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Brzozowski w StęszewieBrzozowski w Stęszewie STR. 11 
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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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AGwiazdy w DopiewieGwiazdy w Dopiewie

Gwiazdami Dni Dopiewa będą Gwiazdami Dni Dopiewa będą 
Grzegorz Hyży i Varius Manx Grzegorz Hyży i Varius Manx 
z Kasią Stankiewicz z Kasią Stankiewicz STR. 12STR. 12

TO JEST 100100 NUMER!
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2 Z DRUGIEJ STRONY

Setny numer „Naszego Głosu Poznańskiego”!!!

Kalendarium

9–12 czerwca
CZWARTEK–NIEDZIELA
• Juwenalia w Poznaniu – cztery 
dni wspaniałej zabawy podczas 
koncertów i całej gamy innych 
atrakcji.

11 czerwca
SOBOTA
• Gmina Pobiedziska przy 
współudziale Zespołu Parków 
Krajobrazowych Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Lasów 
Państwowych Nadleśnictwa 
Czerniejewo, Związku Międzyg-
minnego „Puszcza Zielonka” 
oraz Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu, organizuje 
„VIII Ogólnopolski Edukacyjny 
Piknik Ekologiczny Pobiedziska 
2016”. Odbędzie się on przy 
Zespole Szkół. Zaplanowano 
m.in. spotkania z interesującymi 
osobami (aktorzy Cezary Żak 
i Artur Barciś), zaangażowa-
nymi w promocję ekologicz-
nego stylu życia. Szczegóły na 
naszglospoznanski.pl.

17–19 czerwca 
PIĄTEK – NIEDZIELA
• Festiwal muzyki etnicznej Eth-
no Port w Poznaniu. Niezwykle 
ważne miejsce w programie 
imprezy zajmują atrakcje 
skierowane do dzieci. W tym 
roku najmłodsi uczestnicyf 
otrzymają dla swoich działań 
jedną z najbardziej prestiżowych 
przestrzeni CK Zamek – Salę 
Wystaw. W ramach programu 
Małego Ethno będzie moż-
na m.in. zobaczyć wystawę 
prezentującą dotychczasowe 
działania Ethnoreporterów, 
wziąć udział w warsztatach, 
posłuchać opowieści i zabawić 
się w profesjonalnego fotografa 
w zaaranżowanym atelier.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Drodzy Czytelnicy to już setny 
numer dwutygodnika „Nasz Głos 
Poznański”! Stwierdzam to z nie-
ukrywaną satysfakcją, tym więk-
szą, że w tych trudnych dla gazet 
czasach, „Nasz Głos Poznański” 
wydawany jest regularnie i wciąż 
się rozwija. I tak jest od 12 
kwietnia 2011 roku, kiedy ukazał 
się pierwszy jego egzemplarz. Na-
pisałem wtedy w tym miejscu, że 
nie będziemy kreować polityki, że 
nie zamierzamy „rozdawać kart” 
i pouczać rządzących. Zapewnia-

łem, że nie będziemy na naszych 
łamach zajmowali się skandalami, 
wypadkami, tanią sensacją – tym 
wszystkim, czym niestety epatują 
obecnie media. I słowa dotrzyma-
łem! 

Cieszy, że taka pozytywna 
gazeta bardzo się Czytelnikom 
podoba. Bardzo chętnie zabie-
rają ją i nie mogą nadziwić się, 
że „Nasz Głos Poznański” wciąż 
jest dostępny nieodpłatnie! Jest 
to możliwe dzięki Reklamo-
dawcom, którym w tym miejscu 

bardzo dziękuję. Bez ich zaufania 
i wsparcia nie moglibyśmy reali-
zować naszej misji. 

Dziękuję także wszystkim 
naszym dziennikarzom i osobom 
z nami współpracującymi. Bez ich 
zaangażowania nie byłoby tych 
stu numerów! 

Co ważne, wspólnie udowad-
niamy, że czas gazet nie minął, bo 
ich czytanie daje mnóstwo przy-
jemności, czytamy je w wolnych 
chwilach, relaksu, kiedy jesteśmy 
zadowoleni. 

