
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 80 / 22 CZERWCA 2015 / NAKŁAD 20.000NAKŁAD 20.000 / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Wilson zaśpiewał w StęszewieWilson zaśpiewał w Stęszewie 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!

Zaśpiewa Zaśpiewa 
Maryla RodowiczMaryla Rodowicz

„Lato z Radiem” „Lato z Radiem” 
ponownie w Tarnowie ponownie w Tarnowie 
Podgórnym. W programie Podgórnym. W programie 
sporo atrakcji, na czele sporo atrakcji, na czele 
z największą: występem z największą: występem 
legendy polskiej estrady – legendy polskiej estrady – 
Maryli Rodowicz. Zagrają Maryli Rodowicz. Zagrają 
też Rafał Brzozowski też Rafał Brzozowski 
i zespół Loka.i zespół Loka.  STR. 11STR. 11
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Młodzi „języczkiem u wagi”, ale każdy głos ważny

Kalendarium

22 czerwca
PONIEDZIAŁEK
• Energetyczny koncert charyta-
tywny „Dizzy Boyz Brass Band 
grają dla Kingi” odbędzie się 
o godz. 19 na scene Restauracji 
Pod Pretekstem (wejście przez 
Dziedziniec Różany Centrum 
Kultury „Zamek”). Lions Club 
Poznań New Design po raz 
drugi pomaga 11-letniej Kindze, 
dla której każdy dzień oznacza 
walkę o spokojny, miarowy 
oddech. Do wzięcia udziału 
w koncercie upoważnia wpłata 
darowizny w kwocie 30 zł. Infor-
macje na temat koncertu oraz 
zaproszeń: pod numer telefonu: 
501-263-434.

26 czerwca
PIĄTEK 
• O godz. 19 w kościele pw. św. 
Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba 
Apostoła w Lusowie zaśpiewa 
Chór Kameralny im. Aleksandra 
Petrosjana z Charkowskiego 
Narodowego Uniwersytetu 
Technicznego. Koncert odbędzie 
się w ramach festiwalu c „Uni-
versitas Cantat”. Wstęp wolny!

1 lipca
ŚRODA
• Spotkanie nt. dotacji UE 
w nowym rozdaniu odbędzie 
się o godz. 17 w sali sesyjnej 
Urzędu Gminy w Komorni-
kach. Przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego podzielą się 
z przedsiębiorcami wiedzą o za-
sadach ubiegania się o środki 
w latach 2014-2020. 

1–5 lipca 
ŚRODA – NIEDZIELA
• Na torze „Poznań” odbędzie 
się 11. edycja imprezy Gran 
Turismo Polonia. Dziś to jedno 
największych wydarzeń motory-
zacyjnych w Europie. Ostatnie 
edycje ściągają nawet ponad 
150 najrzadszych, najbardziej 
pożądanych samochodów 
świata oraz kilkadziesiąt tysięcy 
widzów. Wstęp wolny. 

5 lipca
NIEDZIELA
• O godz. 13 w kościele w Lu-
sowie, w cyklu „Lusowskie 
Spotkania Muzyczne”, wystąpi 
„Shalom”, jeden z najciekaw-
szych zespołów muzyki żydow-
skiej w Polsce. Wstęp wolny.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Wzorem największych mediów 
postanowiliśmy również przeprowa-
dzać sondaże wyborcze. Pierwszy, 
dla nas historyczny, spotkał się 
z dużym zainteresowaniem, cyto-
wała nas m.in. Gazeta Wyborcza. 
To potwierdza, że choć jesteśmy 
stosunkowo nowym medium, to już 
zyskaliśmy poważanie w środowi-
sku medialnym. 

Sondaż został przeprowadzony 
9 i 10 czerwca, więc badanie zosta-
ło zrobione tuż przed konferencją 
premier Ewy Kopacz, która tuż po 

jego zakończeniu niespodziewanie 
ogłosiła dymisję kilku ministrów 
i wiceministrów. Wyniki są zaska-
kujące: Platforma Obywatelska traci 
poparcie w swoim bastionie – stolicy 
Wielkopolski. Nasz sondaż daje 
jej w Poznaniu tylko nieco ponad 
trzy punkty procentowe przewagi 
nad PiS. Wcześniej partia ta miała 
ponad 20 procent przewagi – nawet 
w pierwszej turze niedawnych wybo-
rów prezydenckich. 

Co interesujące, badanie ujawnia 
wyraźny brak zainteresowania mło-

dych wyborców, będących obecnie 
„języczkiem u wagi”, dotychczaso-
wą ofertą polityczną, zdominowaną 
przez podział między PO i PiS. Fe-
nomen Kukiza znajduje także dość 
sporą sympatię w grupie badanych 
w wieku 25–34 lat. 

Najważniejszy wniosek z sondażu 
jest taki, że każdy głos będzie się 
bardzo liczył – różnice między PO 
i PiS są niewielkie, a i formacje 
Kukiza i Petru do jesieni jeszcze 
zyskają. Zachęcam do pójścia na te 
ważne wybory.

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

Zyskaliśmy 
poważanie 
innych mediów

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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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

13 VII
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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SONDAŻ

REKLAMA

Warunkiem dotarcia do wyborców 
z efektywnym przekazem marke-
tingowym jest zrozumienie natury 
rynku wyborczego. Taką możliwość 
oferuje między innymi defragmen-
tacja grup wyborców ze względu na 
zmienne demografi czne – głównie 
płeć i wiek. Wyniki ostatnich wy-
borów prezydenckich potwierdzają 
niezwykłą rangę tego typu podej-
ścia, bowiem to właśnie ono ujawni-
ło w segmencie wyborców najmłod-
szych zjawisko, które politolodzy 
i publicyści określają dzisiaj mianem 
buntu, rewolucji czy fali niezadowo-
lenia. To właśnie przesunięcie sym-
patii politycznych ludzi młodych 
zdecydowało w dużej mierze o suk-
cesie Andrzeja Dudy i być może za-
decyduje też o wyniku najbliższych 
wyborów parlamentarnych.

Dlatego właśnie zapytaliśmy po-
znaniaków o aktualne preferencje 

wyborcze, zwracając szczególną 
uwagę na określające ich cechy de-
mografi czne (płeć i wiek). 

Gdyby wybory do Sejmu odbyły 
się dzisiaj, w Poznaniu wygrałaby 
je Platforma Obywatelska, na którą 
głos zamierza oddać 36,1% bada-
nych. Na drugim miejscu plasuje 
się koalicja Prawa i Sprawiedliwości 
z Solidarną Polską i Polską Razem 
(z wynikiem 32,7%), na trzecim zaś 
ruch/partia Pawła Kukiza – z popar-
ciem 18,2%. I na obecną chwilę są 
to jedyne trzy ugrupowania, których 
reprezentanci zajmą miejsca w par-
lamencie. 

Tak prezentują się wyniki naj-
nowszego sondażu Instytutu Badań 
Rynkowych i Społecznych TriC. 
Wynik ten nie powinien zaskaki-
wać, biorąc pod uwagę tradycyjnie 
dość duże poparcie dla Platformy 
w Wielkopolsce. Co ciekawe, w mę-
skiej grupie badanych PO uzysku-
je zwycięski wynik jedynie wśród 
wyborców w wieku od 25 do 34 lat 
(30,4%, podczas gdy PiS 21,7%). 
W pozostałych grupach wiekowych 
przewagę uzyskują partie opozycyj-
ne oraz wciąż jeszcze niesprecyzo-
wana formalnie inicjatywa Pawła 

Kukiza. Wśród kobiet PO zyskuje 
wyraźną przewagę również w tym 
właśnie segmencie (42,1%, podczas 
gdy PiS 26,3%). Wśród wyborców 
najmłodszych, będących obecnie 
„języczkiem u wagi”, bacznie ob-
serwowanym przez specjalistów od 
marketingu politycznego, wygrywa 
bezapelacyjnie Kukiz, na którego 
zagłosowałoby aż 56,1% mężczyzn 
i 45% kobiet w wieku 18-24 lat. 

Badanie ujawnia wyraźny brak 
zainteresowania młodych wyborców 
dotychczasową ofertą polityczną, 
zdominowaną przez dychotomiczny 
podział między PO i PiS. Jeśli przy-
jąć, że zjawisko to jest efektem wspo-
mnianego wcześniej społecznego 
niezadowolenia, to zdecydowanie 
bardziej niezadowolony jest wybor-
ca męski. W tej grupie (mężczyźni 
18-24 lat) Platforma liczyć może je-
dynie na 4,9% głosów, podczas gdy 
PiS na 9,8%. PiS razem ze swoimi 
koalicjantami osiąga tu wprawdzie 
przewagę, jednak biorąc pod uwagę 
wynik Pawła Kukiza, jest to wciąż 
niewiele. Tymczasem kobiety z tej 
samej grupy wiekowej chętniej od-
dadzą swój głos na PO (20%, pod-
czas gdy PiS 15%). Fenomen Kukiza 

znajduje także dość sporą sympatię 
w grupie badanych w wieku 25-34 
lat, gdzie poparcie dla znanego mu-
zyka osiąga 19,6% wśród mężczyzn 
i 18,4% wśród kobiet. 

