
BE
ZP

ŁA
TN

Y 
DW

U
TY

GO
DN

IK
 M

IE
SZ

KA
Ń

CÓ
W

 P
O

ZN
AN

IA
 I 

O
KO

LI
C

PO
ZN

A
Ń

, B
U

K,
 C

ZE
RW

O
N

A
K,

 D
O

PI
EW

O,
 D

U
SZ

N
IK

I, 
KL

ES
ZC

ZE
W

O,
 K

O
M

O
RN

IK
I, 

KO
ST

RZ
YN

, K
Ó

RN
IK

, L
U

BO
Ń

, M
O

SI
N

A,
 M

U
RO

W
A

N
A

GO
ŚL

IN
A,

 O
PA

LE
N

IC
A,

 P
U

SZ
CZ

YK
O

W
O,

 P
O

BI
ED

ZI
SK

A,
 R

O
KI

ET
N

IC
A,

 S
TĘ

SZ
EW

, 
SU

CH
Y 

LA
S,

 S
W

AR
ZĘ

DZ
, 

TA
RN

O
W

O
 P

O
DG

Ó
RN

E 

NR 79 / 8 CZERWCA 2015 / NAKŁAD 20.000NAKŁAD 20.000  / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Elektryczne Gitary w DopiewieElektryczne Gitary w Dopiewie STR. 9
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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PLWSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Gwiazdy w StęszewieGwiazdy w Stęszewie

Ray Wilson, Jerzy Kryszak Ray Wilson, Jerzy Kryszak 
i Michał Kowalonek to gwiazdy i Michał Kowalonek to gwiazdy 
Święta StęszewaŚwięta Stęszewa STR. 12STR. 12
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Za miedzą też jest interesująco

Kalendarium

8 czerwca
PONIEDZIAŁEK
• W poznańskim CK Zamek 
GEMS OF POLISH CINEMA, 
g. 13.30 Polish Documentary 
Film of the 21st Century, Sala 
Kinowa / wstęp wolny.

11 czerwca
CZWARTEK
• ETHNO PORT: g. 19 koncert 
Catrin Finch & Seckou Keita, 
Sala Wielka CK Zamek / bilety 
30 zł / karnety czterodniowe / 
zaproszenia; g. 20.30 koncert 
Bassekou Kouyate & Ngoni Ba, 
Scena na trawie / wstęp wolny; 
g. 22.30 koncert Dom Tańca 
Poznań, Dziedziniec Zamkowy / 
wstęp wolny.

13–14 czerwca
SOBOTA-NIEDZIELA
• W ten weekend odbędzie się 
Aerofestival 2015. To mię-
dzynarodowe pokazy lotnicze 
w zupełnie nowej odsłonie. Nie 
jest to impreza tylko dla fanów 
lotnictwa. Można się będzie 
z bliska przyjrzeć samolotom 
i obejrzeć akrobacje najlepszych 
pilotów na świecie, a także wziąć 
udział w koncertach. Wszystko 
to odbędzie się na terenie lotni-
ska na poznańskiej Ławicy. Dla 
naszych Czytelników będziemy 
mieli bilety. Szczegóły na www.
naszglospoznanski.pl .

20–21 czerwca
SOBOTA-NIEDZIELA
• Elektryczne Gitary, Mezo, 
Misia FF to muzyczne gwiazdy 
tegorocznych „Dni Gminy Do-
piewo” – szczegóły na str.9.
• Ray Wilson wystąpi natomiast 
podczas Święta Stęszewa – wię-
cej na str. 12.

1–5 lipca 
ŚRODA–NIEDZIELA
• Na torze „Poznań” odbędzie 
się 11. edycja imprezy Gran 
Turismo Polonia. Dziś to jedno 
największych wydarzeń moto-
ryzacyjnych w Europie. Wstęp 
wolny. 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Na nasz region patrzę metropo-
litarnie. Od lat obserwuję to co się 
dzieje w poszczególnych gminach, 
skupiając się głównie na pozyty-
wach. A od 25 lat, kiedy powstały 
samorządy lokalne, dzieje się 
dużo. Najlepszym przykładem 
minionych dni jest otwarcie Tar-
nowskich Term, o czym piszemy 
na stronie 3. Wójt Tadeusz Czajka 
stwierdził nawet, że to najwięk-
sza inwestycja gminy minionego 
25-lecia. Powinna ona cieszyć 
nie tylko mieszkańców tej gminy, 

ale i zachodniego Poznania oraz 
gmin z tej części. Mnie, mieszkań-
cowi gminy Buk, cieszy, bo mam 
blisko, a na dowód dodam, że już 
dwukrotnie zdążyłem z rodzin-
ką spędzić tam mnóstwo czasu. 
Między gminami nie ma granic. 
Wystarczy chcieć gdzieś pojechać 
poza swoją – w zależności od zain-
teresowań i potrzeb. Termy to nie 
jedyna nowa inwestycja w naszym 
regionie. Otwarto właśnie w pod-
stęszewskim Rosnówku Podniebną 
Eko-Wioskę, o czym piszemy na 

str. 10. I ona, i cały Deli Park, to 
wielka atrakcja dla dzieci – ma 
wiele walorów edukacyjnych. Wy-
mieniam dwa wydarzenia, a było 
ich dużo więcej. Najbliższy tydzień 
przyniesie kolejne. Trwa bowiem 
czas pikników i festynów. Nie 
musimy się ograniczać do uczest-
nictwa jedynie w tych organizowa-
nych w naszych miejscowościach. 
Za przysłowiową miedzą też jest 
interesująco. Piszemy o tym na na-
szych łamach i portalu. Zachęcam 
do śledzenia i uczestnictwa!

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

Zachęcam do ko-
rzystania z pro-
pozycji gmin

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

22 VI
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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Podczas tej uroczystości wójt gminy 
Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 
podkreślił, że park wodny to przede 
wszystkim odpowiedź na potrzeby 
mieszkańców, którzy chcą spędzać 
czas i wypoczywać w nowoczesnych 
obiektach. Przypomniał kalendarium 
realizacji tej inwestycji: od planów 
poszukiwania wód geotermalnych 
na terenie gminy poprzez wykonanie 
odwiertu, decyzji o budowie aż po 
moment otwarcia aquaparku. Nato-
miast prezes Tarnowskich Term Anita 
Stellmaszyk, dziękując za zaufanie 
okazane przez władze gminy i cierpli-
wość mieszkańców, zaprosiła do ko-
rzystania z szerokiej oferty rekreacyj-
nej, sportowej i saun. Potem nastąpiło 
symboliczne przecięcie wstęgi, a cere-
monię otwarcia zakończyło poświęce-
nie Tarnowskich Term. Od 30 maja 

park wodny w Tarnowie zaprasza 
codziennie. W obiekcie do dyspozycji 
gości oddano przestrzeń podzieloną 
na 3 strefy: sportu, zabawy i rekreacji 
oraz saun. Część sportowa to dwa 

baseny: mniejszy do nauki pływania 
oraz sportowy, sześciotorowy o dłu-
gości 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 (przez cały rok!). Nato-
miast na najmłodszych czeka – sty-
lizowany na statek – brodzik.

Saunarium tworzy pięć nowocze-
snych saun: dwie parowe, dwie su-
che, sauna infrared, a ponadto natry-
ski i baseny z zimną wodą, komnata 
solna i przestrzeń odpoczynku. 

W budynku mieszczą się także 
centrum medyczno-rehabilitacyjne, 
kawiarnia, restauracja oraz biuro po-
dróży. W sąsiedztwie budynku znaj-
duje się ogromna piaszczysta plaża 
o powierzchni 1500 m2. Wszystkie 
informacje znajdują się na www.tar-
nowskie-termy.pl . ARz

Tarnowskie Termy otwarte! 
29 maja jako pierwsi z atrakcji Tarnowskich Term skorzystali mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne, 
którzy okazując Kartę Mieszkańca odebrali bezpłatne zaproszenia. Uczestniczyli oni także w ceremonii 
ofi cjalnego otwarcia, którą poprowadziła multimedalistka Otylia Jędrzejczak
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 Galeria zdjęć z otwarcia na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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25 lat odrodzonego samorządu

Lokalni liderzy samorządowi zasiedli 
naprzeciwko gimnazjalistów, by wy-
mienić się wzajemnymi defi nicjami 
i wizjami samorządności – tej rodzą-
cej się w latach 90-tych i tej współcze-
snej. Gościem specjalnym debaty był 
sen. Włodzimierz Łęcki, wieloletni 
Przyjaciel Gminy Komorniki, do-
świadczony samorządowiec, wojewo-
da wielkopolski w latach 1990–1997. 

W charakterystyczny dla siebie, 
niezwykle interesujący sposób przy-
bliżył zebranej młodzieży ideę i za-
sady samorządności, wprowadzonej 
do polskiego ustroju w, i po roku 
1990. Barwnie przedstawił specyfi -
kę funkcjonowania społeczności lo-
kalnych oraz podkreślił możliwość 
wpływania mieszkańców na rozwój 
i charakter ich małych ojczyzn. Za-
chęcał młodych ludzi do angażowa-
nia się w sprawy lokalne. 

Debata, moderowana przez Alek-
sandrę Paszek, uczącą w gimna-
zjum historii i WOS, rozpoczęła się 
pokazem fi lmu autorstwa jednego 
z gimnazjalistów pt.: „Wiatr zmian” 
o przemianach ustrojowych w Polsce. 
Debata była żywą wymianą opinii, 
poglądów i pomysłów. Każda z grup 
panelowych – samorządowcy i gimna-
zjaliści odpowiadała na pytania o wol-
ność, demokrację i samo-rządzenie 
widziane z własnej perspektywy. 

Młodzież komentowała świado-
mość obywatelską wśród mieszkań-
ców gminy oraz swoje obserwacje 
nt. ich udziału w decydowaniu 
o losach gminy. Konstatowano, że 
urząd powinien być bliżej obywate-
li, ale również więcej mieszkańców 
powinno aktywnie działać na rzecz 
gminy. Wspólnie zastanawiano się 
jak zachęcić ludzi do integracji na 
rzecz rozwoju społeczności lokal-
nej. 

– Debata poruszyła interesujące 
wątki do dalszej dyskusji o kształ-
cie naszego samorządu – mówi 
wójt Komornik Jan Broda. – Cieszy 
mnie, że młodzi ludzie na bieżąco 
obserwują rzeczywistość gminną, 
a poznanie ich punktu widzenia 
na wiele lokalnych spraw jest inte-
resującym źródłem opinii naszych 
mieszkańców, którzy przez następ-
ne 25 lat będą decydować o przy-
szłości Komornik. 

Dla uczczenia tej szczególnej dla 
nas rocznicy, przed debatą otwarto 
wystawę fotografi czną „Moja Wol-
ność – 25 lat odrodzonego samo-
rządu” ukazującą gminę i jej meta-
morfozę od 1990 r. 

– Spojrzenie wstecz, przez te 
wszystkie lata od 1990 r. pokazuje, 
jaki postęp cywilizacyjny zrobiła 
gmina Komorniki i jak bardzo zmie-
nił się jej charakter z gminy rolniczej 
w gminę przemysłowo-mieszkanio-

wą – komentował Marian Adamski, 
przewodniczący rady gminy, radny 
wszystkich, siedmiu kadencji. 

