrique Por-
cu z Brazylii. Punktem kulmina-
cyjnym spotkania była msza świę-
ta pod przewodnictwem biskupa 
Damiana Bryla, a fi nałem koncert 

zespołu Lumen (na zdjęciu), który 
wykonał pop-oratorium „Boże Mi-
łosierdzie” z tekstami z Dziennicz-
ka świętej siostry Faustyny. Grupie 
Lumen towarzyszyły dwa chóry 
z Tarnowa Podgórnego. 
Lila Przybylska

Tobie Zaufałem Panie 

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M

 NASZ PATRONAT



7
NR 78 / 25 MAJA 2015 

AKTUALNOŚCI

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie oraz Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Buku zapraszają 7 
czerwca na kajakowy piknik rodzinny. 
Główną częścią pikniku są wyścigi ka-
jakowe na Jeziorze Niepruszewskim 
na trasie Zborowo– Niepruszewo– 
Zborowo. Start kajaków o godzinie 
12 na plaży w Zborowie. W zawodach 
weźmie udział 26 kajaków (13 kaja-
ków przewidziano dla mieszkańców 
gminy Dopiewo oraz 13 dla miesz-
kańców miasta i gminy Buk). Wpi-
sowe od pary wynosi 20 zł., decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

Po dotarciu wszystkich kajaków 
do mety na plażę w Zborowie dla 
uczestników oraz kibiców odbędą 
się konkursy z nagrodami.

Szczegółowy regulamin pikniku 
znajdzie się wkrótce na stronie in-
ternetowej www.gosir.dopiewo.pl 
oraz www.osir-buk.pl . Zapisywać 
można się do 2 czerwca e-mailowo: 
gosir@dopiewo.pl – mieszkańcy 
gminy Dopiewo, osirbuk@post.pl – 
mieszkańcy miasta i gminy Buk. 
Paweł Wolny 

Kajakowy 
piknik w
Zborowie
 NASZ PATRONAT

REKLAMA

Powiatowy Dzień Strażaka
9 maja na terenie jednostki OSP w Strykowie odbyły się Powiatowe Obchody 
Dnia Strażaka organizowane przez Komendę Miejską PSP w Poznaniu
Uroczystość rozpoczęła się od wystę-
pu Grodziskiej Orkiestry Dętej pod 
batutą kapelmistrza Stanisława Sło-
wińskiego oraz przejazdu zabytko-
wej Sikawki Konnej – Gustav Ewald. 
Następnie rozbrzmiała syrena alar-
mowa i dowódca uroczystości mł. 
kpt. Adrian Fiszer złożył meldunek 
z-cy Wielkopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego st. bryg. Jerzemu 
Raneckiemu.

Po przeglądzie pododdziałów 
i podniesieniu fl agi państwowej 
przybyłych gości powitał burmistrz 
Stęszewa Włodzimierz Pinczak. 

Potem wyróżniono funkcjonariu-
szy. Komendant Główny PSP za wzo-
rowe wykonywanie obowiązków służ-
bowych przyznał dyplom dla mł. bryg. 
Michała Szymaniaka, naczelnika Wy-
działu Kontrolno – Rozpoznawczego 
KM PSP w Poznaniu. Po przyznaniu 
odznaczeń odczytane zostały rozkazy 
personalne w sprawie nadania wyż-
szych stopni służbowych w korpusie 
ofi cerów, aspirantów, podofi cerów 
oraz szeregowych PSP.

Tradycyjnie już zostały przyznane 
przez prezydenta Poznania nagro-

dy: „Poznański Strażak Roku” oraz 
„Najlepszy Strażak Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu miasta 
Poznania”. Nagroda ta cyklicznie 
jest przyznawana od roku 1999, 
a jej pierwszym laureatem był mł. 
ogn. Robert Mieczyński z Jednostki 
Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Po-
znaniu.

W tym roku pierwszą nagrodę 
oraz tytuł „Strażaka Roku” otrzymał 
mł. kpt. Krzysztof Pertman z JRG nr 
2, natomiast najlepszym „Straża-

kiem OSP miasta Poznania” został 
dh Piotr Skarżyński z OSP Poznań-
Głuszyna. 

Starosta poznański Jan Grabkow-
ski wśród strażaków PSP oraz człon-
ków OSP przyznał nagrodę „Stra-
żaka Roku Powiatu Poznańskiego”. 
Pierwsza nagroda „Strażaka Roku 
Powiatu Poznańskiego” PSP w tym 
roku trafi ła do ogn. Tomasza Rzep-
czyka z JRG nr 8 w Bolechowie, 
a najlepszym „Strażakiem Roku 
Powiatu Poznańskiego” wśród stra-

żaków – ochotników został dh Adam 
Smura z OSP Pobiedziska. 

W przededniu jubileuszu 65-lecia 
OSP w Strykowie, w uznaniu wkładu 
i zaangażowania na rzecz lokalnej 
ochrony przeciwpożarowej, Komen-
dant Miejski st. bryg. Witold Rewers 
przyznał okolicznościową pamiątkę 
prezesowi dh Bernardowi Jankow-
skiemu.