Analiza wyników ujawnia także, 
że to właśnie w tej grupie wiekowej 
ukryty jest elektorat nowej marki na 
arenie politycznej – Nowoczesna.
pl. Na formację Leszka Balcerowi-
cza i Ryszarda Petru oddałoby swój 
głos 17,4% poznaniaków w wieku 
24–34 lat oraz 10.5% poznanianek 
w tym samym przedziale wieko-
wym. W segmentach wyborców 
starszych (45–54, 55–64 i 65+) 
w dalszym ciągu trwają tytaniczne 
zmagania pomiędzy dwoma głów-
nymi obozami politycznymi, wyzna-
czające wyraźny bipolarny podział 
sympatii politycznych w tych gru-

pach. Co ciekawe jednak, w grupie 
mężczyzn na prowadzenie wysuwa 
się PiS, która może liczyć na głosy 
45,9% poznaniaków w wieku 45-54 
lat (podczas gdy PO 35,1%), 45,5% 
wyborców w wieku 55–64 (podczas 
gdy PO 32,7%) oraz 46,4% w wie-
ku 65+ (podczas gdy PO 33,6%). 
Także poznanianki w wieku 45-54 
lat chętniej zagłosowałyby na PiS 
(50%, podczas gdy PO 40,9%). 
W pozostałych grupach wiekowych 
na prowadzenie wysuwa się jednak 
PO, na którą oddałoby swój głos 
52,7% badanych kobiet w wieku 55-
64 (podczas gdy na PiS 35,2%) oraz 
49,2% kobiet w wieku 65+ (podczas 
gdy na PiS 42,6%).

Sondaż został przeprowadzony 9 
i 10 czerwca 2015 roku na reprezen-
tatywnej próbie 800 mieszkańców 
Poznania. Błąd statystyczny wynosi 
3,5%. Więcej informacji na temat 
sondażu można uzyskać pisząc na 
adres mailowy tric@tric.pl .

Aktualne preferencje wyborcze

dr Piotr 
Pawlak
kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZA SONDA Jeśliby wybory odbyłyby się w drugą niedzielę czerwca, to w Poznaniu wygrałaby 
Platforma Obywatelska, na drugiej pozycji PiS, na trzeciej inicjatywa Pawła Kukiza. Tak wynika 
z najnowszego sondażu preferencji wyborczych Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych TriC

Zwiększymy twój biznes! 
Badania – Analizy – Statystyka 
– Biznes – Sport – www.TriC.pl Badanie ujawnia 

brak zainteresowa-
nia młodych wybor-
ców dotychczasową 
ofertą polityczną
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Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!  691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń w Poznaniu: 

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

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

Nasz Głos Poznański jest nowoczesną 
gazetą miejsko-gminną 

Dystrybuowany jest 
w 300 stałych punktach
(Poznań i 19 okolicznych gmin)

m.in. markety (m.in. „Piotr i Paweł”, Stary 
Browar, Galeria Malta, CH Plaza), urzędy, 
sklepy ogólnospożywcze i inne, banki, obiekty 
rekreacji – centra tenisowe, pływalnie, 
siłownie, SPA – hotele, restauracje, salony 
samochodowe, hurtownie, a także 
bezpośrednio (na ulicy z ręki).  

NAKŁAD: 20 000 EGZ.

SZUKAJ NAS W MARKETACH 

I W RADIO TAXI RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

Nasz Głos Poznański to największy
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DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

REKLAMA/PROMOCJA

Rada Gminy udzieliła pierwsze w tej 
kadencji absolutorium wójtowi Ko-
mornik Janowi Brodzie. Na sesji 
absolutoryjnej, 11 czerwca, wszyscy 
obecni radni pozytywnie zaopinio-
wali sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu gminy za 2014 rok i pozytyw-
nie ocenili prowadzoną przez wójta 
politykę fi nansową.

Budżet gminy Komorniki 
w 2014  r., uchwalony w grudniu 
2013 r. wynosił po stronie docho-
dów 80.084.052,00 zł i po stronie 
wydatków 78.879.352,00 zł. W cią-
gu roku wprowadzono jedenaście 
zmian w budżecie i w grudniu 2014 
r. wartości te przedstawiały się na-
stępująco: dochody 82.685.143,24 
i wydatki 90.992.779,24 zł.

Po raz kolejny gmina może po-
chwalić się dobrym wykonaniem 
budżetu: dochody wykonano na 
poziomie 83.523.427,79 zł, co sta-
nowi 101,01 % planu. Wydatki 
zrealizowano natomiast w wysoko-
ści 85.679.969,50 zł, czyli 94,16 % 
planu.

Na wydatki majątkowe w 2014 r. 
przeznaczono 30% wydatków ogó-
łem. Inwestycje kosztowały gminę 

26.067.887,67 zł, co stanowiło 90% 
planu.

Tylko na zadania z zakresu trans-
portu i łączności wydatkowano 
w 2014 r. 21.120.108,70 zł, czy-
li o prawie 6 milionów więcej niż 
w roku 2013 r. Inwestycje drogowe 
wyniosły 15 mln (w 2013 r. nieco po-
nad 9 mln), z tego m.in. zakończono 
budowę ronda na obwodnicy Głu-
chowo-Komorniki, budowę kanali-
zacji deszczowej w Plewiskach i ulic: 
Cienistej w Wirach, Czarna Droga, 
Krótkiej i Suchej w Plewiskach, Krę-

tej i Leśnej w Rosnówku, Wirowskiej 
w Komornikach i Środkowej w Cho-
męcicach.

Na publiczne drogi powiatowe 
wydatkowano 358.392,99 zł – prze-
kazano 201 000,00 zł na przebudowę 
dróg powiatowych na terenie gminy 
oraz zbudowano zatokę postojową 
i przebudowano linię napowietrzną 
przy ul. Łęczyckiej w Wirach. 

W obszarze gospodarka mieszka-
niowa wydatkowano 3.749.474,41 zł 
(90,92% planu), z czego 3.022.701,51 
zł. przeznaczono na wykup gruntów 

pod drogi. Pozostała kwota to koszty 
utrzymania budynków komunalnych 
i projekt kolejnych dwóch budynków.

Wyższe od wydatków majątko-
wych były w ubiegłym roku jedynie 
wydatki na oświatę. Od kilku lat 
ten obszar pochłania coraz wię-
cej środków z gminnego budżetu. 
W 2014 r. na cele oświatowe wydano 
34.761.422,26 zł (dla porównania: 
2012 – 24.053.842,67 zł, 2013 r. – 
27.972.908,36 zł). Przypomnijmy, 
że z wydatków tych fi nansowano 
m.in. rozbudowę szkół w Komorni-
kach i Plewiskach, budowę nowej 
szkoły w Plewiskach oraz trzech bo-
isk sportowych przy szkołach w Ple-
wiskach, Wirach i Chomęcicach. Po-
nadto, stale rosną koszty utrzymania 
placówek spowodowane zwiększoną 
liczbą uczniów oraz dzieci w przed-
szkolach, a także zmieniającymi się 
przepisami prawa oświatowego. 

W 2014 roku gmina Komorniki 
spłaciła raty pożyczek zaciągniętych 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w kwocie 2.344.700,00 zł oraz wyku-
piono obligacje komunalne w kwocie 
2 mln zł. Jednocześnie WFOSiGW 

umorzył gminie 20% (70.000 zł) po-
życzki zaciągniętej na modernizację 
kotłowni i termomodernizację budyn-
ku komunalnego w Plewiskach.

Zadłużenie gminy Komorni-
ki na koniec roku 2014 wynosiło 
34.988.300,00 zł, tj. 41,89% wyko-
nanych dochodów. Składają się na 
nie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 
5.988.300, zł i obligacje komunalne 
w kwocie 29.000.000,00 zł.

Radni oraz wójt nie kryli zadowo-
lenia z dobrego wykonania budżetu. 
Wspólnie podziękowali skarbnik 
Małgorzacie Pinczak za nadzór nad 
gospodarowaniem gminnymi fi nan-
sami. Wójt Broda podkreślił, że re-
alizacja budżetu na poziomie prawie 
100% świadczy o dobrej współpracy 
rady z urzędem i rozsądnym zarzą-
dzaniu środkami publicznymi, za co 
podziękował radnym, swojemu za-
stępcy Aleksandrowi Klemczakowi 
oraz swoim współpracownikom. 