Kiedy w 1990 roku zaczął funk-
cjonować samorząd gminy Ko-
morniki, jej budżet wynosił niecałe 
4,5  mln zł. Przez cztery lata, do 
1994, na inwestycje gminne wydano 
łącznie ok. 2,8 mln zł. Dla porówna-
nia, w roku 2000 budżet został wy-
konany na poziomie 19,5 mln, by 10 
lat później, w 2010 r. osiągnąć już 
pułap 66,5 mln zł. Na 2015 r. gmi-
na Komorniki planuje zanotować po 
stronie wydatków ponad 96 mln, tj. 
21 razy więcej niż 25 lat temu. Po-
równując wydatki na inwestycje – 
przez ostatnie cztery lata wyniosły 
one ponad 100 mln – to prawie 40 
razy więcej niż w pierwszej kadencji. 

– Efekty sprawnego gospoda-
rowania gminą cieszą dziś stałych 
mieszkańców i czynią Komorniki 
atrakcyjnym miejscem dla osiedla-
nia się nowych. Myślę, że możemy 
być zadowoleni z tego, co sobą dziś 
reprezentujemy – gmina i jej miesz-
kańcy – mówi wójt Broda. 

Dokładnie w rocznicę 25-lecia przeprowadzenia pierwszych w pełni demokratycznych wyborów 
samorządowych, 27 maja, odbyła się w komornickim gimnazjum debata samorządowa „Moja wolność – 
25 lat odrodzonego samorządu”
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Z okazji 25-lecia samorządu teryto-
rialnego burmistrz gminy Stęszew 
Włodzimierz Pinczak oraz Muzeum 
Regionalne w Stęszewie zorganizo-
wali wystawę fotografi czną pt. „25 
Lat samorządu terytorialnego w gmi-
nie Stęszew”. Na przedstawionych 
zdjęciach można zobaczyć ile zmieni-
ło się tu w ciągu ostatnich 25 lat. Ofi -
cjalne otwarcie wystawy odbyło się 
25 maja w Muzeum Regionalnym. 

Część ekspozycji została zaprezento-
wana również 31 maja na stadionie 
KS Lipno, podczas Pikniku Ekolo-
gicznego „Graj w Zielone”. Wystawę 
można zwiedzać do końca września. 

Po 24 latach Poznań znów będzie 
gospodarzem lotniczej imprezy mię-
dzynarodowego formatu. 13 i 14 
czerwca na lotnisku Ławica odbędzie 
się Aerofestival, czyli połączenie po-
kazów lotniczych, wystawy targowej 
Aero Fair i koncertów gwiazd. 

Poznań stolicą polskiego lotnic-
twa? Wbrew pozorom, taki tytuł 
nie byłby przesadą. To właśnie tu-
taj w 1919 roku powstał pierwszy 
w Polsce aeroklub, który działa do 
dzisiaj. W czasach II wojny świa-
towej jego członkowie tworzyli my-
śliwski Dywizjon 302, zwany Po-
znańskim. Zasłużył się on w słynnej 
lotniczej Bitwie o Anglię. Tradycje 
wojskowe z tamtego okresu odzie-
dziczyła 31. Baza Lotnictwa Tak-
tycznego w Krzesinach. W końcu to 
na poznańskiej Ławicy w 1991 roku 
odbyły się pierwsze w Polsce poka-

zy lotnicze Air Show. Już w czerwcu 
serce polskiego lotnictwa ponownie 
zabije w stolicy Wielkopolski.

Aerofestival to pokazy lotnicze 
w zupełnie nowej odsłonie. Impre-
za skierowana jest nie tylko do fa-
nów lotnictwa, ale do każdego, kto 
chciałby z bliska przyjrzeć się samo-
lotom i zobaczyć na żywo akroba-
cje najlepszych pilotów. Integralną 
częścią imprezy będą targi lotnicze 
Aero Fair, przygotowane przez MTP. 
Będzie wiele atrakcji dla dzieci, 
a przysłowiową „wisienka na torcie” 
to koncerty. Red

Wystawa w Stęszewie Aerofestival 2015 

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

Marta 
Marciniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

KONKURS

• Dla naszych Czytelników 
mamy 4 pojedyncze bilety na 
to wydarzenie. Jak je zdobyć? 
Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl .

Mamy bilety
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Po raz jedenasty wójt gminy Ko-
morniki Jan Broda wręczył statuetki 
Bene Meritus, dla wyróżnienia osób 
szczególnie zasłużonych dla rozwo-
ju i promocji gminy. Do zacnego 
grona zasłużonych dołączyli w tym 
roku przedstawiciele oświaty, orga-
nizacji pozarządowej oraz biznesu. 

Małgorzata Gubańska – wie-
loletnia dyrektor przedszkola im. 
Króla Maciusia w Komornikach 
została wyróżniona za wychowanie 
pokoleń komorniczan i wielolet-
nie wzorowe zarządzanie placów-
ką; Bogdan Maćkowiak – prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Promyk” za 
bezinteresowną walkę o uśmiech 
osób niepełnosprawnych oraz Luis 
Amaral – prezes grupy Eurocash za 
zaufanie i zlokalizowanie siedziby 
fi rmy w Komornikach. 

Tradycyjnie już statuetki zostały 
wręczone podczas Spotkania Przy-
jaciół Gminy Komorniki. 

Bene Meritusy 
wręczone

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

REKLAMA

Pałac w Rogalinie 
odrestaurowany
Od 16 czerwca po kilkuletnim remoncie będzie można odwiedzać pałac w Rogalinie 

30 maja w wyremontowanym pa-
łacu w Rogalinie gościł urzędujący 
Prezydent RP Bronisław Komorow-
ski, który wziął udział w uroczysto-
ści zakończenia prac rewaloryzacyj-
nych i modernizacyjnych Zespołu 
Pałacowo-Parkowego w Rogalinie.

Prezydent Komorowski przypo-
mniał, że w czasie remontu pałacu, 
dzieła w nim zgromadzone – m.in. 
obrazy Jacka Malczewskiego i Olgi 
Boznańskiej – można było oglądać 
w Pałacu Prezydenckim i poczuć dumę 
„z wielkości Polski i Wielkopolski”.

Od 16 czerwca po kilkuletnim 
remoncie będzie można odwiedzać 
pałac w Rogalinie pod Poznaniem. 
Od 1 czerwca można natomiast 
wejść do przypałacowego parku. Re-
mont, który rozpoczął się w 2007 r., 
pochłonął ponad 50 mln zł. Red Z
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Dziennik Gazeta Prawna rozstrzy-
gnął ogólnopolski ranking „Perły 
Samorządu”. Gmina Tarnowo Pod-
górne i jej wójt Tadeusz Czajka zo-
stali bardzo wysoko ocenieni przez 
kapitułę konkursową i znaleźli się 
w najlepszej dziesiątce! 

Ranking powstał na podstawie 
ankiet, które wypełniali samorzą-
dowcy – gazeta opierała się bowiem 
przede wszystkim na uzyskanych 
odpowiedziach, a nie na danych sta-
tystycznych. Wśród pytań znalazły 
się zagadnienia związane z inwe-
stycjami strukturalnymi, ochroną 
środowiska działalnością w obsza-
rze sportu i rekreacji. Analizowano 
także odpowiedzi na temat kontak-
tów z mieszkańcami i ułatwień dla 
niepełnosprawnych. 

Najlepsze samorządy wyłoniono 
w czterech kategoriach: miasta po-
wyżej 100 tys. mieszkańców, miasta 
do 100 tys. mieszkańców, gminy 
miejsko-wiejskie oraz gminy wiej-
skie. W rankingu oceniano także 
włodarzy samorządowych – tych, 
którzy pełnią swą funkcję przez co 
najmniej trzy kadencje.

Ta edycja była wyjątkowa – sta-
nowiła bowiem podsumowanie 25 
lat samorządności. Patronat nad 
rankingiem roztoczył Prezydent RP 
Bronisław Komorowski. Uroczystość 
ogłoszenia wyników oraz wręczenie 
nagród i wyróżnień odbyła się we wto-
rek, 26 maja, w Warszawie. ARz

Tarnowo 
Podgórne 
Perłą 
Samorządu! 
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

REKLAMA

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 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
w Dopiewie, ul. Trzcielińska 1

poleca w sprzedaży w szerokim asortymencie:

WĘGIEL WYSOKOKALORYCZNY, MIAŁY
Ceny promocyjne do wyczerpania zapasów

NAWOZY
NASIONA

PROWADZIMY SKUP ZŁOMU
Najtańszy transport przy dowozie zakupionego towaru

Posiadamy do wydzierżawienia
MAGAZYN ZBOŻOWY poj. 500 ton, 600 mkw.

oraz MAGAZYNY i POMIESZCZENIA BIUROWE

Zapraszamy:
od 7.00 do 15.00 – pon.-pt. od 7.00 do 11.00 – soboty

Tel. kontaktowy: 61-81-48-431, 61-81-48-017, 603-987-574

Rajd rowerowy 
w Szczytnikach 
Tym razem rajd odbył się 23 maja 
pod hasłem „Rowerem po zdro-
wie”. Organizatorom tej imprezy – 
Stowarzyszeniu Grupa Rowerowa 
Szczytniki – Koninko, Ochotniczej 
Straży Pożarnej ze Szczytnik oraz 
Kołu Gospodyń Wiejskich – zale-
żało na promocji zdrowia, a także 
krzewienia zasad bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym oraz populary-
zację turystyki rowerowej oraz za-
chęcenie do zdrowego i aktywnego 
wypoczynku przy jednoczesnym 
poznawaniu przepięknych okolic. 
O integracji społeczności lokalnej 
nie trzeba wspominać, na każdym 
kroku było widać pomocnych sobie 
ludzi – przy przygotowaniu rajdu, 
organizacji, przygotowaniu terenu 
do festynu, sprzątaniu, a przede 
wszystkim w aktywnym udziale 
w samym rajdzie.

Przed wyruszeniem w trasę 
uczestnicy mogli oznakować swoje 
rowery dzięki policji z Kórnika. Po 
błogosławieństwie kapelana Gru-
py Rowerowej, proboszcza Jakuba 
Lechniaka i rozgrzewce przepro-
wadzonej przez Marcina Szpa-
kowskiego z Głuszyny, ponad 350 
uczestników wyruszyło w drogę. 
w słoneczną pogodę, grupami po 
15 osób, wypuszczanymi na trasę 
co kilka minut. Trasa wiodła przez 
Szczytniki, Kamionki aż do Leśnic-
twa Mieczewo, powrót odbył się 
przez te same miejscowości. Niektó-
rzy z uczestników po raz pierwszy 
zobaczyli niesamowicie malowni-
cze tereny Nadleśnictwa Babki. Na 
trasie były punkty kontrolne, przy 
których uczestnicy zatrzymywali 
się i rozwiązywali zadania. W po-
łowie trasy dzięki zaangażowaniu 
pracowników Nadleśnictwa Bab-
ki: Włodzimierza Wrzeszcza, Jana 
Zięty oraz Dawida Wójkiewicza ro-
werzyści mogli uczestniczyć w pre-
lekcji, nauczyć się rozpoznawania 
tropów zwierząt, zapoznać się sze-

rzej z problematyką leśną, zadawać 
pytania i otrzymywać wyczerpujące 
odpowiedzi. Na polanie leśnej był 
czas na odpoczynek i podziwianie 
krajobrazu i popijanie orzeźwiającej 
oranżady wydawanej z zabytkowego 
Citroena dzięki uprzejmości Pawła 
Gumuły z Koninka. Nad bezpie-
czeństwem rowerzystów na trasie 
czuwała Ochotnicza Straż Pożarna 
ze Szczytnik oraz Straż Miejska 
z Kórnika.