Po zakończeniu uroczystości stra-
żacy wraz z rodzinami i zaproszo-
nymi gośćmi udali się nad Jezioro 
Strykowskie, gdzie odbył się piknik 
rodzinny, podczas którego można 
było skosztować tradycyjnej stra-
żackiej grochówki, zobaczyć dalszą 
część występów Grodziskiej Orkie-
stry Dętej, zobaczyć wozy strażackie 
i sprzęt ratowniczo – gaśniczy, a tak-
że pokaz ratownictwa specjalistycz-
nego w wykonaniu: Specjalistycznej 
Grupy Ratownictwa Wodno – Nur-
kowego oraz Specjalistycznej Gru-
py Ratownictwa Wysokościowego. 
Ponadto można było uczestniczyć 
w licznych zabawach i konkursach 
o tematyce strażackiej. 
Źródło: KM PSP
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oferuje około 1000-ca różnych gatunków roślin ozdobnych: 
krzewów i drzew liściastych oraz iglastych, pnączy i bylin.

U nas kupisz ziemię ogrodową, korę sosnową i nawozy!

Serdecznie zapraszamy codziennie od 9.00 aż do zmierzchu
P R Z Y J E D Ź  I  P R Z E K O N A J  S I Ę  S A M !

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296

Baw się koncertowo w Dopiewie 

Ich koncerty odbędą się w sobotę 
20 czerwca 2015 r. na placu przy 
ul. Łąkowej i Wyzwolenia w Dopie-
wie. Festyn rozpocznie się o godz. 
14.30 przeglądem artystów gmin-
nych i fi nałem „Turnieju sołectw”, 
a jego zwieńczeniem będzie pokaz 
fajerwerków i zabawa z DJ’em. Pa-
tronat medialny sprawuje „Nasz 
Głos Poznański” i www.naszglo-
spoznanski.pl .

Koncertem Orkiestry Dętej Gmi-
ny Dopiewo i występem Mażoretek 
zakończą się o godz.16:00 prezen-
tacje talentów gminy Dopiewo i ry-

walizacja drużyn sołeckich, a pla-
cem zawładną siłacze. Goszczące 
w Dopiewie eliminacje mistrzostw 
„Strongman Wielkopolski 2015” 
poprowadzą Ireneusz Kuraś 
„Grizzly” i Grzegorz Peksa „Dzik 
Notecki”. Ośmiu muskularnych 
mężczyzn, zaprawionych w podno-
szeniu, przenoszeniu, wyciskaniu 
i wyciąganiu największych cięża-
rów, zapewni widzom solidną daw-
kę emocji. 

Rodzimy przedstawiciel hip – 
hopu, Jacek Mejer, czyli Mezo, za-
władnie sceną od godz. 18. Podczas 

koncertu nie zabraknie najwięk-
szych przebojów z jego wielolet-
niej kariery: „Sacrum”, „Ważne”, 
„Kryzys”, „Aniele”, „Mezokracja”. 
Mezo to sceniczne zwierzę. W 2012 
poprowadził grupę do III miejsca 
w „Bitwie na głosy”. W Dopiewie 
pojawi się z gronem przyjaciół 
i z pewnością zaprosi publiczność 
do wspólnej zabawy.

Następnym koncertem publicz-
ność będzie miała okazję prze-
nieść się w muzyczne rejony indie 
pop’u i rocka. Misia Ff, czyli Mi-
chalina Furtak, nieczęsto wystę-

puje w Wielkopolsce, więc warto 
skorzystać z okazji i wybrać się do 
Dopiewa. Karierę solową rozpo-
częła „Epką” z takimi utworami, 
jak: „Mózg”, „Kartonem”, „Pie in 
the Sky”. Wcześniej nagrała 3 al-
bumy z międzynarodową formacją 
Très.b. 

Elektryczne Gitary wejdą na sce-
nę w Dopiewie o 21.15. Zespół ist-
nieje od 25 lat, nagrał kilkanaście 
płyt. Jego piosenki są pełne humo-
ru i autoironii. Kojarzy je większość 
z nas. Wystarczy wymienić tytuły, 
by uświadomić sobie powszechną 

znajomość twórczości Kuby Sien-
kiewicza i spółki. W Dopiewie 
z pewnością usłyszymy największe 
szlagiery Elektrycznych Gitar: „Je-
stem z miasta”, „Dzieci wybiegły”, 
„Kiler”, „Człowiek z liściem na 
głowie”, „Co ty tutaj robisz?”, „Co 
powie Ryba?”, „Przewróciło się 
niech leży”, „Głowy Lenina”, „Nie 
pij Piotrek”, „Ona jest pedałem”, 
„Koniec”. 

Warto zapisać w kalendarzu datę: 
20 czerwca 2015 r. i odwiedzić pod-
poznańskie Dopiewo. Zapraszamy.
Adam Mendrala

Elektryczne Gitary, Mezo, Misia FF to muzyczne gwiazdy „Dni Gminy Dopiewo” 
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Elektryczne
Gitary.

Mezo.

Misia FF.

NASZ PATRONAT
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W niedzielę 10 maja odbyła się kolejna zbiór-
ka krwi na terenie gminy Stęszew. W tym 
roku zarejestrowało się 62 dawców, z czego 
krew oddało 50 osób. Dzięki nim udało się 
zebrać 22,5 l krwi. 

Zarejestrowała się również kolejna osoba 
chcąca oddać szpik, dzięki czemu już 40% 
z mieszkańców zarejestrowanych w gminie 
jest również dawcami szpiku. 

Akcja zbiórki krwi zakończyłaby się pewnie 
jeszcze lepszym wynikiem, gdyby nie fakt, że 
wycieczki do „egzotycznych” krajów wyelimi-
nowały kilku dawców. Okazuje się bowiem, że 
w takich przypadkach obowiązuje półroczna 
„kwarantanna” – zakaz oddawania krwi. To 
ważna informacja dla wszystkich osób, które 
w przyszłości chciałyby zostać dawcami. 