Stuprocentowe wykonanie budżetu 
Inwestycje w 2014 roku kosztowały gminę Komorniki 26.067.887,67 zł. Na drogi wydano aż 15 milionów zł 
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 
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We wrocławskiej Hali Stulecia, 
w środę, 17 czerwca, wręczono wy-
różnienia laureatom rankingu For-
besa, w trakcie Kongresu Regionów 
odbywającego się z udziałem samo-
rządowców, ludzi nauki, biznesu 
i przedstawicieli organizacji poza-
rządowych z całego kraju.

Tarnowo Podgórne zajęło drugie 
miejsce w kategorii miast i miejsco-
wości do 50 tys. mieszkańców. To 
ważny sukces – dowodzi faktyczne-
go dużego zainteresowania przed-
siębiorców lokalizacją inwestycji 
właśnie na terenie tej gminy. Wśród 
najważniejszych czynników w tym 
rankingu był bowiem przyrost fi rm 
na tysiąc mieszkańców. Dla Tarno-
wa Podgórnego to 3,77, co dało dru-
gie miejsce w kategorii. 

Gmina Komorniki z kolei zajęła 
5. miejsce. Wyróżnienie dla gminy 
odebrał 17 czerwca wójt Jan Bro-
da, podczas odbywającego się we 
Wrocławiu VI Ogólnopolskiego 
Kongresu Regionów. To największe 
doroczne spotkanie przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialne-
go poświęcono istotnym kwestiom 
funkcjonowania miast, gmin, po-

wiatów i województw. W ubiegło-
rocznym rankingu gmina Komorni-
ki znalazła się na 6. Miejscu, a dwa 
lata temu na 10.

Coroczny ranking „Forbesa” 
i Centralnego Ośrodka Informacji 
Gospodarczej (COIG) bada wskaź-
nik przyrostu liczby fi rm w przeli-
czeniu na 1000 mieszkańców.
Karina Lapis, ARz

WYDARZENIA

Atrakcyjne Tarnowo 
i Komorniki

REKLAMA

Promenada 
w Kórniku
Platforma widokowa, pomosty i trasa 
spacerowa mają być gotowe w całości 
pod koniec lipca 
Odsunięto w czasie otwarcie drugie-
go etapu promenady nad jeziorem 
w Kórniku. Przyczyną opóźnień jest 
problem z podporami jednego z po-
mostów, które osiadły o kilkadzie-
siąt centymetrów. Z tego powodu 
pomost przy Zamku Kórnickim bę-
dzie udostępniony spacerowiczom 
dopiero pod koniec lipca. Reszta 
promenady ma być otwarta pod ko-
niec czerwca. 

Drugi etap promenady nad Je-
ziorem Kórnickim jest kontynuacją 
zrealizowanego przed kilkoma laty 
pierwszego etapu prowadzącego 
z Bnina do Kórnika. Drugi etap 
rozpoczyna się na wysokości Zam-
ku, a kończy się na wysokości ulicy 
Harcerskiej (plac Browarowy). Jego 
długość wynosi 569,8 m.

Oprócz trasy spacerowej po-
wstają także: platforma widokowa 
oraz pomosty. Pomost nazwany ro-
boczo „zamkowym” – oddali ruch 
spacerowy od przewężenia komu-
nikacyjnego na wysokości zamku. 
Rozwiązanie to daje interesującą 
perspektywę widokową na dawną 
siedzibę Działyńskich i Zamoy-
skich. Pomost o długości 120 me-
trów kończy się na połączeniu z pro-

jektowanym tarasem widokowym 
na wysokości zamku.

Taras widokowy zaprojektowa-
no na osi wyznaczonej przez plac 
przed zamkiem – Jezioro Kórnickie 
i wiąże komunikacyjnie oraz wido-
kowo zamek i jezioro. W układzie 
przestrzennym z poziomu chodnika 
ulicy Zamkowej koliste schody pro-
wadzą na taras widokowy oparty na 
planie koła. Dalej z tarasu, schody 
prowadzą bezpośrednio do wody 
i zanurzają się w niej. Dostęp dla 
osób niepełnosprawnych zapewnia 
dodatkowa pochylnia.

W kierunku północnym od tara-
su biegnie zasadnicza promenada, 
która z ulicami Wodną i Harcerską, 
rynkiem i ul. Zamkową tworzą dwie 
małe pętle spacerowe, a razem jedną 
dużą. Zakładając większe natężenie 
ruchu na powstającym odcinku, niż 
na odcinku istniejącej promenady 
Zamek-Bnin, zaplanowano prome-
nadę o szerokości 4 m i w odległości 
1 m od najdalej wysuniętych w kie-
runku jeziora działek. Nawierzchnia 
promenady ułożona została z kostki 
brukowej betonowej w jednolitym 
naturalnym kolorze. Urozmaice-
nie nawierzchni uzyskano stosując 

rożne sposoby układania kostki. 
Długość tego odcinka promenady 
to 384 m. W połowie promenady, 
w osi ul. Wodnej, powstał punkt wi-
dokowy w formie krótkiego pomo-
stu o długości 7 m. 

Ten etap promenady na osi ul. 
Harcerskiej kończy się molem 
o długości 28 m, z dwupoziomową 
platformą widokową. Jest to układ 
dwóch żelbetowych płyt na planie 
koła połączonych wewnętrznymi 
spiralnymi schodami. Najdalszy 
punkt platformy jest oddalany od 
brzegu 40 m. Oko obserwatora na 

górnej płycie platformy widokowej 
znajduje się na wysokości około 6 m 
od poziomu tafl i wody. Z platformy 
będzie się roztaczał widok na całe 
jezioro i na panoramę miasta oraz 
fontannę.

Jak czytamy w opisie projektu: 
założeniem projektowym jest wydo-
bycie walorów Jeziora Kórnickiego, 
przy jednoczesnym zróżnicowaniu 
widokowym poszczególnych odcin-
ków i wtopieniu promenady w kra-
jobraz, z uszanowaniem naturalnej 
urody miejsca. Elementy ciągów 
spacerowych, murków oporowych, 

oświetlenia parkowego oraz ławek 
i koszy są kontynuacją rozwiązań 
pierwszego etapu realizacji.

Inwestycja kosztować bę-
dzie: 4.464.700,80 zł z czego 
2.902.055,52 zł (65%) kórnicki sa-
morząd otrzyma z kończącego się 
rozdania WRPO. 

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Bursztynowy motyl
Piotr Strzeżysz, autor książki „Powidoki”, został laureatem 
20. konkursu „Bursztynowy Motyl” 
Uroczystość odbyła się 15 czerwca 
w Muzeum Pracowni Literackiej 
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. 
Statuetkę, wykonaną w fi rmie Kruk, 
wręczył burmistrz Puszczykowa An-
drzej Balcerek, a nagrodę fi nansową 
– Marek Woźniak, marszałek woje-
wództwa. „Bursztynowy Motyl” – 
Nagroda w Konkursie im. Arkadego 
Fiedlera dla autora najlepszej pol-
skiej publikacji o tematyce podróż-
niczej i krajoznawczej przyznawana 
jest od 1995 roku, a od 2005 roku 
nagrodę dla laureata funduje mar-
szałek.

Dotychczas „Bursztynowymi Mo-
tylami” uhonorowani zostali m.in.: 
Marek Kamiński, Ryszard Kapuściń-
ski, Beata Pawlikowska, Andrzej Sta-
siuk czy Martyna Wojciechowska.

– 12-osobowe jury niemal jedno-
myślnie wybrało tegorocznego lau-
reata – przyznał Arkady Fiedler. 

– To moja trzecia książka, je-
stem zaszczycony, że dołączyłem do 
grona tak znakomitych laureatów 
„Bursztynowego Motyla” – powie-
dział Piotr Strzeżysz. 
Sławomir Lechna FO
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Państwo Stanisława i Aleksander 
Nowakowie z Mirosławek obchodzi-
li Diamentowe Gody, czyli 60-lecie 
pożycia małżeńskiego. 

Z  tej okazji, 18 czerwca, bur-
mistrz gminy Stęszew Włodzimierz 
Pinczak odwiedził dostojnych ju-
bilatów. Zawitał do ich domu z po-
darunkiem, bukietem kwiatów oraz 

listem gratulacyjnym.  Spotkanie 
z  jubilatami było pretekstem do 
wspólnych rozmów i  wspomnień 
małżonków w gronie rodzinnym.