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

Gazetę czytamy, 
kiedy jesteśmy 
zadowoleni

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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DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO
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KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
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PODGÓRNE
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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

27 VI
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!

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; 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. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych 
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 
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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, 
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

POZNAŃ
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DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO
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KÓRNIK
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KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

REKLAMA

Na początku 2016 roku Zarząd 
Transportu Miejskiego przedstawił 
harmonogram prac remontowych 
na poszczególnych odcinkach, na 
które w bieżącym roku miasto prze-
znaczyło rekordową kwotę 22 mln 
złotych. W 2015 roku było to pra-
wie 19 mln, a w 2014 roku 3 mln zł. 

Poznaniacy odnoszą jednak wra-
żenie, że prace modernizacyjne na 
trasach komunikacyjnych, w tym 
tramwajowych w różnych rejonach 
miasta, wloką się od wielu już lat. 
Niewielu pamięta, kiedy wszystkie 
linie tramwajowe kursowały po 
swoich stałych trasach. Jest w tym 
sporo racji, ponieważ główną przy-
czyną jest przedłużający się remont 
Kaponiery, a ten komunikacyjny 
węzeł w centrum Poznania jest 
ważnym miejscem również dla ko-
munikacji tramwajowej. Po czte-
rech latach, w grudniu ubiegłego 
roku udało się przywrócić przejazd 
tramwajom przez to skrzyżowa-
nie. Jednak pasażerowie nadal nie 
mogą korzystać z Kaponiery, bo 
węzeł przesiadkowy, a więc przy-
stanki na poziomach: „0” oraz „-1” 
(dla PST) są wciąż urządzane. Jed-
nak – po czteroletnim opóźnieniu 
przebudowy – perspektywa odda-
nia Kaponiery w pełni do użytku 
nie jest już tak odległa. Teraz ter-
min wyznaczony został na począ-
tek września. 

Powrót tramwajów 
na Piątkowską i Winogrady
Patrząc na plansze tras tramwa-

jowych, które są częścią informacji 
na przystankach, a także w środ-
kach komunikacji, można zauwa-
żyć – właśnie z powodu moderniza-
cji infrastruktury komunikacyjnej 
„odcięcie” północnych rejonów 
miasta, a także część osiedli gór-
nego tarasu Rataj od sieci tram-
wajowej. Do tego, z końcem maja, 
doszły prace przy remoncie rozjaz-
dów w rejonie mostu Dworcowego. 
Te ostatnie, zakończone zostały 
w miniony weekend. Tramwaje, 
które przez tydzień kursowały prze-
budowaną ul. Towarową, powróciły 
na most Dworcowy, a także w ulice 
Roosevelta i na Łazarz. Natomiast, 
jeszcze w pierwszej połowie czerw-
ca, po zakończeniu remontów to-
rów i trakcji oraz wiaduktu przy ul. 
Poznańskiej, tramwaje znów poja-
dą na Winiary, Piątkowską i Wi-
nogrady. Z kolei do końca czerwca 
będą utrudnienia z dojazdami we 
wspomniany rejon górnego tara-
su Rataj, gdzie po remoncie torów 
na tzw. „trasie kórnickiej” prace te 
kontynuowane będą na odcinku od 
osiedla Lecha do ronda Żegrze.

„Pestka” – 
drugi etap modernizacji
To nie koniec zmian na trasach 

tramwajowych. Jeszcze przed wa-
kacjami czekają pasażerów duże 
utrudnienia spowodowane wymia-
ną zwrotnic na skrzyżowaniu ulic: 