Przypomnijmy, że w roku ubiegłym w gmi-

nie Stęszew udało się zebrać 19,80 l krwi, od-
danych przez 44 dawców. 

Wszystkim osobom biorącym udział z akcji 
serdecznie dziękujemy! Red 

Stęszew oddał krew
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W tegorocznej akcji krew oddało 50 osób. 
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Ola nową Białą Damą
23 i 24 maja na wyremontowanym rynku odbyły się najważniejsze 
wydarzenia XXII Kórnickich Spotkań z Białą Damą

Z tej okazji zaplanowano mnóstwo 
atrakcji rekreacyjnych i gastrono-
micznych. W sobotę o godz. 16 
nastąpiło ofi cjalne otwarcie festy-
nu, na którym przedstawiono nową 
Biała Damę – Aleksandrę Maćko-
wiak, która zastąpiła w tej prestiżo-
wej funkcji Olgę Paprocką. Klucz do 
bram gminy wręczył jej burmistrz 
Jerzy Lechnerowski. Muzyczną 
gwiazdą była Ewelina Lisowska. 
Lech

REKLAMA
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Już w czerwcu rozpocznie się X 
Festiwal Muzyki Organowej i Ka-
meralnej. Wyjątkowy cykl koncer-
tów z udziałem muzyków i solistów 
światowej sławy ponownie przenie-
sie nas w świat cudownych dźwię-
ków. Patronat objął „Nasz Głos Po-
znański”.

Serdecznie zapraszamy 7 czerw-
ca o godz. 19.00 na koncert inau-
gurujący do kościoła parafi alnego 
w Komornikach oraz na pozostałe 
muzyczne spektakle. Dyrekto-
rem artystycznym Festiwalu jest 
Krzysztof Czerwiński, utalentowany 
i wielokrotnie nagradzany absol-
went Szkoły Muzycznej im. H Wie-
niawskiego dyrygent, chórmistrz 
grający na organach. Pochodzący 
z Komornik, obecnie tworzy i pracu-
je w Sydney.

Organizator Festiwalu: Urząd 
Gminy Komorniki, GOK Komorniki.

Prowadzenie: Anna Kurczewska
Red

Koncerty 
muzyki 
kameralnej 
i organowej
NASZ PATRONAT

Karuzela już się kręci

Zadziwiła do tego stopnia, że chcie-
liśmy przestać być przez chwilę 
dorosłymi, kierowani wiarą, że pa-
trzenie na ten świat oczami dziecka 
jest o wiele bardziej wiarygodne i fa-
scynujące niż pryzmat wiedzy osoby 
dojrzałej.

Wsiedliśmy na tę karuzelę z prze-
konaniem, że naszym udziałem sta-
nie się coś wyjątkowego, a przynaj-
mniej niecodziennego. Reżyserem 
i scenarzystą emocji był Krzysztof 
Deszczyński. Uśmiechy nasze jak 
ósemki nut rozpaliła muzyka Ma-
rzeny Osiewicz, Zbigniewa Górne-
go i Jacka Piskorza. Słowa w usta 
włożyły radosne piosenki z nieba-
nalną treścią autorstwa Krzysztofa 
Deszczyńskiego i Krzysztofa Ja-
ślara. Kierownikiem muzycznym 
tego wirowania przeżyć był Jacek 
Piskorz, zaś dyrektorem Wesołego 
Miasteczka Seweryn Wieczorek.

„Dookoła karuzeli” dzieją się 
rzeczy rozmaite i na tyle wartkie, 
aby wciągnęły nas w nurt przygody. 
Spektakl składa się właśnie z takich 
przygód i sytuacji, które mogą się 
zdarzyć dosłownie, a może wszyst-
kim – tym, którzy choć raz marzy-
li, aby być strażakami, kierowcami 
rajdowego samochodu; zapragnęli 
popłynąć pirackim statkiem, albo 
nie nauczyli się nowej piosenki jako 
szkolne zadanie domowe; pragnęli 

czarować jak iluzjoniści. Co istot-
ne, zaproszenie do wzięcia udziału 
w każdej z tych scenicznych wy-
cieczek, ma za zadanie pokazanie 
jakiejś ważnej prawdy, sposobu 

efektywnego radzenia sobie m.in. 
z pożarem (poznanie numeru tele-
fonu straży pożarnej; odcięcie ognia 
od tlenu, aby się nie rozprzestrze-
niał); z wypadkiem samochodowym 
(wezwanie karetki i czynności reani-
macyjne) itd.

Przedstawienie niesie w sobie 
wiele walorów edukacyjnych, ba-
zując na sprawdzonej metodzie ich 
przekazania poprzez interaktywną 
zabawę, w której uczestniczy pu-
bliczność – w większości oczywiście 
dziecięca bądź gimnazjalna. Pod-

kreśla ten wymiar obecność jako 
partnerów premiery takich podmio-
tów życia obywatelskiego jak np.: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego; PZU, Wielkopolskie 
Kuratorium Oświaty, Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli w Poznaniu, 
Komitet Ochrony Praw Dziecka, 
policja i Państwowa Straż Pożarna.

Musical „Dookoła karuzeli…” 
to barwne widowisko muzyczne 
i taneczne z udziałem dzieci, soli-
stów i orkiestry Teatru Muzyczne-
go. Nawiązuje do cyklu „Dziecko 

potrafi !” wystawianego w latach 
80. i 90. w Arenie. Dziś na deskach 
Teatru Muzycznego powraca po 
wielu latach w nowej, uwspółcze-
śnionej formie, która dobrze wpi-
suje się w oczekiwania młodszych 
i starszych odbiorców. W dużym 
stopniu to zasługa dzieci, które zdo-
minowały obsadę. Przez prawie dwa 
miesiące uczestniczyły w cyklicz-
nych próbach po przejściu castingu. 
Każde dziecko Poznania i Wielko-
polski mogło ubiegać się o „angaż” 
w przedsięwzięciu tak unikatowym, 
że 30 lat wcześniej obecny dyrektor 
teatru Przemysław Kieliszewski, 
także w nim zagrał i wpisał to sobie 
w CV.