Diamentowej parze na dalsze 
wspólne lata życzymy dużo zdrowia, 
pogody ducha, radości z każdego 
dnia i wszelkiej pomyślności. 
Marta Marciniak

Diamentowe Gody 
w Mirosławkach
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REKLAMA

Najwyższa Jakość

Podczas fi nału I edycji 2015 „Naj-
wyższej Jakości” wyróżnionych 
zostanie kilkanaście fi rm z regionu 
i całej Polski, a wyróżnienie indy-
widualne Menedżera Najwyższej 
Jakości i Ikara Biznesu odbiorą naj-
lepsi przedsiębiorcy. 

W I tegorocznej edycji konkursu 
o certyfi kat i znak towarowy „Naj-
wyższa Jakość” kapituła konkur-
sowa wyróżniła 17 uczestników 
programu jakościowego. Kapituła 
przyznała także wyróżnienia indy-
widualne Menedżera Najwyższej 
Jakości i Ikara Biznesu.

Nagrodzone fi rmy postawiły na 
jakość i osiągnęły sukces w wielu 
dziedzinach rynku. Ponadto kilka 
fi rm, które uczestniczą w Progra-
mie Jakości Wielkopolskiego Sto-
warzyszenia Badań nad Jakością, 
odnowiło certyfi katy „Najwyższej 
Jakości” i przeszło pomyślnie 
weryfi kację audytową. Podstawą 
przyznania certyfi katów były wyni-
ki oceny poziomu jakości wyrobów 
i usług świadczonych przez przed-

siębiorstwa uczestniczące w kon-
kursie. 

Wśród nagrodzonych, oprócz 
poznańskich fi rm: Family House, 
Konbet, Genesis Polska Sp. z o.o. 
oraz Prywatna Szkoła Gaudium et 
Studium, znajdą się także przedsię-
biorstwa z regionu i kraju jak: Za-
kład Elektroinstalacyjny Jan Kapela 
z Rogoźna, Zakłady Mięsne Miel-
czarek z Komornik, Fabryka Mebli 
Unimebel z Ostrzeszowa, Bolsius 

Polska z Zalesia Małego, Okulus 
z Kalisza, Nord Partner z Torunia, 
E.K.O.-Płyta z Kiełczowa, Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Jarocinie, KOS-BUD w Gnieźnie, 
CEG-BUD w Wolsztynie, Modelar-
stwo AA w Suchym Lesie czy Romb 
SA ze Złotowa.

Ikara Biznesu odbiorą najlepsi 
przedsiębiorcy i samorządowiec: 
prezydent Poznania Jacek Jaśko-
wiak: za utrzymywanie standardów 

Najwyższej Jakości w relacjach 
z mieszkańcami i inwestorami. 

Certyfi katem Najwyższej Jakości 
w zarządzaniu kapitułą wyróżniła 
też Urząd Miasta w Poznaniu: za 
najwyższą jakość obsługi mieszkań-
ców i inwestorów, modelową współ-
pracę z organizacjami pozarządowy-
mi oraz skuteczność działań w sferze 
zwiększenia zasobów mieszkanio-
wych miasta. Patronat nad wydarze-
niem sprawuje „NGP”. PL

NASZ PATRONAT Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością Centrum 
Badań i Monitorowania Jakości organizuje 23 czerwca o godz. 18 w Wadze Miejskiej 
w Poznaniu, fi nał I edycji programu „Najwyższa Jakość 2015”

Samorządowcy nagrodzeni podczas poprzedniej edycji fi nału. 

12–14 czerwca nad jeziorem przy 
ośrodku Taradejka w Stęszewie od-
była się kolejna edycja Rock n’Road 
Rockabilly Festival. Impreza zor-
ganizowana została przy wsparciu 
fi nansowym gminy Stęszew i pod 
honorowym patronatem burmistrza 
Włodzimierza Pinczaka. Ofi cjal-
nego otwarcia dokonała sekretarz 
gminy Joanna Zaborska. Pomysło-
dawcą festiwalu i głównym organi-
zatorem był klub motocyklowy „Pi-
wersi”, który tworzą ludzie z pasją 
do podróży i muzyki. 

Niesamowity klimat lat 50 i 60-
tych, setki gości, zabawa do bia-
łego rana, potężna dawka rock 
n’rolla w wykonaniu The Racers, 
The Real Gone Tone, gwiazdy wie-
czoru Daniele Stallone & His Loud 
Roll Shuffl e (Włochy) i DJ Radian, 
a także amerykańskie samochody 
z tamtych lat – to najkrótsza cha-
rakterystyka imprezy. MM

Czar lat 
50.–60.
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

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 

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ 
 691-895-296

W podwarszawskich Palmirach, 
na cmentarzu-muzeum, odbyła się 
uroczystość odsłonięcia tabliczki 
epitafi jnej poświęconej Agnieszce 
Dowbor-Muśnickiej. 

W uroczystości udział wzięli przed-
stawiciele gminy Tarnowo Podgórne: 
członkowie Towarzystwa Pamięci 
Generała Józefa Dowbora Muśnickie-
go z prezesem Józefem Grajkiem na 
czele, delegacja ze Szkoły Podstawo-
wej w Lusowie z dyrektor Aleksandrą 
Kolendo, a także harcerze z poznań-
skiej drużyny im. Janiny Lewandow-
skiej oraz dyrektor Andrzej Plesiński 
i Adam Kaczmarek z Biura Wojewody 
Wielkopolskiego. Obecna była rów-
nież delegacja gminnych motocy-
klistów, którą tworzyli wójt Tadeusz 
Czajka, sekretarz Oskar Cierpiszewski 
oraz Henryk Żulewski z Baranowa. 

Uroczystość zorganizowało To-
warzystwo Pamięci Generała Jó-
zefa Dowbora Muśnickiego w 75. 
rocznicę śmierci Agnieszki Dowbor 

Muśnickiej z Lusowa (Gmina Tar-
nowo Podgórne), zamordowanej 21 
czerwca 1940 roku właśnie w Palmi-
rach. ARz

Pamięci A. Dowbor-Muśnickiej
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Dni Dopiewa 
Elektryczne Gitary, Mezo, Misia FF to 

muzyczne gwiazdy „Dni Gminy Dopiewo”, które odbyły się 
w miniony weekend. Atrakcji było bardzo dużo
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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 !

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

Święto Stęszewa z gwiazdami
Wokalista legendarnej grupy Genesis Ray Wilson był gwiazdą tegorocznych Dni 

Stęszewa. Publiczność bawił też Jerzy Kryszak, a dla najmłodszych wystąpił Michał Kowalonek i Lumikulu. 
Ważnym elementem był jubileusz 15-lecia Kapeli Dudziarskiej „Koźlary”. Atrakcji dla wszystkich nie brakowało 
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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

Sezon w pełni. Czas sprawdzić, jak 
się do niego przygotowaliście! Nad-
chodzi urodzinowa edycja Mocy 
i Siły! 1 lipca okaże się, kto z was 
ostatnie miesiące kuł żywą moc, 
a kto marnował życie na robienie ob-
wodów. Zawody dla tych, dla których 
wspin z liną to bułka z masłem, a tym 
bardziej dla tych, którym po zrobie-
niu początkowego balda na drodze 
odechciewa się wspinać. Podczas ko-
lejnej Mocy i Siły nie będzie można 
oszukać restując się w klamie! Nikt 
nie da ci bloku, ani nie powie „dość”!

Jak zwykle organizatorzy szykują 
coś więcej niż tylko kilkanaście wy-
tężających baldów! Co to takiego? 
Wie to tylko… tak na serio na razie 
nikt tego nie wie. Tym bardziej war-
to! Zapraszamy wszystkich dobrze 
zbudowanych młodych ludzi!

Po zawodach obowiązkowa im-
preza! Z okazji pierwszych urodzin 
Blok Hausu rzecz jasna! Blok Haus, 
środa 1 lipca 2015, godzina 19. 
Organizatorów wesprą jak zawsze: 
Prolighting, Taternik i Rehadyna-
mica oraz „Nasz Głos Poznański”. 
Wpisowe (w dniu imprezy) – 20 zł. 
Red

Najlepsze w Polsce 

Moc i siła!

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT
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Chcesz wypocząć, rozbić namiot, 
poopalać się na piaszczystej plaży, 
popływać, grać rekreacyjnie w siat-
kówkę i koszykówkę? Wszystko to 
znajdziesz na terenach rekreacyjno-
sportowych w Zborowie.