Głogowskiej i Hetmańskiej oraz 28 
Czerwca 1956 roku z ul. Hetmań-
ską. Natomiast już z początkiem 
wakacji – w lipcu takie same prace 
prowadzone będą na rondzie Staro-
łęka, potem na ul. Głogowskiej przy 
zajezdni MPK. Natomiast na prze-
łomie lipca i sierpnia będą utrud-
nienia na ul. Fredry, gdzie ekipy 
remontowe wymienią szyny, a po-
tem przeniosą się na odcinek Po-
znańskiego Szybkiego Tramwaju, 
gdzie od stacji „Słowiańska” do ul. 
Roosevelta do końca sierpnia prze-
prowadzona będzie wymiana sieci 
trakcyjnej. W tym czasie przepro-
wadzona zostanie także wymiana 
szyn na odcinkach trasy (na łukach 
torów) – od ul. Lechickiej do Szy-
manowskiego, a ponadto zmoderni-
zowane zostaną układy sterowania 
zwrotnic i stacje prostownikowe. 

W ubiegłym roku przez okres 
wakacji PST również była wyłą-
czona z ruchu, z powodu wymiany 
sieci trakcyjnej od stacji „Słowiań-
ska” do pętli na osiedlu Sobieskie-
go. Ta najpopularniejsza i najszyb-
sza trasa tramwajowa w Poznaniu 
(i w kraju!), nazywana potocznie 
„Pestką”, w przyszłym roku bę-
dzie miała swój jubileusz – 20 lat 
funkcjonowania. Dwie dekady to 
dużo czasu, by istniejąca na niej 
infrastruktura się zestarzała i pod-
dawana była modernizacji, tak by 
tramwaje mogły tam stale jeździć 
z prędkością 70 km na godzinę (na 
innych trasach – średnio o połowę 
mniej). Ponadto, z latami przyby-
wało tam kolejnych linii: z trzech 
na samym początku do sześciu 
obecnie! Tramwaje w godzinach 
szczytu kursują tam więc średnio 
co półtorej minuty!

Po wakacjach tramwaje
już na stałych trasach?
Z pewnością, wyłączenie PST 

z końcem lipca i na cały sierpień 
z ruchu tramwajów, wywoła duże 
utrudnienia w przewozach pasażer-
skich. Mieszkańcy m. in. Piątkowa 
będą musieli korzystać w tym cza-
sie z zastępczych autobusów, które 
tak samo jeździły w ubiegłym roku, 
gdy odcinek PST był remontowany. 
Jednak prace te są niezbędne dla 
zachowania bezpieczeństwa i szyb-
kich przewozów na tej trasie. 

Gdy wakacje miną zapowiada 
się w Poznaniu kolejna „odmia-
na” w komunikacji tramwajowej: 
zdecydowana większość linii po-
wróci już na swoje stałe trasy (we 
wrześniu jeszcze będą utrudnienia 
na odcinku ul. Królowej Jadwigi – 
wymiana szyn). Ponadto, do tego 
czasu tramwaje powrócą na Ogro-
dy i otwarta ma być dla pasażerów 
Kaponiera.

Tramwajowa łamigłówka
W Poznaniu z 20 dziennych linii tramwajowych na koniec maja tylko sześć kursowało po stałych trasach. 
Świadczy to, na jak dużą skalę prowadzona jest modernizacja infrastruktury tramwajowej w tym mieście

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Podczas remontu zwrotnic w sąsiedztwie mostu Dworcowego tramwaje kursowały zastępczą trasą. Jest nią ulica 
Towarowa, którą gruntownie przebudowano, tak by mogły jeździć tam tramwaje. Warto, by kursowały nią na 
stałe, zwłaszcza że w pobliżu jest poznański węzeł komunikacyjny, w tym dworzec kolejowy i autobusowy oraz 
galeria handlowa PCC. A stąd blisko jest też do centrum miasta.
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Cykl wydarzeń rozpoczął piątkowy 
koncertu inaugurujący XI Festi-
wal Muzyki Organowej i Kame-
ralnej w komornickim kościele. 
Tego dnia wójt Jan Broda po raz 
dwunasty wręczył statuetki „Bene 
Meritus” – wyróżnienia dla osób 
szczególnie zasłużonych dla roz-
woju i promocji gminy. Tradycyj-
nie nastąpiło to podczas Spotkania 
Przyjaciół Gminy Komorniki. Zo-
fi a Rybarczyk została nagrodzona 
za bohaterską i patriotyczną posta-
wę przy ratowaniu i przechowaniu 
wizerunku Chrystusa Ukrzyżowa-
nego, to 94-letnia mieszkanka Wir, 
która przechowywała przez okres 
wojny „pasyjkę” z krzyża zniszczo-
nego przez Niemców. Halina Pią-
tek, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Jana i Tutysa Działyńskich 
w Plewiskach, została uhonorowa-
na za wychowanie wielu pokoleń 
młodych plewiszczan, propagowa-
nie postaw patriotycznych i wielo-
letnie wzorowe kierowanie szkołą 
podstawową. Za kształtowanie pa-
triotycznych i społecznych postaw 
dzieci i młodzieży wyróżniono 