„Kręć się, karuzelo, kręć! / Zawi-
rować mamy chęć, / Niech się nam 
zakręci w głowie / Niech nam wyj-
dzie to na zdrowie” – tym, którzy 
przyszli na premierę i będą obcować 
z tym przedstawieniem, zapewne ta-
kie zdrowie będzie dopisywać – bez 
recepty i zbędnych leków. Zdrowie 
to przecież kwestia samopoczucia, 
a o nie możemy być na karuzeli spo-
kojni…

„Dookoła karuzeli, czyli dziecko potrafi ” zadziwić dorosłych umiejętnością szczerego przeżywania 
każdego z dni w tym „największym na świecie wesołym miasteczku życia” – to jeden z tych twórczych 
motywów, którymi 16 maja zadziwiła nas premiera w Teatrze Muzycznym w Poznaniu

FO
T.

 D
A

M
IA

N
 A

N
D

R
Z

E
JE

W
SK

I_
SP

O
T

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne bilety na 
31 maja na godzinę 17. Jak je 
zdobyć? Szukajcie na naszglo-
spoznanski.pl .

Zdobądź bilety

Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

REKLAMA
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Stęszew Youth Festiwal

12 maja odbyła się już druga edy-
cja Stęszew Youth Festiwal, nad 
którym patronat od początku spra-
wuje „Nasz Głos Poznański”. Przy-
pomnijmy, że festiwal, skierowany 
głównie do młodzieży, miał na celu 
zainspirowanie młodych ludzi do 
odkrywania swoich talentów, po-
szukiwania pasji i jej realizowania 
w życiu, a także skoncentrowania 
się na celu i jego realizacji.

 O tym wszystkim mowa była 
podczas spotkań z artystami, które 
odbyły się w gimnazjach w Stęsze-
wie i Strykowie. Zorganizowano 
tam „Wlot na budę”, podczas któ-
rego artyści odwiedzili uczniów 
w klasach, a następnie – już w sali 
stęszewskiego gimnazjum – spotka-
li się na panelu dyskusyjnym, gdzie 
opowiedzieli, jak odkryli swoje 
talenty i co mogą zrobić młodzi lu-

dzie, by znaleźć i pielęgnować swoją 
pasję.

O godz. 15 na terenie boiska przy 
targowisku rozpoczęły się warsztaty 
i spotkania z artystami, pedagoga-
mi i specjalistami z różnych dzie-
dzin. Można było między innymi 
zobaczyć pokazy rowerowe MTB 
Freestyle, pokaz make up, spróbo-
wać swych sił na ściance wspinacz-
kowej czy zaczerpnąć wiedzy na 

temat beatbox. Miłośników rolek 
przyciągnęły warsztaty z roller ska-
tingu, a miłośnicy sportu i aktyw-
nego stylu życia mogli skorzystać 
z konsultacji dietetycznych połączo-
nych z profesjonalnym badaniem 
składu ciała. 

Od godz. 16.30 rozpoczęły się 
koncerty. Wystąpił zespół Atom, 
Nuteki, Blady Kris i gwiazda festi-
walu – Grubson. Impreza przycią-

gnęła dużą liczbę młodzieży, a tym 
samym Stęszew Youth Festival wpi-
sał się na stałe w kalendarz gmin-
nych wydarzeń.

Atom, Nuteki, Blady Kris i Grubson inspirowali młodych ludzi
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Poznańskie zespoły Strefa Zero 
i Rock and Rolnik będą głównymi 
gwiazdami tegorocznych Dni Prze-
źmierowa. 30 maja i 1 czerwca zo-
baczyć będzie można także występy 
Orkiestry Dętej „Da Capo” wraz 
z Mażoretkami GOK „SEZAM” 

Tarnowo Podgórne, Dziecięcego 
Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego 
„Modraki”, który wystąpi dwu-
krotnie a także dzieci ze szkoły 
i przedszkola w Przeźmierowie. 
Tradycyjnie nie zabraknie zawodów 
sportowych. JK

Dni PrzeźmierowaWirtuoz akordeonu w Lusowie
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Muzyka akordeonowa ma różne 
oblicza. To klasyczne usłyszymy 
podczas nadchodzącego koncer-
tu z cyklu „Lusowskie Spotkania 
Muzyczne”, nad którym patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”. 
W niedzielę, 7 czerwca o godz. 13 
w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej 
i św. Jakuba Apostoła zagrają wir-
tuoz tego instrumentu Aleksiej Su-
słow i zespół „Harmonia”.