Pole biwakowe (strefa A) prze-
znaczone jest dla osób, które chcą 
tu wypocząć. Wyposażone jest 
w dostęp do energii elektrycznej, 
bieżącej wody. W strefi e tej znajdu-
je się również kontener sanitarny 
oraz punkt gastronomiczny, gdzie 
można zjeść, napić się schłodzo-
nych napojów czy kupić lody. Plaża 
w Zborowie (strefa B) jest miejscem 
przeznaczonym do kąpieli strze-
żonym przez ratowników WOPR 
w okresie od 27 czerwca do 31 
sierpnia w godz. 10–18. Można tu 
wypocząć na piaszczysto-trawiastej 
plaży, poczytać książki z „plażowej 
biblioteki”. W tej strefi e znajduje się 
również wypożyczalnia sprzętu pły-
wającego, gdzie można wypożyczyć 
łódkę, kajaki oraz rowery wodne.

Sport i rekreacja (strefa C) to 
strefa dla osób lubiących aktywnie 
spędzać czas wolny. Przygotowano 
dwa boiska do siatkówki plażowej 
i miejsce gdzie można poćwiczyć 

rzuty do kosza. Najmłodszych za-
praszamy na plac zabaw. 

Przystań wodna (strefa D) to bu-
dynek, w którym adepci żeglarstwa 
zdobywają wiedzę na zajęciach dy-
daktycznych, aby mogli postawić 
swoje pierwsze kroki na wodzie. 
Chcesz, aby twoje dziecko nauczyło 
się żeglować zgłoś się do UKS Grot 
Więckowice (www.grotwieckowice.
pl). W sierpniowe weekendy będzie 
okazja do rejsów łódką Sigma 600.

W okresie wakacyjnym dzieci 
i młodzież mogą uczęszczać na za-
jęcia sportowe, które będą odbywały 
się w ramach akcji „Letnia strefa 
GOSiR”. Animacje będą prowa-

dzone z różnych dyscyplin sportu 
w każdą środę i piątek od godz. 12 
do 14. Zaprezentowane będą rów-
nież nowe dyscypliny sportowe ta-
kie jak speedbadminton, friesbee 
czy bule. Zajęcia będą prowadzone 
w formie gier, zabaw i konkursów.

Zborowo na sportowo – pod ta-
kim hasłem GOSiR w Dopiewie 
zorganizuje dwie imprezy rekreacyj-
no – sportowe. W niedziele 12 lipca 
oraz 9 sierpnia o godzinie 12 roz-
pocznie się turniej siatkówki plażo-
wej (zapisy w dniu zawodów, opłata 
startowa 20 zł/ para), Zumba Party 
oraz gry i zabawy dla najmłodszych 
plażowiczów. Paweł Wolny 

Tarnowskie Termy, które otwarto 
niedawno, cieszą się ogromnym zain-
teresowaniem. Odwiedzają je praw-
dziwe tłumy. Tym bardziej miło nam 
poinformować, że ten aquapark to 
kolejne miejsce, w którym zostawiamy 
„Nasz Głos Poznański”. Można go 
zabrać ze stojaka stojącego w pobliżu 
kasy. W sumie Nasz Głos Poznański 
zostawiamy w ponad 300 punktach 
w Poznaniu i 19 okolicznych gminach. 
Jesteśmy największym darmowym 
dwutygodnikiem w regionie! Red

Plaża w Zborowie

Jesteśmy w Tarnowskich Termach
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6. Zjazd Jankowiczan

Pierwszy odbył się w 2005 roku 
w Jankowicach Radomskich. Od 
tego czasu odbyło się już sześć ta-
kich imprez. Kolejna już w czerwcu 
w Jankowicach w gminie Tarnowo 
Podgórne. Patronat nad wydarze-
niem objął „Nasz Głos Poznański”.

Podczas imprezy zobaczyć bę-
dzie można wiele zespołów z gminy 
Tarnowo Podgórne – Zespół Pieśni 
i Tańca „Lusowiacy”, Młodzieżową 
Orkiestrę Dętą, „Swingulance”, 
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
Ludowego „Modraki”, kapelę po-
dwórkową „Dziadkersi”, Mażo-
retki i orkiestrę „Da Capo”. Pro-
gram artystyczny uzupełnią Zespół 
Folklorystyczny „Jankowiczanie” 
z gminy Pszczyna, monolog w gwa-

rze przygotowany w gminie Kuźnia 
Raciborska, czy zespół śpiewaczy 
z gminy Babice. Wśród atrakcji 
także rozgrywki sportowe, liczne 
stoiska i rozwiązanie konkursu na 
najpiękniejszy wianek „Janki Wian-
ki”. Do przynoszenia swoich wian-
ków zachęcamy wszystkie dzieci, 
które zgłaszać się będą mogły na 

stoisku sołeckim do godz. 16.30. 
Jedną z atrakcji będzie także po-
kaz, podczas którego w powietrze 
wzbije się balon, którym sterować 
będzie mieszkająca w Jankowicach 
mistrzyni Polski w baloniarstwie – 
Beata Choma. Imprezę, którą pro-
wadzić będzie Krzysztof Czapliński, 
zakończy zabawa taneczna z udzia-
łem zespołu „Bardowie”.

Choć pretekstem do prezentacji 
artystycznych jest Zlot Jankowi-
czan, zaproszeni powinni się czuć 
nie tylko mieszkańcy Jankowic, ale 
i całej Wielkopolski. Różnorodność 
atrakcji niemal gwarantuje, że dzień 
27 czerwca można będzie spędzić 
rodzinnie i miło. Wstęp wolny, za-
praszamy! Red

Mieszkańcy Jankowic położonych w różnych 
częściach Polski (a jest takich miejscowości w naszym kraju aż 21!) 
mają sympatyczny zwyczaj organizowania zjazdów

 NASZ PATRONAT

27 czerwca w podpo-
znańskich Jankowi-
cach można będzie 
spędzić rodzinnie 
i miło

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego Głosu Poznańskiego, 

a w kolejnym numerze drugie otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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W Teatrze Muzycznym w Poznaniu 
odbył się dwuetapowy casting do 
spektaklu „Evita”, którego premie-
ra zaplanowana jest na 26 września. 
Na casting zgłosiło się ponad 100 
kandydatów, a wśród nich znala-
zły się najlepsze głosy musicalowe 
w kraju. Komisja poszukiwała osób 
do czterech ról. 

Znamy już wyniki castingu! 
Pierwsza z ról to Eva Peron – ambit-
na wojowniczka, walcząca i prawa 
robotników i prawa kobiet. Jedna 
z najbardziej fascynujących kobiet 
świata. W tę postać wcielą się cztery 
solistki: Oksana Hamerska, Edy-
ta Krzemień, Anna Lasota i Marta 
Wiejak. Równie ważnym bohate-
rem jest Che – działacz polityczny, 
radykał. Narrator, cynicznie opisu-
jący cały przebieg sytuacji. Zagrają 
go Filip Cembala, Patryk Kośnicki 
i Janusz Kruciński. Tego ostatniego 
oraz Tomasza Steciuka zobaczymy 
także w roli argentyńskiego woj-
skowego i polityka, Juana Peróna. 
Jego kochankę zagrają natomiast: 
Sylwia Banasik, Oksana Hamer-

ska i Joanna Olek. Obok głównych 
postaci, widzowie zobaczą również 
Arystokratów oraz Armię. Tych 
pierwszych zagrają: Anna Lasota/
Joanna Horodko, Agnieszka Waw-
rzyniak, Anna Bajerska-Witczak/
Karolina Garlińska-Ferenc, Łukasz 
Brzeziński i Włodzimierz Kalemba. 
Z kolei w tych drugich wcielą się: 
Maciej Ogórkiewicz, Mirosław Kin/
Jarosław Patycki, Wiesław Paprzyc-
ki i Jacek Ryś. Na scenie będzie 
można zobaczyć również Chór, Ba-

let i Orkiestrę Teatru Muzycznego 
w Poznaniu.

 Nad wrześniową premierą pra-
cują realizatorzy znani publiczności 
z musicalu „Jekyll&Hyde”. A za-
tem reżyserii podjął się Sebastian 
Gonciarz, autorem scenografi i jest 
Mariusz Napierała, choreografi i 
Paulina Andrzejewska, a kostiu-
mów Agata Uchman. Kierownikiem 
muzycznym spektaklu został Piotr 
Deptuch. Co warte podkreślenia, 
poznańska realizacja po raz pierw-
szy w Polsce zawierać będzie pio-
senkę „You must love me” skompo-
nowaną dla Madonny na potrzeby 
fi lmu Alana Parkera z 1996 roku, 
za którą dostała Oscara. Po raz 
pierwszy unowocześnioną i rozsze-
rzoną wersję muzyczną „Evity” wy-
stawiono w Londynie w 2009 roku. 
W Polsce zostanie pokazana po raz 
pierwszy. Sama historia jest opartą 
na faktach muzyczną biografi ą Evy 
Perón-Duarte, drugiej żony prezy-
denta Argentyny, Juana Peróna. Jest 
to najbardziej znane i najczęściej 
wystawiane dzieło Andrew Lloyda 

Webbera. A zatem szykuje się ko-
lejny hit musicalowy w Poznaniu. 
Bilety na wrześniowe i paździer-
nikowe spektakle są już dostępne 
w sprzedaży. Trzeba się jednak spie-
szyć bo, w związku z ogłoszeniem 
wyników castingu, rozchodzą się 
bardzo szybko.
Sławomir Lechna

Gwiazdorska „Evita” w Poznaniu

Zaśpiewa Maryla Rodowicz

W ubiegłym roku Tarnowo Podgór-
ne po raz pierwszy gościło legendar-
ną trasę „Lato z Radiem”. W tym 
roku impreza powróci na tarnowski 
stadion. W programie sporo atrak-
cji, na czele z największą: występem 
legendy polskiej estrady – Maryli 
Rodowicz. Zagrają też Rafał Brzo-
zowski i zespół Loka, sporo propo-
zycji dla siebie znajdą też najmłodsi.