Po szczęśliwym i bezpiecznym 
ukończeniu trasy, na wszystkich 
czekał festyn przy nowo powstałej 
Przystani Rowerowej w Szczyt-
nikach. Można było zjeść pyszną 
grochówkę ugotowaną przez zespół 
Andrzeja i Hirka i smakowitą pajdę 
chleba ze smalcem przygotowaną 
przez Koło Gospodyń Wiejskich. 
Podczas festynu każdy miał możli-
wość wykonania profi laktycznego 
badania dzięki Fundacji Bez Barier, 
w tle przygrywał uczestnikom dj 
Jacek Schmidt. Jedną z atrakcji był 
również koncert zespołu młodzieżo-
wego Purple Sky. 

Było mnóstwo konkursów, gier 

i zabaw dla najmłodszych uczest-
ników rajdu, przygotowanych 
przez KS Szczytniki, MIR-BUD 
oraz Patrycję Szalczyk z Konin-
ka, był pokaz ćwiczeń na stepie 
zorganizowany przez Olę Rochnę 
z Daszewic, a na koniec imprezy 
rozlosowano wiele ciekawych na-
gród, w tym nagrody główne rower 
oraz kosiarkę. Sponsorzy dopisali, 
nagród rzeczowych było około 100. 
Chcielibyśmy przypomnieć, że 
w zeszłym roku Wiktoria wygrała 
lot nad Szczytnikami ale ze wzglę-
du na stan zdrowia musiała z niego 
zrezygnować. Firma Durczak Aero, 
sponsor nagrody, stanęła na wyso-
kości zadania i zamieniła lot na re-
habilitację konną dla dziewczynki. 
Podczas tegorocznego rajdu Wik-
toria podziękowała za to sponsoro-
wi oraz Grupie Rowerowej. 

Na koniec festynu jak na zorga-
nizowaną społeczność przystało, 
po posprzątaniu terenu, zorganizo-
wano ognisko, przy którym wszyscy 
podzielili się wrażeniami z 3 już Raj-
du Rowerowego.
Justyna Skrzypczak-Jaśkowiak

To już trzecia edycja tej fantastycznej zabawy
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REKLAMA

Rondo Orła Białego
Taką nazwę nosi pierwsze w gminie Komorniki rondo, 
zlokalizowane w ciągu drogi powiatowej Komorniki – Plewiska, 
na skrzyżowaniu ulic Krzysztofa Kolumba i ks. Wawrzyniaka

Uchwałę w tej sprawie podjęli ko-
morniccy radni podczas uroczystej 
sesji rady gminy, 30 maja. Inicjaty-
wę nadania tak znaczącej inwestycji 
gminnej nazwy Orła Białego wysu-
nął wójt Jan Broda argumentując 
swą propozycję chęcią propagowa-
nia i utrwalania symboli narodo-
wych wśród lokalnej społeczności. 
Wyjątkowo uroczysty i patriotyczny 
charakter sesji, poświęconej obcho-
dom 25-lecia odrodzonego samo-
rządu podkreślił wykład Tadeusza 
Jeziorowskiego, niegdyś kustosza 

Muzeum Wojskowego w Poznaniu, 
o znaczeniu Orła Białego w historii 
Polski i polskiej heraldyki. Porusze-
ni słowami przemawiającego, po 
podjęciu uchwały goście sponta-
nicznie powstali i odśpiewali Rotę.

Po zakończonej sesji radni oraz go-
ście udali się na rondo Orła Białego 
w Komornikach na jego poświęcenie. 

Sesja była także okazją do refl ek-
sji o rocznicy 25-lecia samorządno-
ści. Z zainteresowaniem wysłucha-
no szerokiego komentarza dr Jacka 
Pokładeckiego (UAM) do mijają-

cego ćwierćwiecza samorządności 
obywatelskiej na poziomie gminy. 
By uhonorować długoletnich pra-
cowników urzędu oraz osoby zasłu-
żone dla samorządu, wójt Jan Broda 
wraz z przewodniczącym Marianem 
Adamskim wręczyli im pamiątkowe 
medale
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

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

6 czerwca odbył się 10. Maraton 
Lednicki organizowany przez Sto-
warzyszenie Biegowe Brylant Kór-
nik przy okazji XIX Spotkań Mło-
dych Lednica 2000. 

Do udziału zaproszeni zostali 
wszyscy kochający bieganie, ale 
także... drugiego człowieka. Tego 
obcego, który w trakcie biegu nie 
jest rywalem, ale (nawet jeśli nie jest 
nim od początku) staje się bratem. 

Dystans wynosił lekko ponad 
zwyczajowe 42 km 195 m: trzeba 
było pokonać 44,1 km! Do biegu 
spod poznańskich Krzyży wystar-
towało około 100 osób, wśród nich 
Przemysław Babiarz, znany tele-
wizyjny dziennikarz sportowy. Na 
start przybył starosta poznański Jan 
Grabkowski.

Patronat sprawował „Nasz Głos 
Poznański”. Galeria zdjęć ze sta-
ru na www.naszglospoznanski.pl . 
Lech

Maraton Lednicki
NASZ PATRONAT
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Przełom wiosny i lata sprzyja prze-
glądom, festynom i wszelkiej maści 
imprezom. Tak jest co roku. Warto 
zajrzeć na portal www.naszglospo-
znanski.pl oraz strony internetowe 
podpoznańskich gmin i – być może 
– znaleźć coś dla siebie. Pokonując 
niewiele kilometrów, można wybrać 
się w podróż odległą. Potwierdze-
niem tej tezy są ostatnie weekendo-
we propozycje gminy Dopiewo. 

Stowarzyszenie Kulturalno-Ar-
tystyczne Gminy Dopiewo zorga-
nizowało 22–23 maja w Centrum 
Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Ko-
narzewie pierwsze „Forum Kultury 
Lokalnej”. Publiczność mogła po-
dziwiać występy teatrów amator-
skich i młodzieżowych. Nagrodę 

„Złoty Liść Dębu” jury przyznało 
grupie „Maski ze Skórzewa za spek-
takl pt.: „Gdzie jesteś mały Książę? 
Można było podziwiać wystawy pla-
styczne i rękodzielnictwa lokalnych 
twórców.

Czy „Dzień dziecka” da się po-
łączyć z wędkowaniem? Festynem 
„Na ryby” , który odbył się 24 maja 
nad stawem w Dopiewie, miejsco-
we biblioteka i koło wędkarskie 
udowodniły, że jak najbardziej i to 
z powodzeniem. Uczestników ba-
wiły gminne maskotki Dop i Ewo. 
Odbyły się zawody wędkarskie 
i konkursy. Można było przejechać 
się bryczką, poskakać po dmu-
chawcach i wziąć udział w warszta-
tach plastycznych. 

Szkolne festyny, wspierane przez 
rady sołeckie, zorganizowane zo-
stały w Dąbrówce (22 maja) i Skó-
rzewie (30 maja). Prezentowali się 
miejscowi artyści i sportowcy. Był 
kiermasz i coś na ząb. Nie zabrakło 
atrakcji typowych na tego typu wy-
darzeniach.

Wyjątkowym wydarzeniem, które 
odbywało się w ciągu dwóch dni 28 
i 29 maja w Skórzewie i Poznaniu 
był II Zjazd Szkół im. I.J. Paderew-
skiego. Organizatorem było Gimna-
zjum w Skórzewie, które w sławnym 
pianiście ma patrona. Przyjechali 
goście nawet z Małopolski. Zjazd 
uświetniła „Ignacjada” oraz koncert 
zespołu „Pectus”, którego członko-
wie – bracia Szczepanikowie są ab-

solwentami szkoły, której patronem 
jest I.J. Paderewski.

Poznać zwyczaje i ceremonię 
Ochotniczej Straży Pożarnej moż-
na było podczas 50-lecia OSP Pa-
lędzie, przypadającego na 30 maja. 
Jednostce nadano sztandar, którą 
poświęcił proboszcz, wręczono 
medale zasłużonym strażaczkom 
i strażakom. Podczas mszy, ceremo-
nii i w koncercie fi nałowym popis 
umiejętności dała Orkiestra Dęta 
Gminy Dopiewo.

W tym samym dniu 650-lecie 
świętowała pobliska Dąbrowa. I tu-
taj nie zabrakło festynowych atrak-
cji. Były występy, zawody sportowe, 
a w budynku szkoły można było 
podziwiać Dąbrowę z dawnych lat, 

ukrytą pośród eksponatów senty-
mentalnej wystawy. Przynieśli z do-
mów jej mieszkańcy, razem tworzy-
ły niepowtarzalny klimat.

Czerwiec przynosi kolejne wy-
darzenia w gminie Dopiewo, m.in. 
Dni Gminy Dopiewo, z artystami 
wielkiego formatu i Biesiadę Wian-
ki, z kapelą, symultaną szachową 
i konkursem wianków. Szczegó-
ły znajdziecie Państwo na stronie 
obok, na portalu naszglospoznan-
ski.pl i dopiewo.pl .

AKTUALNOŚCI

50 lat OSP Pa-
lędzie i nadanie 
sztandaru.

Forum Kultury 
Lokalnej w Ko-
narzewie.

650 lat 
Dąbrowy.

Dzień Dziecka 
nad Stawem 
w Dopiewie.

Festyn szkolno-
sołecki 
w Skórzewie.

Pectus – pod-
czas Ignacjady 
w Skórzewie.

REKLAMA

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 !

Prężnie funkcjonująca fi rma z branży budo-
walnej poszukuje osób na stanowiska:

ZBROJARZ 
(osoba prowadząca produkcję); 

umiejętność czytania rysunku technicznego.

BETONIARZ

PRACOWNIK FIZYCZNY

Miejsce pracy Poznań, ul. Św. Wincentego 11.
CV proszę kierować na adres 

poznan.praca2015@gmail.com lub osobiście. 
Tel. kontaktowy 517-011-721 lub 519-302-1477

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Czas festynów w gminie Dopiewo
Gmina Dopiewo dla mieszkańców i dla gości
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Baw się koncertowo w Dopiewie 

Ich koncerty odbędą się w sobotę 
20 czerwca 2015 r. na placu przy ul. 
Łąkowej i Wyzwolenia w Dopiewie. 
Festyn rozpocznie się o godz. 14.30 
przeglądem artystów gminnych i fi na-
łem „Turnieju sołectw”, a jego zwień-
czeniem będzie pokaz fajerwerków 
i zabawa z DJ’em. Patronat medial-
ny sprawuje „Nasz Głos Poznański” 
i www.naszglospoznanski.pl .