Aleksiej Susłow ukończył studia 
muzyczne w zakresie gry na akor-
deonie, dyrygentury i kompozycji. 
Studiował w Moskwie i w Doniec-
ku. W czasie studiów kilkakrotnie 
zdobył I nagrodę na Międzynarodo-
wych Konkursach Akordeonowych 
organizowanych przez Moskiewski 
Instytut Kultury. Jest kompozyto-
rem takich utworów jak „Christmas 
Oratorio” z 2008 roku i oratorium 
„Święty Paweł” z roku 2011. Pisze 
także symfonie, kwartety smycz-
kowe i koncerty na akordeon i or-
kiestrę. Jako pedagog pracował na 
Ukrainie na Uniwersytecie Pedago-
gicznym, a także jako dyrygent i so-

lista fi lharmonii. Koncertował m. in. 
w Berlinie, Graz, Kijowie, Moskwie, 
Mińsku i Petersburgu. W 1992 roku 
z rąk prezydenta Ukrainy odebrał 
tytuł „Zasłużony działacz kultu-
ry Ukrainy”. Od 1998 mieszka we 
Wrocławiu, gdzie jest wicedyrekto-
rem Prywatnej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia „S-Art” oraz dyrekto-
rem Międzynarodowego Festiwalu 
Akordeonowego „Od Baroku do 
jazzu”.

Artyście towarzyszyć będzie pro-

wadzony przez Halinę Susłow ze-
spół „Harmonia” w składzie: Pau-
lina Wróblewska (fortepian), Marta 
Iwankiewicz (organy, akordeon), 
Jacek Wandycz (organy, akordeon) 
i Piotr Migocki (perkusja). Pole-
cam, wstęp wolny! 

30 MAJA 2015 (SOBOTA)
Park im. St. Kanikowskiego 
w Przeźmierowie
16:00 – Występ dzieci z przed-
szkola w Przeźmierowie 16:30 – 
Występ dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Przeźmierowie 17:00 
– Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
Ludowego „Modraki” 17:45 – 
Vanessa Jaskólska (perkusistka 
– mieszkanka Przeźmierowa) 
18:00 – Orkiestra Dęta Da Capo 
z Mażoretkami 19:00 – Zespół 
Rock and Rolnik 20:30 – Zespół 
Strefa Zero. 
Imprezy towarzyszące: 
14: 00 – Turniej kopa (hala OSiR 
w Przeźmierowie, ul. kościelna 
46/48) 16:00-18:00 – Turniej 

Sołectw Gminy Tarnowo Podgór-
ne (fi nał) 18:00-19:00 – Pokaz 
Rowerowy.
31 MAJA (NIEDZIELA)
9:00-14:00 – Turniej piłki nożnej 
dla dorosłych – obiekt OSiR 
w Przeźmierowie, ul. Kościelna 
46/48 – boisko zewnętrzne
13:00 – Dzieci Dzieciom „Kop-
ciuszek” w wykonaniu DZPiT 
Modraki – Centrum Kultury, 
ul. Ogrodowa 13a 14:30 – Gry 
i zabawy ruchowe dla dzieci 
i rodziców – boisko Orlik 2012, 
ul. Ogrodowa 20 16:30 – Uro-
czyste zakończenie imprezy 
z losowaniem Nagrody Dnia – 
obiekt OSiR w Przeźmierowie, ul. 
Kościelna 46/48.

Program

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Marta 
Marciniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZ PATRONAT

NASZ PATRONAT



NR 78 / 25 MAJA 2015

12 SPORT / OGŁOSZENIA

Gmina Duszniki zakończyła 
etap opracowywania Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
(PGN). Jest to dokument 
strategiczny, opisujący kie-
runki działań zmierzających 
do osiągnięcia celów pakietu 
klimatyczno-energetyczne-
go: redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, zwiększenia 
udziału energii pochodzą-
cej ze źródeł odnawialnych, 
zwiększenia efektywności 
energetycznej. 

Efektem końcowym PGN jest 
zestaw działań mających na celu 
redukcję emisji gazów cieplarnia-
nych, zmianę postaw konsump-
cyjnych użytkowników energii 
i wprowadzenie instrumentów 
zapewniających wsparcie w prze-
chodzeniu na gospodarkę nisko-
emisyjną. Posiadanie PGN przez 
gminę Duszniki pozwoli ubiegać 
się o dofi nansowania m.in. na 
termomodernizację budynków 
oraz zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii.

Oprócz dokumentu strate-
gicznego przygotowano rów-
nież bazę danych dotyczącą 
inwentaryzacji emisji gazów 
cieplarnianych. Zawiera ona 
wyselekcjonowane i usyste-
matyzowane informacje po-

zwalające na ocenę gospodar-
ki energią w gminie Duszniki 
oraz w jej poszczególnych sek-
torach i obiektach.

Dokument został przygo-
towany w ramach projektu 
„Opracowanie Planu Go-

spodarki Niskoemisyjnej dla 
gminy Duszniki” dofi nanso-
wanego ze środków Funduszu 
Spójności w ramach działania 
9.3. Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013.

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Duszniki

Trwa XXIV edycja Konsumenckie-
go Konkursu Jakości „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland” 
pod patronatem „Naszego Głosu Po-
znańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą 
głosować na najlepszych usługodaw-
ców wykonujących usługi na terenie 
Polski i producentów z krajów Unii 
Europejskiej. Organizatorem kon-
kursu jest Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu. W celu 

zgłoszenia najlepszej usługi lub pro-
duktu, należy wypełnić jeden z kupo-
nów, które będziemy zamieszczać na 
łamach „Naszego Głosu Poznańskie-
go” i wysyłać na adres: Towarzystwo 
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Garn-
carska 8, 61-817 Poznań. Kandyda-
tów można też zgłaszać za pomocą 
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi jesienią 2015 
roku. Wśród wysyłających kupony 
rozlosowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

REKLAMA

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296

Międzynarodowa 
spartakiada 

Po raz pierwszy rywalizowały dru-
żyny wszystkich partnerów jed-
nocześnie: Winnicy na Ukrainie, 
Podbrzezia na Litwie, Smižan na 
Słowacji oraz polskich Kamienicy 
i Komornik. 