Ośrodek ZHP Komorniki „Róża 
Wiatrów”, a Waldemara Konop-
kę, prezesa ALBECO Sp. z o.o., 
za odpowiedzialne prowadzenie 
i rozwijanie fi rmy oraz działania 
prospołeczne. 

Podziękowano także Luizie Ba-
aziz z Plewisk, uczestniczce progra-
mu MasterChef Juniora, za promo-
wanie gminy. 

W sobotę natomiast, w rozbu-
dowywanej szkole podstawowej 
w Komornikach, odbyła się uro-
czysta sesja Rady Gminy. Była po-
święcona wątkowi 1050. rocznicy 
chrztu Polski. Szkolny chór od-
śpiewał „Bogurodzicę”, a zebrani 
wysłuchali wykładu „Rozważania 

wokół okoliczności przyjęcia chrztu 
Polski przez Mieszka I” Krzysztofa 
Witkowskiego, doktora nauk hu-
manistycznych w zakresie historii, 
muzealnika i kustosza. Rada przy-
jęła także stanowisko w sprawie 
nadania nazwy Mieszka I i Dobrawy 
nowoprojektowanej drodze zlokali-
zowanej pomiędzy ul. Młyńską, a ul. 
Żabikowską w Komornikach, w celu 
uczczenia 1050 rocznicy Chrztu 
Polski. Droga łącząca ul. Młyńską 
z ul. Żabikowską stanowić będzie 
jedną z głównych ulic Komornik, 
o ważnej funkcji komunikacyjnej. 
Zostanie ona nazwana imieniem 
pierwszych władców Polan po przy-
gotowaniu niezbędnych formal-
ności związanych z jej budową. Po 
sesji goście mieli okazję zwiedzić 
rozbudowaną szkołę.

W weekend odbyło się wiele inte-
resujących wydarzeń artystycznych 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
m.in. występy lokalnych zespołów 
muzycznych, prezentacja artystycz-
na grup dziecięcych oraz koncerty 
Mario Bischin w sobotę, a w nie-
dzielę Sylwii Grzeszczak. Lech, OK

Bene Meritusy wręczone
W miniony weekend odbyły się Dni Gminy Komorniki, których kulminacyjnym 

punktem był koncert Sylwii Grzeszczak
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Laureaci statuetek „Bene Meritus” z wójtem Janem Brodą. 

Jedna z ulic zyska 
nazwę Mieszka I 
i Dobrawy dla 
uczczenia 1050 rocz-
nicy Chrztu Polski

Podziękowano także Luizie Baaziz.
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Z tej okazji przekazano jej kluczyki 
do wozu bojowego. Wielu jej człon-
ków zostało odznaczonych. Uro-
czystość uświetniła Orkiestra Dęta 
Gminy Dopiewo. 

Wśród gości nie zabrakło przedsta-
wicieli Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu, delegacji i pocztów sztan-
darowych okolicznych OSP. Obecni 
byli: wicemarszałek – Wojciech Jan-
kowiak, wicestarosta – Tomasz Łu-
biński i wójt – Adrian Napierała. 