Koncertem Orkiestry Dętej 
Gminy Dopiewo i występem Ma-
żoretek zakończą się o godz.16:00 
prezentacje talentów gminy Dopie-
wo i rywalizacja drużyn sołeckich, 

a placem zawładną siłacze. Goszczą-
ce w Dopiewie eliminacje mistrzostw 
„Strongman Wielkopolski 2015” 
poprowadzą Ireneusz Kuraś „Griz-
zly” i Grzegorz Peksa „Dzik Notec-
ki”. Ośmiu muskularnych mężczyzn, 
zaprawionych w podnoszeniu, prze-
noszeniu, wyciskaniu i wyciąganiu 
największych ciężarów, zapewni wi-
dzom solidną dawkę emocji. 

Rodzimy przedstawiciel hip – 
hopu, Jacek Mejer, czyli Mezo, za-
władnie sceną od godz. 18. Podczas 
koncertu nie zabraknie największych 
przebojów z jego wieloletniej karie-

ry: „Sacrum”, „Ważne”, „Kryzys”, 
„Aniele”, „Mezokracja”. Mezo to 
sceniczne zwierzę. W 2012 poprowa-
dził grupę do III miejsca w „Bitwie na 
głosy”. W Dopiewie pojawi się z gro-
nem przyjaciół i z pewnością zaprosi 
publiczność do wspólnej zabawy.

Następnym koncertem publicz-
ność będzie miała okazję przenieść 
się w muzyczne rejony indie po-
p’u i rocka. Misia Ff, czyli Michalina 
Furtak, nieczęsto występuje w Wiel-
kopolsce, więc warto skorzystać 
z okazji i wybrać się do Dopiewa. 
Karierę solową rozpoczęła „Epką” 

z takimi utworami, jak: „Mózg”, 
„Kartonem”, „Pie in the Sky”. 
Wcześniej nagrała 3 albumy z mię-
dzynarodową 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 humoru 
i autoironii. Kojarzy je większość 
z nas. Wystarczy wymienić tytuły, by 
uświadomić sobie powszechną zna-
jomość twórczości Kuby Sienkiewi-
cza i spółki. W Dopiewie z pewnością 
usłyszymy największe szlagiery Elek-
trycznych Gitar: „Jestem z miasta”, 

„Dzieci wybiegły”, „Kiler”, „Czło-
wiek 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.

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

Mezo.

Misia FF.

NASZ PATRONAT

REKLAMA

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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31 maja na stadionie KS Lipno 
w Stęszewie odbył się kolejny już 
Piknik Ekologiczny „Graj w Zielo-
ne”. Impreza rozpoczęła się o godz. 
12 Grą Miejską, w której wystarto-
wały drużyny z gminnych szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Uczestnicy 
mieli do pokonania kilka punktów 
rozlokowanych w różnych częściach 
miasta, w których rozwiązywali róż-
norodne zadania i wykonywali kon-
kurencje sprawnościowe. 

Podczas pikniku odbyły się fi na-
ły konkursów: piosenki o tematyce 
ekologicznej, „Eko-Teatr”, „Eko-
Moda”, a także plastycznego. Wrę-
czono również nagrody w fi nale 
konkursu wiedzy ekologicznej dla 
uczniów szkół gimnazjalnych. 

Na uczestników pikniku czekało 
wiele innych atrakcji, między in-
nymi marsz nordic walking wraz 
z instruktażem i rozgrzewką popro-
wadzony przez instruktora Piotra 
Szafrańskiego, gry sprawnościowe, 
eko-quiz, stoiska tematyczne przy-
gotowane przez Koła Łowieckie: 
„Lis” i „Łoś”. Na swoim stoisku 
zaprezentował się również Wiel-
kopolski Park Narodowy, Związek 
Międzygminny Centrum Zago-

spodarowania Odpadów SELEKT 
oraz Stowarzyszenie – Lokalna 
Grupa Działania „Źródło”. Można 
było także obejrzeć pokaz sprzętu 
strażackiego, a najmłodsi mogli 
skorzystać z atrakcji przygotowa-
nych dla nich w „Kąciku Malucha”. 
Nadleśnictwo Konstantynowo przy-
gotowało także dodatkową atrakcję 
na scenie – Dariusz Mikołajczak 
i Krzysztof Kozłowski wystąpili 
w pogadance „Gimnastyka ekolo-
giczna”, przybliżając wszystkim 

faunę Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego. Na koniec odbyła się część 
rozrywkowa – występ „Kwartetu 
Rampa”. Piknik był współfi nanso-
wany przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. 

Stęszew: piknik ekologiczny

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

Gmina Pobiedziska już od siedmiu lat 
organizuje Ogólnopolski Edukacyjny 
Piknik Ekologiczny. Patronat spra-
wuje „Nasz Głos Poznański”. Częścią 
pikniku jest rajd terenowy zorgani-
zowany dla młodzieży gimnazjalnej 
z miast i gmin Polski (drużyny 3 – 5 

osobowe wraz z opiekunem). Najbliż-
szy odbędzie się 13 czerwca na terenie 
Zespołu Szkół w Pobiedziskach. 

Piknik jest imprezą otwartą dla 
wszystkich, podczas której w nie-
konwencjonalny i atrakcyjny spo-
sób każdy zainteresowany tematyką 
ekologiczną, może poszerzyć swoją 
wiedzę z tego zakresu. Red

Najlepsze w Polsce 

Ekofestyn 
w Pobiedziskach

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT

REKLAMA

Wójt gminy Duszniki 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży (działki budowlane). 

Zgodnie z art.35 ust.1 z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 roku poz.518 ze zmianami) niniejszym 
podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Duszniki, przy ulicy Sportowej 1 oraz miejscowości położenia 
nieruchomości – wywieszono wykazy nieruchomości położonych na terenie 
miejscowości Grzebienisko (gmina Duszniki) i przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykazy umieszczone zostały również na stronie internetowej www.duszniki.eu. 
Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki (telefon 61-29 56530, 
pokój nr 4).

BURMISTRZ STĘSZEWA 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz.U.2014.518) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 

11 wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży.

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

Filleas Fogg przemierzył świat 
w osiemdziesiąt dni. To już nie re-
kord, teraz wystarczy wybrać się do 
Rosnówka pod Poznaniem do DELI 
Parku, by zwiedzić go w kilka go-
dzin. To podróż zarówno w czasie, 
kiedy na ziemi dominowały mamu-
ty, po współczesność i supernowo-
czesne wieżowce. Japonia, Niemcy, 
Stany Zjednoczone, Wielka Bry-
tania, Francja, stąpanie po ziemi 
i chodzenie w powietrzu między 
drzewami, żywe zwierzęta i gigan-
tyczne owady, dziesiątki kolorów 
kwiatów i szum wody. Po prostu 
DELI Park to świat w pigułce.

W ostatnich dniach dzieci i doro-
śli mają tam jeszcze jedna atrakcję. 
Jest nią Podniebna Eko-Wioska. To 
jedyna taka atrakcja w Polsce. Dzie-
ci nie chcą z niej wychodzić. Zwie-
dzają ją wraz z rodzicami po kilka 
razy, oglądają przez lornetki zwie-
rzęta z Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego, podziwiając gigantyczne 
pająki i robiąc zdjęcia wiewiórkom.

Zanim jednak wioskę wzięły we 
władanie dzieci, przemierzyli szlakiem 
między drzewami dorośli ważni go-
ście, którzy 29 maja pojawili się w par-
ku na jej otwarcie. DELI Park znajduje 
się w powiecie poznańskim na styku 
dwóch gmin i na obrzeżach Wielko-
polskiego Parku Narodowego przybyli 
niecodzienni goście. Był przedsta-
wiciel starosty poznańskiego, Jana 
Grabkowskiego, który objął patronat 
honorowy nad uroczystością. Przybyli 
również i to oni przecinali wstęgę: Jan 
Broda, wójt gminy Komorniki, Wło-
dzimierz Pinczak, burmistrz gminy 
Stęszew i Adam Kaczmarek, dyrektor 

Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Gości witał gospodarz Józef Sadłocha. 
Jak podsumowali przybyli – to miejsce 
łączy pokolenia od dziadka do wnucz-
ka, ale też Wielkopolan i rządzących 
nimi ludzi.

– Podniebna Eko-Wioska stanie 
się wielką atrakcją nie tylko dla DELI 
Parku, ale też dla Wielkopolski, bo 
to jedyna taka ścieżka edukacyjna 
w Polsce – powiedział Józef Sadło-
cha, zapraszając gości do przejścia 
pomiędzy drzewami na wysokości 
5 metrów. – Ideą tego projektu jest 
połączenie zabawy, przygody, aktyw-
ności outdoorowej z nowoczesną, 

interaktywną formą nauki. Takiego 
projektu nikt do tej pory nie zapro-
ponował. Sami mamy dzieci w róż-
nym wieku i chcemy razem z nimi 
spędzać jak najwięcej czasu. 

DELI Park czynny jest codziennie. 
Zwiedzanie Podniebnej Eko-Wioski 
wliczone jest w cenę biletu. Oprócz 
niej dzieci z opiekunami mogą 
obejrzeć także miniatury najsłyn-
niejszych budowli z całego świata, 
zwierzęta w nimi zoo, gigantyczne-
go naturalnych rozmiarów mamu-
ta z mamucim dzieckiem i wielkie 
owady, rzadkie rośliny. Można także 
m.in. przejechać się kolejką, poba-
wić na odkrytym placu zabaw, albo 
wejść do budynku, w którym mieści 
się multimedialny świat gier i nauki. 

Świat w pigułce
DELI Park: w EKO-Wiosce dzieci chodzą w powietrzu
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• Dla naszych Czytelników 
mamy 3 rodzinne zaproszenia 
(2+2) do DELI Parku. Szczegó-
ły na www.naszglospoznanski.pl .

Mamy bilety

Marta 
Marciniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Elżbieta
Podolska 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

W jej trakcie nagrodzono najlep-
szych wolontariuszy. – Działalność 
tych osób jest nie do przecenienia. 
To ludzie, którzy dają coś od siebie. 
Przed siedmioma laty uznaliśmy, 
że należy ich doceniać i nagradzać. 
Ci, którzy pojawiają się na naszej 
Gali to najlepsi z najlepszych – mó-
wił starosta poznański, Jan Grab-
kowski. 

Wolontariuszy wyróżniających 
się szczególnym zaangażowaniem 
w działalność charytatywną zgła-
szały organizacje pozarządowe. 
Pisma z prośbą o ich wytypowa-
nie otrzymały 132 stowarzyszenia, 
towarzystwa i kluby działające na 
terenie powiatu. W sumie wytypo-
wanych zostało 90 wolontariuszy.

– Ich niezwykła postawa bu-
dzi nie tylko uznanie, ale stanowi 
również inspirację dla innych osób 
oraz motywację do kolejnych dzia-
łań. Dobroczynna i niełatwa praca 
oraz poświęcenie są cechami nie-
często spotykanymi. Zasługują one 
na szczególną pochwałę. Ponieważ 
Powiat Poznański dostrzega nieco-
dzienne akty bezinteresowności, 

dlatego pragnie nagrodzić wyjąt-
kowych ludzi, którzy działają na 
rzecz potrzebujących – dodał Jan 
Grabkowski.