Moment wejścia drużyn do hali 
sportowej wzruszył wszystkich wi-
dzów i gości. 

– Jesteśmy jedną, sportową ro-
dziną, mówił dyrektor GOSiR Ko-
morniki Marcin Kaczmarek, pod-
kreślając wyjątkowość tegorocznej 
spartakiady. Tradycja sportowej 
rywalizacji narodziła się dwana-
ście lat temu i długo odbywała się 
z udziałem trzech partnerskich 
gmin: Smižan, Kamienicy i Komor-
nik. Każdego roku inna gmina jest 
gospodarzem wydarzenia, w któ-
rym udział biorą 20-osobowe dru-
żyny (10 dziewcząt i 10 chłopców). 
Celem spartakiady jest rywalizacja 
sportowa fair play oraz wymiana 
kulturowa młodzieży i nauczycieli. 
Poznawanie swoich regionów, zwy-
czajów i języków jest dla młodych 
ludzi intersującą lekcją historii, geo-
grafi i i kultury. 

W poprzednich latach sporadycz-

nie dołączały do udziału w Sparta-
kiadzie nasi przyjaciele z dalekiego 
Podbrzezia na Litwie i Ukraińskiej 
Winnicy. Wójt Komornik, Jan Bro-
da otwierając XII Spartakiadę Mło-
dzieży wyraził radość, że w tym roku 
po raz pierwszy na „linii startu” sta-
nęły wszystkie gminy. Szczególne 
podziękowania skierował do Win-
nicy i Podbrzezia, które w tych nie-
łatwych czasach podtrzymują ścisłą 
współpracę ze swoimi partnerami.

Swoim drużynom kibicowały 
vipy: starosta Smižan, Michal Ko-
trady, wicestarosta Podbrzezia Woj-
ciech Drozd, dyrektor winnickiej 
szkoły Siergii Zagorodnii.

Drużyny wszystkich partnerskich gmin spotkały się 
w Komornikach, by rozpocząć sportową rywalizację na XII 
Spartakiadzie „Młodzież Ponad Granicami” 
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 
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W kolejnej ankiecie Naszego Głosu 
Poznańskiego i Sport Analytics za-
proponowaliśmy Czytelnikom wyty-
powanie tego sportu walki, którego 
poznańscy reprezentanci mają naj-
większe szanse na osiągnięcie suk-
cesów na arenach krajowych i mię-
dzynarodowych. W podsumowaniu 
ujęliśmy typy 122 Czytelników NGP. 

Jak wygląda klasyfi kacja na po-
dium? Pierwsze miejsce – z wynikiem 
61% głosów – przypadło w udziale 
poznańskim kick-bokserom. W do-
bie popularności medialnej miesza-
nych sztuk walk tak wysokiego wy-
niku kick-boxingu nikt się chyba 
nie spodziewał, mimo iż Poznań ma 
zarówno bogatą historię jak i atrak-
cyjną teraźniejszość w tej dyscyplinie 
– jeśli wspomnieć tylko nazwiska Ja-
cek Dreli, Radosława Laskowskiego 
czy też Macieja Michalaka. 

Druga lokata przypadła taekwon-
do – na tę „srebrną” dyscyplinę 
sportową oddało swój głos 25% na-
szych respondentów. Trzecie miej-
sce na podium wywalczyło MMA 
(z 14% głosów). Kolejne miejsca, już 
poza podium, przypadły w udziale: 
boksowi i brazylijskiemu ju-jitsu (ex 
aequo 4 lokata – po 7% głosów), da-
lej zaś uplasowały się: boks tajski, 
judo, zapasy, karate i kendo.

Tradycją naszych podsumowań 
jest prezentacja wybranych wypo-
wiedzi respondentów. Największą 
aktywnością w tym obszarze wyka-
zali się kibice i miłośnicy taekwondo. 
Opinie z tzw. „wolnego ringu” pozo-
stawiamy w pisowni oryginalnej:

„Zawodnicy AZS Taekwondo 
Poznań są bardzo profesjonalnie 
przygotowywani pod każdym kątem 
obejmującym trening – począwszy 
od mów motywacyjnych poprzez 
poznawanie zasad właściwego od-
żywiania, planowania czasu odpo-
czynku i pracy na profesjonalnie 

przeprowadzanych treningach za-
kończywszy.

Mają najlepszych Trenerów, któ-
rzy poprzez właściwe poznanie zalet 
i słabych punktów swoich zawodni-
ków potrafi ą doprowadzić swoich 
podopiecznych do zwycięstwa.” 
(Hubert)

„Taekwondo w Polsce stoi na wy-
sokim poziomie szczególnie u mło-
dych zawodników, których mamy 
wielu. Obiecujące młode talenty 
już odnoszą zwycięstwa na między-
narodowych arenach, a ich szkole-
niowcy dbają o ich dalszy rozwój” 
(Karola)

„Poznań jest najlepszym ośrod-
kiem taekwondo w Polsce, a zawod-
nicy walczą o najwyższe miejsca na 
ME i MŚ. Taekwondo to dyscyplina 
olimpijska a już za rok IO. Pozna-
niacy mają szansę tam się pojawić 
i walczyć o wynik!!” (Andrzej Me-
lener)

„Wszystkie sporty walki będą się 
rozwijały. Kładziemy coraz większy 
nacisk na rozwój fi zyczny, dbamy 
o formę! Na popularności zysku-
ją zarówno „elitarne” taekwondo 
i kendo, jak i „popularne” mieszane 
sztuki walki.” (Weteran)