„Lato z Radiem” ma długą tra-
dycję. Pierwszy raz audycja o tym 
tytule została nadana w roku 1971. 
Jej pomysłodawcą był Aleksander 
Tarnawski. Z czasem, z magazynu 
turystycznego, „Lato z Radiem” 
przerodziło się w jedną z pierw-
szych nadawanych na żywo audycji 
Polskiego Radia. Od wczesnych lat 
90. towarzyszą jej koncerty. Począt-
kowo były to krótkie występy w po-

rannych godzinach, obecnie „Lato 
z Radiem” to ogromne przedsię-
wzięcie – trasa koncertowa, w której 
biorą udział największe gwiazdy.

Wśród nich ta, której blask 
świeci niemal od 50 lat – Maryla 
Rodowicz. Wykreowała takie prze-
boje, jak „Małgośka”, „Sing sing”, 
„Niech żyje bal”, „Wsiąść do po-
ciągu”, „Kasa-sex”, „Łatwopalni” 
i wiele, wiele innych. W sumie w do-
robku ma około 2000 piosenek i 23 
albumy studyjne, które sprzedano 
w łącznym nakładzie 15 milionów 
egzemplarzy. Koncertowała w Euro-
pie, Ameryce, Australii Azji. W Tar-
nowie Podgórnym po raz pierwszy 
wystąpiła w 2008 roku.

„Lato z Radiem” uświetni też Ra-
fał Brzozowski. Prawdziwą popu-
larność przyniósł mu udział w pro-

gramie The Voice of Poland w 2011 
roku. W tym samym roku wydał sin-
gle „Nie mam nic” i „Na dobre masz 
zawsze mnie”, który stał się piosenką 
końcową serialu „Na dobre i na złe”. 

Rok później piosenka „Tak blisko” 
stała się Hitem Lata Eska Music 
Awards. Album pod tym samym ty-
tułem ukazał się w sierpniu 2012. 
W 2014 roku R. Brzozowski wydał 

drugą płytę pt. „Mój czas”, a jej wy-
danie poprzedził udziałem w progra-
mie „Taniec z gwiazdami”.

Ostatnia muzyczna gwiazda 
to zespół „Loka”, który powstał 
w 2012 roku z inicjatywy Kamila 
Mikuły i Grzegorza Porowskiego. 
Największy ich przebój, „Prawdzi-
we powietrze” w serwisie YouTube 
ma ponad 7 milionów odsłon.

Czy „Lato z Radiem” to wyłącznie 
muzyka? Oczywiście, że nie. W pro-
gramie znajdą się także występy dla 
najmłodszych (Centrum Uśmie-
chu), a także show „Szafa gra”. 
Całość zakończy pokaz sztucznych 
ogni, zaplanowany na godz. 22.40.

Impreza odbędzie się w sobotę, 
4 lipca na stadionie w Tarnowie 
Podgórnym. Początek o godz. 16. 
Wstęp wolny, zapraszamy!

„Lato z Radiem” ponownie w Tarnowie Podgórnym
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Maryla 
Rodowicz.

Rafał 
Brzozowski

Loka.

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

16.00 Powitanie ze sceny
16.20  Występ Centrum 

Uśmiechu – program dla 
najmłodszych

17.30 Koncert zespołu LOKA
18.45 Szafa Gra Show cz. 1
19.25  Koncert Rafała Brzozow-

skiego
20.40 Szafa Gra Show cz. 2
21.25 Koncert Maryli Rodowicz
22.40 Pokaz sztucznych ogni.

Program

• Przedpremiera: 25.09 godz. 
19.00
•  Premiera: 26.09 godz. 19.00
• Spektakle: 27.09 godz. 17.00, 
30.09 godz. 19.00, 1-2.10 godz. 
19.00, 3.10 godz. 16.00 i 19.00, 
4.10 godz. 17.00, 8-9.10 godz. 
19.00, 10.10 godz. 16.00 
i 19.00, 15-16.10 godz. 19.00, 
17.10 godz. 16.00 i 19.00.
• Bilety w cenie 35-120 zł do 
nabycia w kasie teatru, on-line 
na www.bilety24.pl i www.teatr-
muzyczny.poznan.pl .

„Evita”

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Impreza odbędzie 
się w sobotę, 4 lipca 
na stadionie w Tar-
nowie Podgórnym. 
Wstęp wolny!

Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” 
zaprasza wszystkie dzieci w wieku 
szkolnym z gminy Tarnowo Podgór-
ne na jednodniowe wycieczki pod 
hasłem „Wytropić Piasta”. Pierwsza 
z nich odbędzie się we wtorek, 14 lip-
ca, a jej celem będzie Biskupin – Za-
topiony Gród. W programie wyjazdu 
także rejs statkiem po Jeziorze Bi-
skupińskim, obiad i pobyt na gnieź-
nieńskim basenie. Tydzień później, 
21 lipca, na dzieci czekać będzie wy-
prawa do Ostrowa Lednickiego, czyli 
Wyspy Władców. Oprócz zwiedza-
nia, na uczestników czekać będzie 
rejs promem po Jeziorze Lednickim, 
obiad i pobyt na basenie w Gnieźnie.

Wyjazdy są płatne, a koszt udzia-
łu w jednej wycieczce to 30 zł. Zapi-
sy przyjmujemy w Centrum Kultury 
w Przeźmierowie (w godz. 9–12 
i 17–20) oraz Domu Kultury w Tar-
nowie Podgórnym (w godz. 15–20). 
Przy zakupie wycieczki rodzice 
otrzymają ulotkę ze szczegółami. 
Jarek Krawczyk

Na tropie 
Piastów
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Piotr Reiss odsłonił ławeczkę Henryka Jordana

Ławeczkę doktora Henryka Jorda-
na odsłonięto na terenie Ogrodu 
Jordanowskiego nr 2, który zloka-
lizowany jest przy skrzyżowaniu 
ul. Przybyszewskiego i Bukowskiej 
w Poznaniu. Wstęgę przecinał m.in. 
były piłkarz Lecha Piotr Reiss, któ-
rego ławeczka stoi… obok. 

Co roku na terenie Ogrodu Jor-
danowskiego nr 2 odsłaniana jest 
ławeczka, a każda upamiętnia nie-
zwykłą osobę. Pierwsza ławeczka 
poświęcona była wiceprezydentowi 
miasta Maciejowi Frankiewiczowi, 
a rok temu odsłonięto ławeczkę legen-

dy Lecha Poznań, czyli Piotra Reissa. 
Tym razem dyrektor placówki Gra-
żyna Lück-Kubalewska zainicjowała 
postawienie ławeczki imienia doktora 
Henryka Jordana, który żył w latach 
1842–1907 i był wielkim społeczni-
kiem oraz pionierem wychowania 
fi zycznego w Polsce. Znany jest głów-
nie z zakładania ogrodów zabaw dla 
dzieci, tzw. Ogrodów Jordanowskich. 
W 1936 roku został odznaczony po-
śmiertnie Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Po odsłonięciu ławeczki doktora 
Henryka Jordana z udziałem przed-
stawicieli rady miasta Poznania i Pio-
tra Reissa odbyła się kolejna impreza 

z cyklu „Kolorowych meczów”. Tym 
razem na orliku zmierzyły się zespoły 
poznańskich aktorów i dziennikarzy 
TVP, w której drużynie zagrał go-
ścinnie Sławomir Lechna, redaktor 
naczelny „Naszego Głosu Poznań-
skiego”. Spotkanie symbolicznym 
kopnięciem rozpoczął Piotr Reiss. 
Prowadzenie zmieniało się jak w ka-
lejdoskopie, ostatecznie zwyciężyli 
dziennikarze 10:9.