Wszyscy podkreślali rolę OSP w za-
pewnieniu bezpieczeństwa, zwracając 
uwagę na jej rodzinny i kulturotwór-
czy charakter. W gminie Dopiewo 
funkcjonują 3 OSP. Obok Zakrzewa, 
jednostki zlokalizowane są w Dopie-
wie (od 86 lat) i Palędziu (51 lat) . 

Jubileusz OSP Zakrzewo
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie (gmina 
Dopiewo) obchodziła 28 maja jubileusz 70-lecia
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

W gminie Dopiewo 
funkcjonują trzy 
OSP

Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz 
Czajka i wójt Rokietnicy Bartosz 
Derech podpisali list intencyjny 
w sprawie utworzenia linii autobu-
sowej, łączącej główne miejscowo-
ści gmin. 

Celem tej współpracy jest uła-
twienie mieszkańcom korzystania 
z obiektów oświatowych, sporto-
wo-rekreacyjnych i kulturalnych. 
Dla mieszkańców gminy Tarnowo 
Podgórne takie rozwiązanie umożli-
wi dostęp do osobowego transportu 
kolejowego. ARz

Kolejna edycja Rajdu z Lwem 
odbędzie się 2 lipca (w sobotę) 
w ramach Dni Gminy Tarnowo 
Podgórne. Zapisy ruszą 1 czerwca, 
a pierwszeństwo będą miały druży-
ny z gminy Tarnowo Podgórne (co 
najmniej jedna osoba – kierowca 
lub pilot – musi być mieszkańcem 
tej gminy). Po 15 czerwca zapisać 
może się każdy – decyduje kolej-
ność zgłoszeń. 

Aktualne informacje znajdują 
się na profi lu na facebooku: Rajdy 
w Pobiedziskach. ARz

Gmina Stęszew rozpoczęła prace 
nad opracowaniem aktualizacji do-
kumentu strategicznego pt.: Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmi-
ny Stęszew. Ma on na celu redukcję 
emisji dwutlenku węgla, oszczęd-
ność zużycia energii końcowej 
oraz zwiększenie udziału w energii 
fi nalnej odnawialnych źródeł ener-
gii. Mieszkańcy poproszeni zostali 
o wypełnienie ankiet. Są dostępne 
w urzędzie oraz na stronie interneto-
wej gminy Stęszew. Ankiety zbierane 
są do 1 lipca. MM

Ochotnicza Straż Pożarna w Cera-
dzu Kościelnym świętowała 80-lecie 
swojego istnienia.

Po mszy św. sprawowanej 7 maja 
w intencji strażaków poczty sztan-
darowe i delegacje jednostek OSP 
z Gminy Tarnowo Podgórne oraz 
Kaźmierza i Dusznik wraz z zapro-
szonymi gośćmi na pobliskie sta-
wiska, gdzie kontynuowano uro-
czystości rocznicowe. Wiceprezes 
zarządu OSP Dawid Napierała 
przedstawił historię jednostki 
w Ceradzu Kościelnym. Głos zabrał 
również wójt Tarnowa Podgórne-
go Tadeusz Czajka, który wyraził 

uznanie za ofi arność, poświęcenie 
oraz działanie na rzecz integracji 
mieszkańców, a także podzięko-
wał rodzinom druhen i druhów za 
wyrozumiałość i wsparcie. Życząc 
dalszego skutecznego działania na 
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców 
nie tylko Ceradza Kościelnego, ale 
wszystkich potrzebujących pomocy 
oraz dalszego efektywnego rozwoju 
jednostki przekazał na ręce zarzą-
du OSP w formie upominku sprzęt 
specjalistyczny – drabinę telesko-
pową, która doposażyła zakupiony 
niedawno pojazd bojowy.
Andrzej Goszczyński

Autobusem do 
Rokietnicy

Zapisz się na 
Rajd z Lwem

Ankieta 
w Stęszewie

80 lat OSP w Ceradzu 
Kościelnym

Komendant Gminny OSP odznacza Wojciecha Dornę.

Wójt Dopiewa Adrian Napierała składa gratulacje prezesowi OSP Zakrze-
wo – Edwardowi.