„MMA to najbardziej dynamicz-
nie rozwijająca się dyscyplina spor-
tu na świecie. Zainteresowanie nią 
mediów, a co za tym idzie, również 
kibiców jest stale rosnące. Trans-
misje najważniejszych gal niewiele 
już ustępują oglądalnością meczom 
reprezentacji piłkarskiej. Trudno 
o lepszy argument. A brazylijskie 
ju-jitsu? To jedna z podstaw wy-
szkolenia zawodnika MMA. Do 
tego zdaniem wielu trenerów Polska 
jest czwartą siłą na świecie w tym 
sporcie ustępując jedynie Brazylii, 
Japonii i Stanom Zjednoczonym. 
Liczne medale, które zdobywają 
nasi zawodnicy są tego najlepszym 
dowodem” (Krzysztof Skrzypek)

Kolejny raz mamy okazję przeko-
nać się, że Poznań to nie tylko piłka 
nożna. Dobra kondycja kick-boxin-

gu, taekwondo i MMA w Poznaniu 
to świetna wiadomość dla fanów 
sportów walk. Poza wymienionymi 
powyżej klubami działa w mieście 
jeszcze kilka pomniejszych. Spora 
część z nich nie zamyka się tylko 
w obrębie jednej dyscypliny sporto-
wej. Większość oferuje również zaję-
cia dla dzieci i osób chętnych poznać 
sztuki walki, choć niekoniecznie za-
interesowanych czynnym udziałem 
w imprezach sportowych.

Podsumowując pragniemy rów-
nież przypomnieć, że sporty walki 
nie mają nic wspólnego z ulicznymi 

bijatykami i nieuzasadnioną agresją 
– jak wszystkie dyscypliny sporto-
we ukierunkowane są na osiąganie 
sukcesów, uzyskiwanie tytułów mi-
strzowskich i awanse w klasyfi ka-
cjach.

Jeśli chcesz uzyskać więcej in-
formacji na temat wyników naszej 
sondy lub podyskutować z autorami 

po prostu wyślij do nas wiadomość 
– pod adres: kontakt@sportanaly-
tics.pl

Kolejnej ankiety wypatrujcie już 
teraz w serwisie NGP. Jesteśmy 
w górnym prawym narożniku stro-
ny. W następnej sondzie powiążemy 
muzykę ze sportem. Zaciekawieni? 
Polecamy się uwadze Czytelników!

Poznańska mapa sportów walki

Marcin 
Cybulski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Paweł 
Chmielowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

Sporty walki uzyskują coraz większą popularność. Widowiskowość, przypisywanie zawodnikom ról 
współczesnych gladiatorów i możliwość wszechstronnego rozwoju powodują, że rośnie zarówno pula kibiców, 
jak i osób trenujących sporty walki. A jak kształtuje się sytuacja na poznańskim podwórku?

REKLAMA

Gran Turismo Polonia 

Od 1 do 5 lipca na torze „Poznań” 
odbędzie się 11. edycja imprezy 
Gran Turismo Polonia. Dziś to jed-
no największych wydarzeń moto-
ryzacyjnych w Europie. Ostatnie 

edycje ściągają nawet ponad 150 
najrzadszych, najbardziej pożąda-
nych samochodów świata oraz kil-
kadziesiąt tysięcy widzów. Wstęp 
wolny. Red
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Nie ma już wolnych miejsc, nie 
można przepisać pakietu, ale jest 
duża motywacja i zniecierpliwienie 
tych, którzy w ostatnią niedzielę 
maja wystartują w V biegu o koro-
nę księżnej Dąbrówki. Patronat nad 
wydarzeniem od samego początku 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”.

– Teraz rozpoczyna się okres zin-
tensyfi kowania prac organizatorów 
– mówi Marcin Napierała dyrektor 
biegu. Musimy przygotować pa-
kiety startowe, (numery, koszulki, 
upominki, chipy mierzące czas), 
nagrody, banery, przygotować tra-
sę, oznakowanie jej i wiele innych 
rzeczy około biegowych. 

Warto wspomnieć, że w tym roku 
będą pierwsze osoby, które zbiorą 

koronę i dodatkowo otrzymają złoty 
dukat Dąbrówki – pierwszą monetę 
bitą w Gminie Dopiewo we współ-
czesności. 

Biuro zawodów będzie otwarte 
w niedzielę 31 maja od g. 9 w Dą-
brówce przy ul. Parkowej, w okolicy 
linii startu i mety. Będzie można 
odbierać pakiety i zapisywać dzieci. 
Rejestracja najmłodszych i starty 
zgodnie z harmonogramem na stro-
nie www.koronadabrowki.pl w za-
kładce „Dzieci”, 

Start biegu głównego g. 12 mar-
szu nordic walking 12.05. W tym 
dniu od godzin porannych do ok. 
g. 15 fragment ulicy Parkowej na 
odcinku Dąbrówka–Zakrzewo bę-
dzie wyłączony z ruchu drogowego, 
a kierowcy będą musieli skorzystać 
z niewielkiego objazdu. Lech

V Bieg o koronę 
księżnej Dąbrówki 

NASZ PATRONAT

zielonych i spróbował go prze-
lobować. Na szczęście, kapitan 
Sparty Brodnica posłał piłkę obok 
bramki Pawłowskiego. Od 70. mi-
nuty podopieczni trenera Bekasa 
zdecydowanie przejęli inicjatywę. 
Bardzo bliski strzelenia bramki 
był Łukaszyk, który po doskona-
łym podaniu Goździka uderzył 
z bliska piłką w słupek. Chwilę 
później pięknym rajdem popisał 
się Fiedosewicz zakańczając go 
mocnym strzałem, który znów zo-
stał obroniony przez bramkarza 
gości. Klątwa została przerwana 
w 83. minucie, kiedy to Łukaszyk 
podał do Spławskiego, a jemu wy-
starczyło już tylko dołożyć nogę, 
by uradować kibiców i zapewnić 
Warcie mistrzostwo swojej grupy. 