Starosta Poznański w trakcie 
spotkania z wyróżnionymi wolon-
tariuszami oznajmił również, że 
powołał Pełnomocnika ds. Współ-
pracy z Organizacjami Pozarzą-
dowymi. Został nim Tomasz Sku-
pio, zastępca dyrektora Wydziału 
Promocji i Aktywności Społecznej. 
Będzie on odpowiedzialny m.in. za 
utworzenie Powiatowej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego. Galę 
poprowadziła wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu w Poznaniu, radna 
Małgorzata Halber.

Z listą nagrodzonych wolon-
tariuszy oraz telewizyjną relacją 
z uroczystości można zapoznać się 
na stronie internetowej www.po-
wiat.poznan.pl .

VII Gala Wolontariatu
W Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyła się VII Gala Wolontariatu 

Międzynarodowy Dzień Pielęgnia-
rek to święto obchodzone corocznie 
12 maja, w dzień urodzin Florence 
Nightingale, prekursorki nowocze-
snego pielęgniarstwa. Z tej okazji 
13  maja starosta poznański, Jan 
Grabkowski, spotkał się z pielę-
gniarkami i pielęgniarzami Szpitala 
im. prof. S.T. Dąbrowskiego w Pusz-
czykowie. Wspólne spotkanie było 
okazją do wyrażenia słów uznania 
dla trudu wkładanego każdego dnia 
w pielęgniarską pracę i opiekę nad 
drugim człowiekiem.

Starosta poznański wręczył 
również drobne upominki, kwiaty 
oraz listy gratulacyjne dla wyróż-
nionych przedstawicieli personelu 
pielęgniarskiego. Jedną z nich była 
Ewa Martyniak-Korzeniowska, lau-
reatka ogólnopolskiego konkursu 
Pielęgniarka Roku, reprezentantka 
województwa wielkopolskiego. Wy-
różnieni zostali również: Karolina 

Kocik, Hanna Sikora, Ewa Tyblew-
ska, Lidia Kozłowska, Wiesława 
Hauke, Sławomir Piątek oraz Doro-
ta Gościniak.

Wśród uczestników wydarzenia 
były też prezes szpitala, dr Ewa 
Wieja, a także przewodnicząca 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych, Teresa Kruczkowska oraz 
dyrektor Wielkopolskiego Oddziału 
NFZ, Magdalena Kraszewska.

Czternastego czerwca na boisku 
Swarzędzkiego Zespołu Szkół nr 
1 im. Powstańców Wielkopolskich 
odbędzie się otwarty dla mieszkań-
ców powiatu poznańskiego piknik 
pod hasłem: „Czy sprawnie i zdro-
wo żyjecie w powiecie?”. Plano-
wane wydarzenie jest kontynuacją 
trwającej dwa lata akcji medialnej 
„Wiecie, co jecie w poznańskim 
powiecie”. Ideą spotkania będzie 
przekonywanie do zdrowego trybu 
życia i udowodnienie, że poprzez 
podejmowanie aktywności fizycz-
nej i sportu, można wpływać na 
swoje samopoczucie i kondycję. 

Uczestnicy pikniku będą mieli 
możliwość nauczyć się odpowie-
dzialnego podejścia do ruchu. 
Profesjonalni trenerzy z centrum 
sportu i rehabilitacji pokażą, co 
jest ważne dla naszego zdrowia, 
kondycji, jak też dobrego nastroju. 

Wszystkie działania będą odbywać 
się w formie zabawy oraz wspól-
nego i wesołego spędzania czasu. 
Całość akcji podzielona została 
na pięć uzupełniających się stref: 
Rowerową (Bike), Ruchu (Fit), 
Wiedzy (Knowledge), Eko (Eco) 
oraz Smaku (Taste). Piknik będzie 
doskonałą okazją, aby w serdecz-
nej atmosferze, przyjemnie i kre-
atywnie spędzić czas. Niech prze-
żyta weekendowa przygoda stanie 
się pretekstem do zaszczepienia 
wśród rodzin prawdziwego ducha 
sportu. Serdecznie zapraszamy. 
Joanna Felińska

Dwudziestego maja 2015 r. odbyła się 
VII Sesja Rady Powiatu w Poznaniu, 
w ramach której udzielono Zarządowi 
Powiatu w Poznaniu absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu Powiatu 
Poznańskiego za rok 2014, po uprzed-
nim dokonaniu jego pozytywnej oce-
ny na posiedzeniach Komisji Rady. 
Również Regionalna Izba Obrachun-
kowa wyraziła pozytywną opinię do-
tyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie 
udzielenia absolutorium Zarządowi. 
Biuro Rady Powiatu w Poznaniu

Międzynarodowy 
Dzień Pielęgniarek 

Czy sprawnie i zdrowo żyjecie 
w poznańskim powiecie?

Zarząd 
powiatu z 
absolutorium

Tomasz 
Sikorski 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Michał 
Dziedzic
kontakt@naszglospoznanski.pl

Ideą spotkania bę-
dzie przekonywanie 
do zdrowego trybu 
życia

Wspólne spotkanie 
było okazją do wyra-
żenia słów uznania
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Jestem szczęśliwy żyjąc w Polsce

Świętujesz 20-lecie swojej kariery 
muzycznej. Jakie to uczucie dla 
artysty?

— To dla mnie ogromna satys-
fakcja robić przez tyle lat to, co 
naprawdę kocham. Nigdy nie za-
pominam jak wiele mam szczęścia 
w życiu, móc utrzymać się z grania 
muzyki. I nigdy nie zapominam 
o moich fanach, którzy tak bardzo 
wspierają mnie przez te wszystkie 
lata.

„Genesis Vs Stiltskin 20 Years 
And More” to album podsu-
mowujący różne okresy twojej 
twórczości. Jakbyś opisał ten 
album? Jakie utwory trafi ły na 
płytę i dlaczego?

— To nie było łatwe zadanie wybrać 
piosenki na tę płytę. Jest ich po pro-
stu zbyt wiele… Trójka sugerowała 
kilka utworów z historii Genesis 
i mojej własnej. Więc sądzę, że 
dokonałem słusznego wyboru, ale 
prawdopodobnie to zaledwie poło-
wa historii. Może następną, w ciągu 
najbliższych lat, również zarejestru-
ję w Polsce, kto wie? 

Jakie niespodzianki szykujesz na 
koncert w Stęszewie?

— W letniej trasie chcemy zagrać 
bardziej rockowo. W Stęszewie 
zaprezentuję nowy skład zespołu. 
Oczywiście pojawią się najwięk-
sze przeboje Genesis, ale także 
utwory Stiltskin i z moich solowych 
albumów.

Stęszew kojarzy się tobie z…

— … przypomina mi… że ja 
również wychowałem się w małym 
mieście i myśląc o takich miejsco-

wościach przyłapuję się na tym, że 
kocham uczciwość, szczerość i od-
danie takich ludzi. Stęszew również 
ma taką właśnie duszę. Zawsze, 
gdy gram w tego tupu miejscach 
w Polsce, czuję się mile widziany 
i jestem otoczony dobrą opieką. 

Od kilku lat mieszkasz w Pozna-

niu, a twoje serce skradła Polka.
Jak się poznaliście?

— Spotkaliśmy się przypadkiem. To 
było po koncercie, jaki grałem w Po-
znaniu. To był koncert akustyczny 
i to był taki moment w moim życiu, 
w którym straciłem wiele złudzeń. 
Nie byłem zbyt szczęśliwy… I nagle 

poznaję wspaniałą dziewczynę, 
która ma rewelacyjne nastawienie 
do życia. A do tego jest piękna, 
pięknem wewnętrznym i zewnętrz-
nym. Pomyślałem sobie: muszę 
ją zdobyć! Więc przyjechałem na 
jej spektakl taneczny w Polskim 
Teatrze Tańca… Niebawem zade-
cydowałem, że muszę być bliżej 
niej. Przeprowadziłem się na Stary 
Rynek w Poznaniu i przeniosłem 
wszystko do Polski. Minęło siedem 
lat, wciąż tu jestem. Oczywiście już 
w innym mieszkaniu. Dziś mogę 
spokojnie powiedzieć: to była do-
skonała decyzja. Jestem szczęśliwy 
mieszkając w Polsce.

Wcześniej mieszkałeś w Szkocji, 
teraz to Polska jest twoim do-
mem. Jakie różnice dostrzegasz? 
Jak byś opisał Polaków?

— Polacy i Szkoci są dość podobni 
do siebie. To ciężko pracują-
cy ludzie, wciąż coś planujący 
i myślący o przyszłości. Szkoci, 
jak i Polacy sądzą, że świat jest 
lepszy tam, gdzie ich nie ma. Moje 
doświadczenie podpowiada mi 
coś innego… Polskie dziewczyny 
są piękniejsze, ale mają wiele tych 
samych wartości, co Szkotki. Znam 
wielu Polaków, którzy doskonale 
zintegrowali się ze społeczeństwem 
szkockim. Z przyjemnością to 
obserwuję. Lubię miasta i państwa, 
którą są kosmopolityczne. To 
sprawia, że takie miejsca są o wiele 
ciekawsze, ich atmosfera jest dla 
mnie inspirująca.

Jak oceniasz polską scenę 
muzyczną. Masz tu ulubionych 
artystów?

— W Polsce żyje wielu kreatyw-
nych artystów. Nie dotyczy to tylko 

muzyki pop czy rockowej, ale wielu 
dziedzin sztuki. Współpracowa-
łem ze wspaniałymi fotografami, 
twórcami fi lmowymi, muzykami, 
tancerzami i projektantami. Polska 
jest przebogata w utalentowanych 
ludzi. Lubiłem muzykę zespołu 
Coma jeszcze zanim przeprowadzi-
łem się do Polski. Polscy przyjaciele 
polecili mi ich płyty, jeszcze kiedy 
mieszkałem w Edynburgu. Cenię 
zespół Riverside, Annę Marię 
Jopek oraz Zbigniewa Preisne-
ra. Jak wspomniałem, znajduję 
wielu wspaniałych artystów pośród 
różnych stylów, które sprawiają mi 
radość.

Czy zawsze chciałeś być muzy-
kiem? Kto zainspirował cię do 
tego, byś został artystą?

— Chciałem zostać muzykiem od 
momentu, w którym zaśpiewałem 
przed całą moją rodziną podczas 
Świąt Bożego Narodzenia. Miałem 
wtedy 10 lat. Jako nastolatek za-
kładałem zespoły rockowe jeszcze 
w szkole, a moją główną muzyczną 
inspiracją był David Bowie. Pewnie 
dlatego wciąż jestem fanem muzyki 
rockowej. Od Stinga do Bruce 
Springsteen’a, poprzez Pearl Jam… 
Jeśli mam być szczery, to nigdy 
nie mam dość słuchania dobrej 
muzyki.

Twój projekt Genesis Classic 
odniósł spory sukces. Jak sądzisz, 
dlaczego?

— No cóż… To świetne piosenki, 
grane przez świetny zespół. Poważ-
nie myślę, że to takie proste. Oczy-
wiście mamy też doskonałą ekipę, 
a to również ogromne wsparcie.