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl
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W sobotę, 20 czerwca, odbyła się 
druga edycja Triathlonu Lwa w Luso-
wie, nad którym patronat medialny 
sprawował „Nasz Głos Poznański”. 
Zawodnicy rywalizowali na dystan-
sie olimpijskim, w którym do prze-
płynięcia mieli 1,5 km, na rowerze 
pokonali 40 km, a biegnąc – 10 km. 
Najszybszym okazał się Marcin Kut-
kowski (Posnania), który na metę 
wbiegł niemal równocześnie ze swo-
im bratem – Michałem Kutkowskim. 
Wynik zwycięzcy to 2:08:49. Wśród 
kobiet najlepszą była Urszula Kafar-
ska, która uzyskała czas 2:31:55.

Bracia Kutkowscy od początku 
nadawali ton sobotniej rywalizacji. 
Po przepłynięciu dystansu 1,5 km 
jako pierwszy z wody wyszedł Michał 
Kutkowski. Marcin Kutkowski, który 
ostatecznie zwyciężył w zawodach 
miał po pierwszej konkurencji 7 se-
kund straty, do których doszły 23 se-
kundy z boksu rowerowego – co dało 
Michałowi Kutkowskiemu pół minu-
ty zapasu. Druga konkurencja – ro-
wer – to współpraca braci (w Luso-
wie dopuszczalny jest tzw. drafting), 
jednak tutaj o 29 sekund lepszy 
okazał się Marcin, co jak się później 
okazało miało decydujący wpływ na 
rozstrzygnięcie rywalizacji. Zawod-
nicy z Tarnowa Podgórnego potrze-

bowali niemal tyle samo czasu na 
zmianę konkurencji – z rowerowej 
na biegową. Dystans 10 km w całości 
przebiegli razem, przez co o wygra-
nej zdecydowały setne sekundy! 

– Od początku było w planie, że 
jedziemy razem etap rowerowy. 10 
km biegu faktycznie pokonaliśmy 
wspólnie, ale walczyliśmy o wygra-
ną do końca – podkreśla Michał. 

Trzecie miejsce zajął Jacek Jan-
kowski (Posnania Poznań Tri Team) 
z wynikiem 2:19:11 (po doliczeniu 
dwuminutowej kary).

W rywalizacji kobiet zdecydowa-
ną zwyciężczynią została Urszula 
Kafarska, która pokonała drugą za-
wodniczkę o ponad 9 minut. 

– To był mój trzeci start w triath-
lonie i pierwszy na dystansie olim-
pijskim, więc oceniam swój wynik 
jako rewelacyjny. Najtrudniejszą 
konkurencją był rower, bo dopiero 
zaczynam jeździć na „szosówce”, 
więc mam jeszcze małe doświadcze-
nie – mówiła na mecie zwyciężczyni. 

Drugie miejsce wywalczyła Alek-
sandra Nowak (KS Pretorium) – 
2:41:09, a trzecie – Anna Peterek 
(BBL Bielsko-Biała) – 2:41:26.

Triathlon Lwa w Lusowie to tak-

że zawody dla młodszych zawod-
ników – młodzicy, juniorzy młodsi 
i juniorzy startowali na dystansie 
supersprint (600m pływania, 15 
km jazdy rowerem, 3 km biegu). 
Najszybszym zawodnikiem został 
Marek Strachota (Klub Sportowy 
Biuro Podróży AS) z czasem 51:29. 
W rywalizacji kobiet zwyciężyła 
Olga Masłowska (GTT Diament) 
z czasem 57:47. 

Jeszcze młodsi zawodnicy – 
w wieku 10-13 lat wzięli udział 
w aquathlonie (200 m pływania, 1 
km biegu). Tutaj zwycięstwo od-
niósł Kamil Kasprzyk (GTT Dia-
men) – 5:31. W klasyfi kacji dziew-

cząt wygrała Marta Bogdziewicz 
(również GTT Diament) – 6:06. 
Warto dodać, że Marta była trzecią 
zawodniczką OPEN.

Organizatorami imprezy było 
Stowarzyszenie Grand Prix Pozna-
nia, a także OSiR Tarnowo Podgór-
ne oraz gmina Tarnowo Podgórne. 
Patronat sprawował „Nasz Głos 
Poznański”. Więcej informacji znaj-
duje się na stronie www.bieglwa.pl . 

Triathlon Lwa: dominacja braci
Marcin Kutkowski i Urszula Kafarska zwycięzcami Triathlonu Lwa w Lusowie 
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Justyna 
Grzywaczewska
kontakt@naszglospoznanski.pl

 Galeria zdjęć na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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Sezon 2014/2015 na pewno zapad-
nie w pamięci każdego sympatyka 
futbolu śledzącego poczynania War-
ty Poznań. W wykonaniu podopiecz-
nych trenera Tomasza Bekasa był 
on dobry, a runda wiosenna nawet 
znakomita. Wszystko byłoby pięk-
nie, gdyby nie barażowy dwumecz ze 
zdecydowanie lepszą Polonią Bytom.

Gdy latem roku ubiegłego były po-
mocnik Warty Poznań przejmował 
stery tego zespołu postawiono przed 
nim cel – awans do II ligi. Głównym 
rywalem zielonych do gry w bara-
żach o grę na trzecim szczeblu roz-
grywkowym w Polsce miały być 
rezerwy Lecha Poznań, ale z tymi 
zieloni doskonale poradzili sobie 
zwyciężając w derbach 1:0 i kończąc 
sezon z 16 punktami przewagi.

W grupie kujawsko-pomorsko-
wielkopolskiej III ligi niekwestio-
nowanym mistrzem zostali właśnie 
warciarze. Zawodnicy „Dumy Wildy” 
zanotowali doskonałą rundę wiosen-
ną. Zawodnicy trenera Bekasa prze-
grali wiosną zaledwie cztery spotka-
nia. Jedno w lidze (2:4 z Ostrovią), 
jedno w półfi nale pucharu okręgowe-
go (po karnych z Polonią Środa Wiel-
kopolska) oraz wreszcie dwa ostatnie 
w barażach z Polonią Bytom. 

O sile Warty świadczyła forma 
kilku głównych zawodników klubu 
z Drogi Dembińskiej. Defensywę 

ustawiał Wojciech Onsorge z nie-
zawodnym Alainem Ngamayamą. 
Środek pola ustawiał Artur Marci-
niak, a ataki skrzydłami i ze stałych 
fragmentów gry wyprowadzał szyb-
ki Michał Ciarkowski.

Niestety, dla warciarzy ostatnie 
przegrane dwa spotkania komplet-
nie zmieniają obraz czterdziestu po-
przednich pojedynków. Warta miała 
ogromnego pecha, że trafi ła na tak 
mocną i zdeterminowaną Polonię 
Bytom. O rezultacie końcowym se-
zonu zadecydowało przede wszyst-
kim doświadczenie polonistów. 
Szeregi Warty często zasilane były 
bowiem młodymi zawodnikami. 
Najlepiej z juniorów prezentował się 
Nikodem Fiedosewicz, który roze-
grał na lewej obronie kilka niezłych 
spotkań. Kibicom Warty mogły za-
paść w pamięci jego rajdy od linii 
obrony aż pod pole karne rywali. 

W tym roku nie było dane awan-
sować Warcie Poznań o ligę wyżej. 
Nauczeni porażkami w kluczowym 
momencie sezonu warciarze będą 
mieli okazję do rekompensaty już 
w przyszłym sezonie.

Warta wciąż w III lidze 

Karol 
Jaroni 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Dopiewo najlepsze

W sumie w rozgrywkach wystar-
towało 120 dziewczyn z powiatu 
poznańskiego i padło blisko 1000 
bramek. Pomysłodawcami tego 
unikatowego w skali kraju projek-
tu była dyrektor Wydziału Sportu 
UMP Ewy Bąk, trenerka młodzieżo-
wej reprezentacji Polski Niny Pata-
lon i trener futsalu Wojciech Weiss. 

– Przede wszystkim pokazaliśmy, 
że orliki są również dla dziewczy-
nek, z których znaczna część pre-
zentowała bardzo wysoki poziom. 
Gratulację należą się także nauczy-
cielom za zaangażowanie i promo-
wanie wśród dziewczyn tej dyscypli-
ny sportu – mówi Ewa Bąk.