Warta w najbliższą sobotę grać 
będzie na wyjeździe z Wdą Solec 
Kujawski, potem w czwartek podej-
mować będzie Unię Solec Kujawski, 
a na zakończenie zagra w Wągrow-
cu z Nielbą. FO
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Triumf Warty

Warta Poznań pokonała w sobotę 
w Ogródku Spartę Brodnica 1:0 
(0:0). Podopieczni trenera Tomasza 
Bekasa zdecydowanie przeważali, 
ale aż do 83. minuty nie potrafi li 
przechylić szali na swoją korzyść. 
Ostatecznie do bramki trafi ł Łukasz 
Spławski i zapewnił mistrzostwo 
III ligi grupy kujawsko-pomorsko-
wielkopolskiej.

Warciarze musieli wygrać, by na 
trzy kolejki przed końcem rozgry-
wek zapewnić sobie triumf w swojej 
grupie III ligi i czekać na rozstrzy-
gnięcie w grupie opolsko-śląskiej. 
Tam o miejsce w barażach z Wartą 
wciąż walczy Odra Opole z Polonią 
Bytom, ale w minioną sobotę w po-
jedynku bezpośrednim opolanie po-
konali bytomian 2:1 i mają 3 punkty 
przewagi. 

Pierwszy mecz barażowy zostanie 
rozegrany 13 czerwca w Poznaniu. 
Rewanż – cztery dni później na te-
renie rywala. 

Obraz pierwszej połowy dawał 
warciarzom przewagę optyczną, 
lecz zieloni nie potrafi li tego wyko-
rzystać i udowodnić swoją wyższość. 
Próbował m.in. Michał Ciarkowski. 
Skrzydłowy Warty w 44. minucie 
został sfaulowany tuż przed polem 
karnym i podszedł również do rzutu 
wolnego. Zdecydował się rozegrać 
ten stały fragment gry indywidual-
nie i technicznie przymierzył w lewe 
okienko bramki Sparty. Bramkarz 
Wojtkiewicz sięgnął jednak futbo-
lówkę i wybronił drużynę gości od 
straty gola. 

W drugiej połowie Warta za-
grała lepiej. Dwukrotnie piłkę 
w bramce mógł umieścić Brzo-
stowski, a w 57. minucie futbo-
lówka zatrzepotała w siatce po 
strzale Alaina Ngmayamy, ale 
wtedy sędzia podniósł chorągiew-
kę i wskazał pozycję spaloną. 
Goście postawili na grę z kontry, 
a jedna z nich mogła się zakończyć 
dla zawodników Warty dość tra-
gicznie. Wtedy to Feter dostrzegł 
wysoko ustawionego bramkarza 

Piłkarze poznańskiej Warty zdobyli mistrzostwo III ligi grupy 
kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej i powalczą w barażu o II ligę

Karol 
Jaroni 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Bramka: Łukasz Spławski (83.)
Warta: Pawłowski – Siwek (46. 
Koziorowski), Onsorge, Ngamay-
ama, Fiedosiewicz – Marciniak, 
Brylewski (70. Goździk) – Brzo-
stowski, Łukaszyk (90.Wróblew-
ski), Ciarkowski – Spławski.
Sparta: Wojtkiewicz – Gralewski, 
Janczak, Lamka, Śnieć, Feter, 
Wiśniewski, Ciechowski (86. 
Szymański), Yoneda, Zalewski 
(58. Grisbraber), Kretkowski.

Warta–Sparta 1:0 
(0:0)

Tomasz Bekas
trener Warty
— Przez 90 
minut prze-
ważaliśmy 
i szkoda, że tak 
późno zdobyli-

śmy bramkę – powiedział trener 
Bekas. – Okazji do zdobycia 
goli mieliśmy wcześniej parę, 
Alain pokonał nawet bramkarza 
rywali, ale sędzia bramki nie 
uznał. Zdaniem wielu obserwa-
torów zdobyta została prawidło-
wo. Za żółte kratki w kolejnym 
meczu będzie pauzował Krystian 
Łukaszyk. Przed nami jeszcze 
trzy mecze. Dam w nich szansę 
zawodnikom, którzy mniej grali, 
a także juniorom, by się im przy-
patrzeć w kontekście przyszłego 
sezonu.

Powiedzieli po meczu

O Warcie Poznań piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl

 Galeria zdjęć i relacja
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

R E L A C J E  Z  A R E N R E L A C J E  Z  A R E N 
S P O R T O W Y C HS P O R T O W Y C H
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Bieg Lwa: rekordowe wyniki
Zwycięzcą półmaratonu IV edycji 
Biegu Lwa został Hillary Kimaiyo 
z czasem 1:03:52. Wśród kobiet 
zdecydowane zwycięstwo odniosła 
Dominika Nowakowska, która linię 
mety minęła w czasie 1:14:00. Oba 
te wyniki są rekordami trasy! Pierw-
szym z Polaków po zaciętej walce 
był trzeci na mecie Błażej Brzeziń-
ski z czasem 1:08:50. 

Święto sympatyków biegania przyciągnęło tłumy do Tarnowa Podgórnego 
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 Szczegóły i zdjęcia na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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