Rozmawiał Dawid Brykalski

Urodził się w Szkocji, mieszka w Poznaniu. Występował z Genesis, sukces odniósł już wcześniej z własnym 
zespołem Stiltskin. Inspiruje się Brucem Springsteen’em. Od 20 lat nagrywa i koncertuje. W ubiegłym roku 
wydał koncertowy album „20 Years And More”, a 20 czerwca usłyszeć go będzie można w Stęszewie

FO
T.

 G
U

ID
O

 K
A

R
P

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

Tegoroczne Święto Stęszewa odbę-
dzie się 20–21 czerwca. Zapowia-
da się bardzo atrakcyjnie. Główną 
gwiazdą tegorocznego Święta Stę-
szewa: Dni Gminy będzie wokalista 
legendarnej grupy Genesis – Ray 
Wilson. Więcej o artyście w wywia-
dzie, który publikujemy powyżej.

Drugą gwiazdą Święta Gminy 
będzie ikona polskiego kabaretu, 
aktor, satyryk i parodysta – Jerzy 
Kryszak. Każdy jego występ Jerzego 
jest wydarzeniem nadzwyczajnym 
i niepowtarzalnym. Siła jego satyry 
bierze się z bezpośredniego spo-
tkania z publicznością, którą anga-
żuje w swoje skecze.  Jerzy Kryszak 
propaguje zręczny dowcip publicy-
styczny, pełen świeżego spojrzenia 
na wady i słabości bieżących wyda-
rzeń. Prześmiewca, satyryk, obser-

wator celebrytów, polityków oraz 
ulicy. Śmieszy i wzrusza, bawi siebie 
i publiczność. Duża dawka śmiechu 
gwarantowana!.

Publiczność rozgrzeje natomiast 
uczestnik program Must Be The 
Music oraz zdobywca wielu nagród 
na międzynarodowych festiwalach 
country – zespół Cashfl ow. Poznań-
ska grupa wykona największe prze-
boje rock’n’rolla i country. 

Interesujaco zapowiada się wy-
stęp uczniów szkoły muzycznej 
Stara Roszarnia, którzy zaprezen-
tują utwory z 10 Jubileuszowego 
Koncertu Semestralnego. Będzie 
to okazja dla adeptów szkoły, aby 
sprawdzić się na wielkiej scenie. 
Wcześniej zobaczyć będzie można 
niezwykły koncert dla najmłodszych 
w wykonaniu wokalisty grupy My-

slovitz – Michała Kowalonka i Lu-
mikulu. 

– Lumikulu to projekt z udziałem 
dzieci – wszyscy śpiewają, grają 
i tańczą, każdy może się dołączyć, 
my nie znamy umiaru, czasem my-
ślę, że każdy nasz koncert grany jest 
jakby był pierwszy i ostatni zarazem 
– mówi Michał Kowalonek.

Oprócz koncertów będzie można 
wziąć udział w wielu warsztatach 
artystycznych. Ważnym elementem 
Święta Stęszewa będzie obchodzo-
ny w tym roku jubileusz 15-lecia 
Kapeli Dudziarskiej „Koźlary”. Za-
praszamy również na V  Stęszewski 
Bieg Przełajowy oraz biegi dziecięce 
Oxytop Dziecięce Przałaje. 

Drugi dzień Święta Stęszewa 
przebiegać będzie w sportowym 
klimacie. We Wronczynie rozegra-
ny zostanie Memoriał Piłki Nożnej 
im. Zenona Adamka, połączony 
z  uroczystym odsłonięciem tablicy 
i nadaniem kompleksowi boisk we 
Wronczynie im. Zenona Adamka. 
W Stęszewie natomiast, na terenie 
boiska KS Lipno odbędzie się marsz 
nordic walking oraz turniej szacho-
wy o Puchar Burmistrza Gminy Stę-
szew. Na pobliskim „Orliku“ zapra-
szamy w tym czasie na gry i zawody 
sportowe. 

Święto Stęszewa z gwiazdami i wieloma atrakcjami

Poza Rayem Wilsonem wystąpią Jerzy Kryszak i Michał Kowalonek.

Marta 
Marciniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Tym razem zatytułowany został „To 
ostatnia niedziela”. Odbędzie się 
w Auli UAM dwukrotnie, o godzinie 
17 i 20. Organizatorzy przygotowa-
li dla swoich widzów moc atrakcji. 
Gwiazdą wieczoru będzie Graży-
na Brodzińska, którą publiczność 
mogła podziwiać w tym sezonie 
w rewelacyjnym musicalu „Hello, 
Dolly!”. Na scenie zobaczymy tak-
że Solistów, Chór i Orkiestrę Te-
atru Muzycznego w Poznaniu oraz 
zespół baletowy, który przedstawi 
układy choreografi czne Pauliny 
Andrzejewskiej. Kierownikiem mu-
zycznym wydarzenia jest Agniesz-
ka Nagórka. Na program złożą się 

piosenki z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego. Koncerty, któ-
re zwieńczy tradycyjny poznański 
Jarmark Świętojański, poprowadzą 
dyrektor Teatru Muzycznego Prze-
mysław Kieliszewski oraz Radosław 
Elis. Bilety można kupować w kasie 
oraz on-line na www.teatr-muzycz-
ny.poznan.pl .

Radosława Elisa będzie można 
zobaczyć także 5 września o godzi-
nie 18. Tego dnia na scenie Teatru 
Muzycznego odbędzie się koncert 
„Tango Fogg. Zapomniana pio-
senka”. Wydarzenie odbędzie się 
z okazji 25 rocznicy śmierci Mieczy-
sława Fogga. Jest to niepowtarzalna 

okazja, żeby przypomnieć sobie naj-
wspanialsze polskie piosenki, takie 
jak „Tango Milonga” czy „Jesienne 
róże”. Autorami melodii są wybitni 
polscy kompozytorzy, między inny-
mi Jerzy Petersburski i Artur Gold, 
a tekstów – poeci okresu pierwszej 

połowy XX wieku – Andrzej Włast, 
Marian Hemar i Julian Tuwim. 
Obok wspomnianego wcześniej 
Radosława Elisa, wystąpią również 
Jan Zeyland (fortepian), Krzysztof 
Samela (kontrabas) i Michał Gajda 
(akordeon). To będzie niezwykły 
wieczór spędzony w teatrze. Bilety 
są już dostępne w kasie oraz na stro-
nie internetowej teatru. Lech

Dwa niezwykłe koncerty

REKLAMA

Integracja 
krwiodawców

Orinoko nad Wartą

Już po raz trzynasty honorowi daw-
cy krwi spotkali się na Ogólnopol-
skim Majowym Pikniku Rodzinnym 
Krwiodawców zorganizowanym 
przez Klub Honorowych Dawców 
Krwi przy Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Swarzędzu. Spotkanie odby-
ło się na polanie przy leśniczówce 
Poznań-Zieliniec, a przybyło na nie 
ponad 300 osób. Oprócz dawców ze 
Swarzędza byli m.in. krwiodawcy 
z Biedruska, Wir, Murowanej Gośli-
ny, Turku, Janowca Wlkp., Kalisza, 
Koszalina, Warszawy, Poznania, 
Kostrzyna, Nekli, Wrześni, Środy 
Wlkp., Kobylnicy, Torunia, Łodzi. 
Chętni mogli sprawdzić swoje siły 
w konkursie na najlepszego Strong-
mana, w rzucie lotkami oraz ringo. 
Najlepszym Strongmanem okazał 
się Mariusz Mikołajczak ze Swa-
rzędza. Natomiast w rzucie lotkami 
wśród kobiet zwyciężyła Danuta 

Stanisławska ze Swarzędza, wśród 
mężczyzn również mieszkaniec 
Swarzędza Maciej Makowski. Rzut 
ringo wygrała mieszkanka Janowca 
Agata Szocińska. 

Organizatorzy nie zapomnieli o naj-
młodszych uczestnikach. Dzieci brały 
udział w różnych grach i konkursach 
sprawnościowych oraz tańcach spe-
cjalnie dla nich zorganizowanych. 
Wszyscy częstowali się smaczną kieł-
baską i kaszanką z grilla. Dla łasuchów 
nie zabrakło ciasta. Junacy z OSP 
w Kobylnicy pokazali sprzęt strażacki 
oraz wyposażenie pojazdów strażac-
kich. Członkowie Swarzędzkiego Klu-
bu Żołnierzy Rezerwy „Comando” 
przybyli na piknik zabytkowym Łazi-
kiem z zestawem dawnej broni, która 
można było się „pobawić”. 

Wszyscy z żalem wracali do do-
mów umawiając się na spotkanie za 
rok. Eugeniusz Jacek

13 i 14 czerwca w Muzeum Arkade-
go Fiedlera odbędzie się festiwal po-
dróżniczy Orinoko nad Wartą. Do 

wysłuchania wiele interesujących 
wykładów, m.in. o Małym Fiacie, 
który przemierzył Afrykę. Szczegóły 
wkrótce na www.naszglospoznan-
ski.pl .
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NASZ PATRONAT 28 czerwca, w ostatnią niedzielę sezonu artystycznego 2014/2015 – w przeddzień 
Święta Patronów Miasta, Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza na coroczny koncert dla mieszkańców Poznania

• Dla naszych Czytelników 
mamy 3 podwójne zaproszenia. 
Szczegóły na naszglospoznanski.pl .

Mamy bilety

Koncerty w Teatrze 
Muzycznym zwień-
czy tradycyjny po-
znański Jarmark 
Świętojański

Gwiazdą koncertu 28 czerwca 
będzie Grażyna Brodzińska. 

NASZ PATRONAT
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Korony i złote dukaty w Dąbrówce 
Podczas V biegu o koronę księżnej 
Dąbrówki, odbywającego się od po-
czątku pod patronatem „Naszego 
Głosu Poznańskiego”, wystartowa-
ło ponad pół tysiąca uczestników 
biegu i marszu nordic walking oraz 
około 400 dzieci. 

Emocji wśród najmłodszych nie 
brakowało. Radość zwycięzców 
przeplatała się ze łzami pokonanych 
lub tych po upadku. Na szczęście, 
obyło się bez większych kontuzji. 

Biegacze i chodziarze, którzy 
skompletowali koronę z pięciu me-
dali otrzymali złoty dukat Dąbrów-
ki. Teraz pora zbierać dukaty. Każde 
pięć startów to dukat. 

Wśród tegorocznych zwycięzców 
na wyróżnienie zasługuje chodziarz 
nordic walking – Ireneusz Lubia-
towski z Gubina, który zwyciężył 
w Dąbrówce po raz piąty. 

Ubiegłoroczne zwycięstwo po-
wtórzył także biegacz – Adrian Gra-
czyk z Poznania. Zwycięskiej koro-

ny z 2014 nie obroniła natomiast 
Iliana Jopek-Lubik. Musiała uznać 
wyższość Justyny Papież z Jarocina, 
która wynikiem 41.10 ustanowiła 

nowy rekord trasy wśród pań. Wła-
sny rekord o prawie 1,5 sekundy po-
prawiła Anna Zaczyńska z Lubina, 
wygrywając tym samym rywalizację 

pań nordic walking drugi rok z rzę-
du. 