Najlepiej w całym sezonie za-
prezentowała się reprezentacja 
gminy Dopiewo złożona głównie 
z uczennic Szkoły Podstawowej 
im. Astrid Lindgren w Dąbrowie. 
Drugie miejsce zajęła SP 45, która 
jest wicemistrzem województwa. 
Natomiast brązowy medal wywal-

czyły dziewczynki z UKS Talenty 
Poznań. Tytuł królowej strzelczyń 
z wynikiem 59 bramek zdobytych 
w całym sezonie otrzymała Kamila 
Wielińska z Dąbrowa i w nagrodę 
dzięki europosłance dr Agnieszce 
Kozłowskiej-Rajewicz pojedzie na 
wycieczkę do Brukseli. Ponadto od 
nowego sezonu będzie występować 
w Medyku Konin.

Organizatorzy wręczyli również 
„Nagrodę Specjalną dla najlepszego 
trenera”, którą otrzymał nauczyciel 
i trener Tomasz Woźniak prowadzą-
cy mistrzowski zespół i będący ani-
matorem orlika na terenie Ogrodu 
Jordanowskiego nr 2 w Poznaniu. 
Już wkrótce rozpoczną się zapisy do 
nowej edycji, o której będziemy pisać 
na www.naszglospoznanski.pl . Red

NASZ PATRONAT Poznańską Ligę Orliczek zakończyła się 
zwycięstwem reprezentacji gminy Dopiewo, a kapitan zespołu 
Kamila Wielińska w imponującym stylu zdobyła tytuł 
królowej strzelczyń i została piłkarką… Medyka Konin

Reprezentacja Dopiewa z trenerem Tomaszem Woźniakiem.
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Przypomnijmy: w opisywanej an-
kiecie zadaliśmy naszym Czytelni-
kom pytanie czy zamierzają wziąć 
udział w jednym z sześciu letnich 
turniejów żużlowych. Na pytanie 
odpowiedziało 153 Czytelników 
NGP. Znakomita większość (94%) 
ankietowanych chce przeżywać 
emocje na golęcińskim stadionie, 
tylko 4% odpowiedziało, że sport 
ten jest im obojętny i nie chce brać 
udziału w żadnym z turniejów żuż-
lowych, natomiast 2% nie jest jesz-
cze pewna. 

W tym momencie można śmiało 
stwierdzić, że na poznańskim Go-
lęcinie zapowiada się gorący sezon 
żużlowy. Mamy nadzieję, że doda 
to organizatorom skrzydeł i będą 
oni wkładać jeszcze więcej serca 
w powrót „czarnego sportu”. Bar-
dzo dużo zostało już zrobione, jed-
nak wciąż przez zarządem klubu 
PSŻ Poznań, nad którym patronat 
sprawuje „Nasz Głos Poznański”, 
stoi wiele wyzwań, jak chociażby 
montaż krzesełek na trybunach. 
Przed nami jeszcze pięć turniejów, 
w tym 3 turnieje LOTTO Poznań 
Speedway CUP, które swoim patro-
natem ma objąć prezydent Poznania 

Jacek Jaśkowiak. Obsada turniejów 
nie jest jeszcze znana, jednak infor-
macje na ten temat mają wkrótce 
się pojawić. Dla zainteresowanych 
zamieszczamy w ramce obok pełny 
kalendarz sportu żużlowego w Po-
znaniu. 

Tradycją naszych podsumowań 
jest prezentacja wybranych wypo-
wiedzi respondentów. Opinie z tzw. 

„wolnego ringu” pozostawiamy 
w pisowni oryginalnej:

Bardzo zadowolony z powro-
tu żużla na Golęcin jest „Ojciec”: 
„Chcę pokazać synowi tyle dyscy-
plin sportowych ile się da. To wzbo-
gaca!”. Pochwalamy taką postawę!

W podobny sposób wypowiada 
się „peta” który również traktuję 
żużel jako sport przy którym może 
bawić się cała rodzina: „jestem ki-
bicem żużla, chodziłem w Poznaniu 
z dziećmi na zawody Skorpionów, 
czekam na żużel na Golaju z utęsk-
nieniem, póki co jeżdżę do Zielonej 
Góry i kibicuję Falubazowi.”.

Żużel jest sportem rodzinnym 
również dla „Shimy”: „Jak byłem 
małym chłopcem to żużel był dla 
mnie i dla mojego taty niedzielnym 
standardem. Plusem było darmowe 
wejście dla mnie z powodu młodego 
wieku. Jestem całkowicie za żużlem 
w poznaniu oraz kontynuacją jego 
w przyszłych latach!”.

Naszą uwagę zwróciła również 
wypowiedź „Sabiny”: „Pochodzę 
z okolic Gorzowa i żużel mam we 
krwi, więc uważam, że jest to wy-
starczające uzasadnienie dlaczego 
chcę aby ten sport wrócił do Po-
znania. Z tym miastem wiążę swoją 
przyszłość i mam nadzieję, że od te-
raz żużel będzie małą częścią spor-
towego Poznania.”.

Bardzo przypadła nam do gu-
stu również wypowiedź „Moniki”: 
„Doczekałam się powrotu zapachu 
metanolu na Golęcinie i tego ryku 
motocykli żużlowych, czekam z nie-
cierpliwością na pierwszy ofi cjalny 
bieg o punkty na nowym torze :)”.

Podobnie wypowiada się również 
„scichy75”: „Czekam na żużel z utę-
sknieniem, więc jak mi czas pozwoli 
to przyjadę na wszystkie zawody 
żużlowe oraz na futbol amerykański 
by poznać ten sport bliżej”.

Nie brakowało, też starych ki-
biców PSŻ, takich jak „Marcinn”: 
„Jestem wielkim fanem speedwaya. 
Byłem na wszystkich meczach PSZ 
na Golaju i paru wyjazdowych. 
Z utęsknieniem czekam aż na Go-
lecinie znów zawarcza żużlowe 
motocykle.” czy „Bartek”: „Jestem 
kibicem od 2006 roku, gdy PSŻ 
startował w II lidze. Z utęsknieniem 
czekam na ryk silników na Golaju!”.

Optymistycznie na sprawę po-
wrotu żużla w Poznaniu zapatruje 
się również: „TRADING SEMI-
NARS”: „Żużel to wspaniały sport, 
Poznań to wspaniałe miasto wiec 
jedno i drugie na siebie zasługuje. 
Frekwencja w Polsce pokazuje że 
możemy być spokojni o żużel w Po-
znaniu jeśli okażemy się sprawnymi 
organizatorami !!”.

Pochodząca z Bydgoszczy „Justy-

na” również bardzo cieszy się z po-
wrotu żużla na Golęcin: „(…)Mam 
daleko do swojego rodzinnego miasta 
na stadion, także cieszę się, że mogę 
pooglądać czarny sport bliżej. Na 
pewno przyjdę na wszystkie zawody.”

Znalazła się też opinia mieszkań-
ca okolic stadionu – „Wołyńska”: 
„Mieszkam na Sołaczu. Nie jestem 
przeciwnikiem i żużel mi nie prze-
szkadza. Ale jednak się nie wybie-
ram. To nie moja bajka.”.

Na sam koniec pozostaje nam 
jeszcze przyznanie wyróżnienia 
„TriC Tygodnia” za najbardziej 
nietypowe i zaskakujące opinie. 
W tym numerze Naszego Głosu 
Poznańskiego nasze wyróżnienie 
przyznajemy za wypowiedź: „Je-
stem z Zielonej Góry... i wszystko 
jasne” użytkownikowi o nicku „Mi-
rek.Kat”, Panie Mirku, faktycznie 
wszystko jest jasne. Serdeczne 
pozdrowienia przesyła gorzowska 
część redakcji! Gratulujemy!

Jeśli chcesz uzyskać więcej infor-
macji na temat wyników naszej sondy 
lub podyskutować z autorami po pro-
stu wyślij do nas wiadomość – pod 
adres: kontakt@sportanalytics.pl

Kolejnej ankiety wypatrujcie już 
teraz w serwisie NGP! Jesteśmy 
w górnym prawym narożniku stro-
ny! Kolejna sonda na gorący temat 
już się pojawiła! Polecamy się uwa-
dze Czytelników!

143 razy tak dla żużla w Poznaniu!

Arkadiusz 
Wawrzyniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

Powrót żużla na poznański Golęcin już za nami – 10 czerwca odbył się półfi nał Brązowego Kasku. Kibice 
potwierdzili, że czarny sport w Poznaniu jest potrzebny – zawody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co 
napawa organizatorów optymizmem. Potwierdzają to również wyniki naszej sondy
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1.  LOTTO Poznań Speedway 
CUP – 11 lipca 

2.  LOTTO Poznań Speedway 
CUP – 2 sierpnia

3.  LOTTO Poznań Speedway 
CUP – 30 sierpnia

4.  zawody Nice – 5 września
5.  Finał Indywidualnych 

Mistrzostw Wielkopolski 
Juniorów – 15 września

Kalendarz sportu 
żużlowego – sezon 
2015 w Poznaniu

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.PL
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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