Medale i nagrody wręczali wójt 
gminy Dopiewo Adrian Napierała, 
wicestarosta poznański Tomasz Łu-
biński, prezes Linea developer Pa-
weł Matuszek, prezes ZUK Dopie-
wo Karol Beszterda, radni i sołtysi 
gminy Dopiewo. 

Warto wspomnieć, że oprócz 
samej rywalizacji, bieg o koronę 
księżnej Dąbrówki ma również 
oprawę historyczną. Księżna wraz 
z rycerzem ubrani w historyczne 
stroje dodawali klimatu dawnych 
czasów. Inny w stosunku do lat 
wcześniejszych był również moment 
startu. Odczytana odezwa księżnej 
do zawodników, mówiąca o złotych 
dukatach oraz wystrzał z armaty 
pozwolił biegaczom i chodziarzom 
wyruszyć na trasę. 

We współpracy z Nadleśnic-
twem Konstantynowo jak co roku 
zwycięzcy biegu i marszu nordic 

walking posadzili „swoje” drzewo 
w lesie Dąbrówki. 

Organizator biegu – Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie dziękuje za współpracę 
wszystkim współorganizatorom, 
sponsorom, wolontariuszom pod-
czas tegorocznej imprezy i zapra-
sza do współpracy w 2016 roku. 
Owocna współpraca w tym roku 
była z: Urząd Gminy Dopiewo, Li-
nea Developer, Lasy Państwowe 
– Nadleśnictwo Konstantynowo, 
Rada Sołecka Sołectwa Dąbrów-
ka, Zakład Usług Komunalnych 
w Dopiewie, Straż Gminna Gminy 
Dopiewo,   OSP Zakrzewo, Firma 
Lajkonik,  Decathlon Komorniki, 
Leroy Merlin Komorniki, Gimna-
zjum Dopiewo, systemie.pl, Good 
Food products, Rolnicza Spółdziel-
nia Produkcyjna Dąbrówka, Reka 
Rubber Polska. Patronat medialny 
– Nasz Głos Poznański.
Marcin Napierała
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NASZ PATRONAT Ostatnia niedziela maja i pierwsze korony Dąbrówki skompletowane

Zwycięzcy biegu i marszu posadzili 
„swoje” drzewo w lesie Dąbrówki.

Przypadający na rok 2016 jubile-
usz 90-lecia KSS Kotwica Kórnik 
uświetniony jest dwoma awansami

 Od sezonu 2015-2016 w drugiej 
lidze państwowej występować będą 
zawodniczki Kotwicy. Dziewczyny 
w pięknym stylu wywalczyły tak dłu-
go oczekiwany awans. Po 14 latach 
do IV ligi awansowali z pierwsze-
go miejsca piłkarze klubu. Zespół 
wygrywał mecz za meczem, wyniki 
3, 5, 6 czy 8:1, to była normalka. 
Wygrywano na Błoniach w Kórni-
ku i podobne wyniki przywożono 
z meczów wyjazdowych. Apogeum 
Kotwica osiągnęła w meczu z Victo-
vią Witkowo, z którą rywalizowała 
o awans. Sromotna porażka 1:8 
odebrała chęci i nadzieję na suk-
ces Victovii. Zespół bardzo dobrze 
przygotowany pod względem kon-
dycyjnym i taktycznym, prowadzo-

ny przez trenera Tomasza Dłużyka, 
nie dał szansy przeciwnikom.

Kadra to 21 zawodników, w tym 
7 młodzieżowców i kilku rutynia-
rzy z drugoligową przeszłością. 
Właśnie ci zawodnicy konsolidują 
zespół: Daniel Marcin – 10 bramek 
w rundzie wiosennej, Tomasz Na-
wrot – kapitan zespołu, Mieszko 
Pytlak, Patryk Zieliński – młodzie-
żowiec, 4 bramki, Michał Nowak 
–młodzieżowiec, 2 bramki, Rafał 
Kuza – niesamowita energia, 2 
bramki, Dariusz Chandze – spokój 
i opanowanie na boisku, wyśmie-
nity obrońca Dawid Kowalewski, 
bardzo dobra gra głową, 2 bramki, 
Bartłomiej Olejniczak 3 bramki. 
Bramkarze Tomasz Haze, Kamil 
Lesiński oraz ich trener Damian 
Kęcel, to zapory nie do przejścia. 
Po 22 kolejkach KSS Kotwica mia-

ła 58 punktów i stosunek bramko-
wy 79:16!

Świetni pomocnicy, skrzydło-
wi i obrońcy; Bartosz Bartkowiak, 

Dawid Borkowski – najdroższy za-
wodnik w drużynie – inżynier, Ma-
teusz Korcz „mały” młodzieżowiec, 
4 bramki, niesamowita siła, Piotr 

Krenz siła napędowa i pracowitość 
– młodzieżowiec, Paweł Łączny, 
zawodnik bez nerwów, spokojny 
i opanowany, Adam Ryszard Ro-
gowski kocha piłkę i podróże, szcze-
gólnie Egipt, Mateusz Skrzypczak 
młodzieżowiec, as w talii trenera, 
Michał Wawrzynowicz 100 proc. 
udziału w zawodach, forma znako-
mita, ksywka „dziadek” choć ma 
dopiero 23 lata, Paweł Wolkiewicz 
– energia, jako jedyny w Kotwicy 
miał szansę grać w masce na twarzy, 
zawsze gra na Maksa, 1 bramka. 
Tak wygląda krótka charakterysty-
ka zespołu z przymrużeniem oka. 
Podczas zawodów nad zdrowiem 
zawodników czuwa Dawid Haenel 
oraz Danuta Jaworska, a boisko 
i sprzęt przygotowuje Piotr Wyrzy-
kowski, gospodarz klubu. 
Wiktor Stempowski

Superawanse Kotwicy Kórnik na jubileusz

Rajd nową ścieżką

R E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C HR E L A C J E  Z  A R E N  S P O R T O W Y C H
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

W niedzielę, 26 kwietnia, odbył się 
pierwszy w tym sezonie rajd rowe-
rowy zorganizowany przez burmi-
strza Stęszewa Włodzimierza Pin-
czaka. Uczestnicy pokonali liczącą 
około 12 km trasę nową ścieżką do 
Strykowa. W rajdzie wzięło udział 
ponad 120 rowerzystów. Trasa 
wiodła między innymi przez Zamy-
słowo i Srocko Małe, z metą przy 
strażnicy OSP Strykowo. Na miej-
scu na uczestników czekały licz-

ne atrakcje, m.in. pokaz nowego 
wozu strażackiego, znajdującego 
się na wyposażeniu OSP Strykowo, 
instruktaż i pokaz dotyczący pod-
stawowych zasad udzielania pierw-
szej pomocy, a także konkurencje 
sprawnościowe dla najmłodszych 
rowerzystów. Na koniec wszyscy 
uwiecznili swój pobyt na wspólnej 
fotografi i i z życzeniami spotkania 
na kolejnych rajdach rozjechali się 
do domów. Red
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Bieg Lwa: prawdziwe święto 
Bieg Lwa, nad którym patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”, 
to święto rodzinne, dlatego mimo, 
że na starcie mogło stanąć jedynie 
2200 sportowców to całą imprezę 
odwiedziło ok. dziesięć tysięcy go-
ści. Największe oblężenie przeżywa-
ło EXPO. Projekt tego wydarzenia 
zakładał, że tarnowskie fi rmy poka-
żą się od strony społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Powstało prawie 
40 stref tematycznych, najczęściej 
związanych z profi lem działalności. 
Były strefy zdrowia, sportu, aktyw-
ności, kulinarne, dzieci, kreatywne, 
bezpieczeństwa, techniki, zabawy, 
rodzinne i wiele innych. Prawdziwy 
raj miały dzieci, które przebierały 
w atrakcjach. I tylko kolejki do nich 
pozwalały rodzicom na chwilę odde-
chu w strefi e chillout. 

Jeszcze przed Lwiątkami swoich 
sił na bieżni spróbowali niepełno-
sprawni zawodnicy z Roktaru, któ-
rzy ambitnie pokonali 800 metrów 
stadionu. To było preludium do 
wielkich emocji, które zaczęły się 
o 11startem maluszków. Nowością 
była Sztafeta Pokoleń, która okazała 
się strzałem w dziesiątkę. Rodziny 
wystawiły swoje reprezentacje zło-
żone z 3 pokoleń. 

Wreszcie przyszedł czas na Pół-
maraton, Sztafety Szkolne i Pogoń 
za Lwem. Napięcie budowała Lu-
xtorpeda, po chwili strzał z kurkowej 
armaty i ruszyli. Wśród wielu ama-
torów, którzy walczyli ze słońcem, 
słabościami i dystansem pojawiły 
się prawdziwe gwiazdy biegania, 
te dzisiejsze i te sprzed lat, choćby 
Jerzy Skarżyński czy Andrzej Krzy-
ścin. O wysokie nagrody fi nansowe 

walczyła cała polska czołówka bie-
gaczy i niezniszczalni Kenijczycy. 
Ostatnie metry to zacięta walka 
między dwoma czarnoskórymi za-
wodnikami z Afryki Kimaiyo Maiyo 
i Davidem Metto, ale za ich plecami 
rozegrała się wspaniała biegowa ry-
walizacja trzech doskonałych, pol-
skich zawodników: mistrza Polski 
Błażeja Brzezińskiego, Szymona 

Kulki i Emila Dobrowolskiego. 
Bardzo ciekawie było w rywaliza-
cji kobiet. Dominika Nowakowska 
jeszcze pod koniec biegu walczyła 
o rekord Polski i gdyby nie zato-
ry na ulicach spowodowane przez 
dublowanych zawodników pewnie 
Tarnowo Podgórne pojawiłoby się 
w sportowych newsach. Skończyło 
się na rewelacyjnym wyniku 1:14 

i 6. pozycji w kategorii open. Dru-
ga wśród kobiet metę przekroczyła 
Ewa Kucharska, a trzecia była Ke-
nijka Magdaline Chemjor. 

Elita to smaczek sportowy. Za 
ich plecami biegli amatorzy. Część 
z nich postanowiła po raz pierwszy 
pokonać dystans półmaratonu i na 
mecie nie kryli wzruszenia. Kiedy na 
szyi zawisnął medal z kryształkiem 

Swarovski trudno było opanować 
łzy, a zmęczenie kazało paść na tra-
wę i leżeć. Ci bardziej doświadczeni 
walczyli z czasem i rekordami życio-
wymi. Jednym się udawało, innym 
nie, ale każdy podkreślał jedno: tar-
nowska publiczność jest najlepsza 
w Polsce. 

Kiedy przed metą robiło się na-
gle gęsto znaczyło to, że fi niszują 
Sztafety Szkolne. Każda musiała 
pokonać 21 kilometrów zmieniając 
się co 3,5 km. Na mecie wszyscy byli 
zwycięzcami, ale wynik Gimnazjum 
z Tarnowa budzi szacunek, 1:28 to 
doskonały czas. Aż strach myśleć co 
będzie za rok? Kenijczycy już czują 
respekt. 

Zawodnicy dobiegali do mety, 
a na scenie pojawił się zespół Tabu. 
Reggae połączone z polskimi ryt-
mami, dynamiką i brawurowym 
wykonaniem sprawiał, że biegacze 
fi niszujący na ostatnich metrach 
w Setce NOVOL otrzymywali do-
datkową dawkę energii co potęgo-
wało widowiskowość dla żywioło-
wych kibiców. Aplauz i zabawa na 
trybunach trwały aż do ceremonii 
dekoracji podczas której kibice 
w nagrodę otrzymali 50 nagród od 
Partnerów Biegu Lwa. Walka o lata-
jące piłki była nie mniej widowisko-
wa niż konkurs wsadów NBA. 

Czwartą edycję Biegu Lwa, która odbyła się 24 maja można uznać za sukces
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NASZ PATRONAT

Piotr 
Modzelewski
kontakt@naszglospoznanski.pl

 Pełne podsumowanie i galeria na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

Triathlon to coraz popularniejsza 
dyscyplina sportu, która w gminie 
Tarnowo Podgórne ma spore tra-
dycje. Od lat w Lusowie odbywają 
się zawody, ale w tym roku po raz 
pierwszy ludzie z żelaza wystartują 
na dystansie olimpijskim. Możesz 
zostać jednym z nich.

Wystarczy, że: przepłyniesz 
1.500 m na dwóch pętlach Jeziora 
Lusowskiego. Jednak po drodze 
czeka niespodzianka – w połowie 
dystansu wyjście z wody i przebie-
gnięcie 100 metrów plażą i ponow-
ne wejście do wody na drugą pętlę; 
pobiegniesz 380 m do strefy zmian 
usytuowanej na placu przed kościo-
łem w Lusowie oraz wskoczysz na 
rower i wyruszysz na 40-kilometro-
wą trasę w kierunku Przeźmierowa, 
a następnie wrócisz do Lusowa i po-
pędzisz do Sadów. Po pokonaniu 
trzech takich pętli wjedziesz z po-
wrotem do strefy zmian w Lusowie. 
Przebiegniesz 10 kilometrów trasą 
w kierunku Lusówka. Tu do prze-
bycia będą 4 pętle. Na mecie cze-
kać będą specjalne medale, pakiety 

regeneracyjne i przede wszystkim 
miano człowieka z żelaza. 

Triathlon Lwa odbędzie się 
w Lusowie w sobotę 20 czerwca. 
Patronat sprawuje „Nasz Głos Po-
znański”. Zapisy przyjmowane są 
na stronie www.bieglwa.pl , a na 
śmiałków czekają bogate pakiety 
startowe znane z Biegu Lwa czyli 
dedykowana koszulka techniczna 
Kalenji, paczka kawy MK Cafe, ple-
cak Paso, voucher na specjalne ba-
dania kostno-stawowe, voucher do 
Lusowskiego Zdroju i kupon pasta 
party Starej Wozowni. Wszystko 
w specjalnym worku Decathlon. Na 

zmęczonych będą czekali masażyści 
Lusowskiego Zdroju. 

Powyżej można przeczytać o Bie-
gu Lwa i jego kibicach. Skoro po-
trafi my stworzyć niezapomnianą 
atmosferę podczas biegu to z pew-
nością możemy ją powtórzyć w Lu-
sowie. Zapraszamy już od rana na 
zmagania niepełnosprawnych. 
Następnie o 9 w aqutahlonie wy-
startują dzieci. Po nich o 10.45 na 
trasę wyruszą młodzicy i juniorzy, 
a emocje w kategorii open rozpocz-
ną się o 13.15. Warto być w Luso-
wie. Emocji nie zabraknie, a chwile 
przerwy wypełni WUEF Club. PM

Po 34 kolejkach gry w grupie ku-
jawsko-pomorsko-wielkopolskiej III 
ligi warciarze przystępują do walki 
o awans do rozgrywek na trzecim 
szczeblu w polskiej piłce nożnej. 
W barażach o II ligę Warta zmierzy 
się z Polonią Bytom????. Pierw-
szy mecz 13 czerwca o godz. 15 
w Ogródku. Rewanż cztery dni póź-
niej. 

– 12 meczów bez porażki to spory 
sukces i bardzo mnie to cieszy – ko-
mentuje trener Warty Poznań To-
masz Bekas. Zieloni wygrali swoją 
grupę III ligi dzięki wymarzonej grze 
w rundzie wiosennej. Zawodnicy 
Warty seryjnie pokonywali swoich 
rywali zarówno w Ogródku jak i na 
wyjeździe. Bez wątpienia, najwięk-
szą porażką tej wiosny był okręgowy 
półfi nał Pucharu Polski z Polonią 
Środa Wlkp. Warciarze pożegnali 
się wtedy z rozgrywkami tuż przed 
fi nałem. W spotkaniach ligowych 
drużyna trenera Bekasa nie powin-
na mieć sobie już nic do zarzucenia. 
Konsekwencja w grze, wytrwałość 
dążeniu do celu i zabójcze stałe frag-
menty gry. To doprowadziło zielo-
nych do barażów o II ligę.

– W ostatnich meczach zagrali-
śmy w bardzo eksperymentalnych 
ustawieniach, bo większość zespołu 
stanowili chłopacy grający w Cen-
tralnej Lidze Juniorów. Tym sposo-
bem dałem odpocząć tym zawodni-
kom, którzy mają na swoim koncie 
troszkę więcej minut. Kilku chłopa-
ków pauzowało również za nadmiar 
żółtych kartek, ale przy szerokiej ka-
drze i bogatym zapleczu juniorskim 
mamy teraz idealną okazję do eks-
perymentowania – zapewnia Bekas.

Na drodze do awansu zielonym 
staną zwycięzcy grupy opolsko-ślą-
skiej. Szkoleniowiec Warty oglądał 
już starcie Polonii Bytom z Odrą 
Opole, ale nie ukrywa, że głównym 
źródłem wiedzy o Polonii będzie jej 
były zawodnik – Adrian Laskowski.

 – Adrian zna tam sporo chłopa-
ków i nie ukrywam, że na pewno nam 
pomoże w rozpracowaniu rywala – 
przyznaje trener Dumy Wildy.

Triathlon Lwa w Lusowie Warta warta II ligi
NASZ PATRONAT

Karol 
Jaroni 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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W kolejnej wspólnej sondzie za-
pytaliśmy naszych Czytelników 
o typy dotyczące mistrzostwa kra-
ju w  piłce nożnej. Nasze pytanie 
brzmiało „Która drużyna piłkarska, 
Twoim zdaniem, zdobędzie tytuł 
mistrzowski w obecnym sezonie pił-
karskim?” W komentarzu pod py-
taniem poprosiliśmy o obiektywizm 
oraz unikanie odpowiedzi opartych 
na emocjonalnych sądach i samej 
tylko wierze w sukces sportowy.

A rezultaty? Na nasze zaproszenie 
zareagowało 7 Czytelników Nasze-
go Głosu Poznańskiego. Słownie: 
siedmiu. Trudno jest więc mówić 
o rezultatach. Po trzech poznania-
ków oddało głos na Legię Warszawa 
i Lecha Poznań. Jedna osoba za-
głosowała na Jagiellonię Białystok. 
Zaskoczeni? My tak. Mniej głosami 
oddanymi na kluby spoza Poznania, 
a bardziej frekwencją.

Poniżej przytaczamy dwie wypo-
wiedzi naszych Czytelników z tzw. 
„wolnego ringu” – po jednej dla Le-
cha i Legii.

Czytelnik „KKS-iok”, wskazując 
na drużynę warszawską, napisał: 
„Odrzucając emocje i wiarę? Mimo 
okresowych słabości to Legia jest 
jednak najlepiej dysponowaną pol-
ską drużyną. Niestety. I to od lat. 
Poziom sportowy, wsparcie biz-
nesowe, bliskie kontakty z PZPN 
i władzami ligowymi. To wszystko 

decyduje o potencjalnym mistrzo-
stwie. A Lech, jak Lech – więcej 
kibicowskiej nadziei, niż zasług 
i szans.”

Anonimowy Czytelnik, oddając 
swój głos na Lecha Poznań, napi-
sał: „Lech Poznań wydaje się być 
w najlepszej dyspozycji z wszystkich 
pozostałych drużyn”. W podobnym 
tonie utrzymana jest wypowiedź 
Wioli. 

Oczywiście możemy postawić 

kilkanaście różnych hipotez doty-
czących niskiej frekwencji w naszej 
sondzie. Jedno jest pewne – do-
tarcie do naszych respondentów 
przebiegło zgodnie z założeniami 
metodologicznymi i nie różniło się 
od naszych uprzednich działań. 
Dlaczego więc na sondę o mistrzo-
stwie w piłce nożnej zareagowało 
7 osób, skoro aż 444 (!!!) osoby 
oddały swój głos w rankingu po-
pularności poznańskich dyscyplin 
sportowych, 186 (!!) osób wyraziło 
swoją opinię w temacie przyszłości 
toru „Poznań”, a 122 (!) osoby – 
w badaniach dotyczących poznań-
skich sportów walki? Może prośba 
o obiektywne spojrzenie na polską 
piłkę zraziło respondentów? A może 
zaangażowanie kibiców piłki noż-
nej jest niższe od zaangażowania 
kibiców innych dyscyplin? Czy też 
może jesteśmy już zmęczeni piłką 
nożną? Na te pytania będziemy 
szukać odpowiedzi. Cieszy jednak 
fakt, że popularność poznańskich 
sportów i klubów nie ogranicza się 
do piłki nożnej i Lecha Poznań – 
naszym czerwcowym liderem wejść 
na stronę artykułu w kategorii sport 
jest… żużel. I ostatnia golęcińska 

konferencja prasowa dotycząca pla-
nów turniejowych oraz aktywności 
Lechma Oskar PSŻ Poznań. Cieszy 
nas również poznańska obecność 
koszykówki, rugby, futbolu amery-
kańskiego i wielu innych widowi-
skowych dyscyplin sportów grupo-
wych.

Jeśli chcesz uzyskać więcej infor-
macji na temat naszych sportowych 
sond po prostu wyślij do nas zapy-
tanie – pod adres marcin@sporta-
nalytics.pl

Kolejnej ankiety wypatrujcie już 
w tym tygodniu w serwisie NGP 
oraz naszych mediach społecz-
nościowych! Jesteśmy w górnym 
prawym narożniku strony www.
naszglospoznanski.pl ! Skoro nie 
chcecie rozmawiać o piłce nożnej 
oraz mistrzu Polski zapytamy Was 
więc o poznański żużel. Polecamy 
się uwadze Czytelników! I jeszcze 
jedno – my też jesteśmy kibicami 
Kolejorza!

Dlaczego nie głosujemy na Lecha?

Marcin 
Cybulski
kontakt@naszglospoznanski.pl

No więc mamy Lecha! I mamy jego sukcesy. Zaskakujące jest jednak to, że ostatnia sonda Sport Analytics 
i Naszego Głosu Poznańskiego, choć dotyczyła Lecha i zdobycia tytułu mistrza Polski, cieszyła się, wśród 
naszych fanów, bardzo niską popularnością

 Relacja z meczu Lecha z Wisłą na 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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Dawid Kownacki.