Podczas uroczystości dh Robert Kufel i dh Przemysław Baranowski otrzy-
mali medale „Za zasługi dla Pożarnictwa”. Wręczono także odznaczenia 
„Wzorowy Strażak” oraz odznaki „Za wysługę lat”.
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oferuje około 1000-ca różnych gatunków roślin ozdobnych: 
krzewów i drzew liściastych oraz iglastych, pnączy i bylin.

U nas kupisz ziemię ogrodową, korę sosnową i nawozy!

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

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

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

Wapniarnia 3, koło Trzcianki; 

NA SPRZEDAŻ 
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha; 

tel. 697 702 624, tel. 698 656 107

PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

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 

N A J T A Ń S Z A

POŻYCZKAPOŻYCZKA
D L A  K A Ż D E G O

M I N I M U M  F O R M A L N O Ś C I  6 1  8 7  5 0   9 9 6 ,  5 1 6  4 9 9   9 8 7

REKLAMA

24 maja odbyła się uroczystość nada-
nia imienia Przyjaciół Wielkopolski 
Przedszkolu i Szkole Podstawowej 
w Jeziorkach (gm. Stęszew). Obcho-
dy rozpoczęły się o godz. 9 uroczystą 
mszą świętą, koncelebrowaną przez 
ks. Krzysztofa Lewandowskiego – 
proboszcza parafi i pw. Wszystkich 
Świętych w Słupi oraz ks. Piotra 
Lidwina – proboszcza parafi i św. 
Barbary w Tomicach.   Podczas mszy 
poświęcony został sztandar ufundo-
wany przez Radę Rodziców Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. Następnie 
wszyscy zgormadzeni udali się do 
szkoły, gdzie nastąpił ciąg dalszy uro-
czystości – nadanie imienia Przyjaciół 
Wielkopolski Przedszkolu i Szkole 

Podstawowej połączone z odczyta-
niem uchwały Rady Miejskiej Gminy 
Stęszew oraz odsłonięciem tablicy. 
Rada Rodziców ZSP w Jeziorkach 
uroczyście przekazała sztandar szko-
le. Następnie głos zabrali zaproszeni 
goście, po czym odbyła się krótka 
część artystyczna. Podczas uroczysto-
ści była również okazja do obejrzenia 
wystawy pamiątek oraz dokonania 
wpisów w kronice szkolnej.

W uzasadnieniu decyzji o nadaniu 
patrona szkoły czytamy: „W nada-
nym imieniu kryje się zbiór wszyst-
kich cennych wartości niezbędnych 
dla ukształtowania młodego czło-
wieka, jego poczucia patriotyzmu, 
dumy narodowej ale również silne-

go powiązania z gminą, regionem 
w którym żyjemy, z naszą Wiel-
kopolską. Jesteśmy dumni z fak-
tu iż tutaj żyjemy, chcemy ukazać 
naszym uczniom historię, piękno 
przyrody, wspaniałych ludzi jakich 
wydała na przestrzeni wieków Wiel-
kopolska. Jesteśmy przyjaciółmi 
Wielkopolski i pragniemy pozna-
wać ją wespół z uczniami z każdej 
strony. Pragniemy, by uczeń, który 
będzie kończył kilkuletnią edukację 
w naszej szkole był w pełni świadom 
swojego pochodzenia, odczuwał 
silne, nierozerwalne związki z regio-
nem w którym się urodził, wychował 
i w którym przyjdzie mu żyć i miesz-
kać. Red

Przyjaciele Wielkopolski
Uroczystość nadania imienia Zespołowi Szkolno-
-Przedszkolnemu w Jeziorkach
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20 maja symbolicznym przecięciem 
wstęgi wypoczywającym na plaży 
w Chybach na Jeziorze Kierskim 

przekazano molo. Inwestycja zosta-
ła sfi nansowana z budżetu gminy 
Tarnowo Podgórne – jej koszt to 

ok. 1 mln zł. Molo szybko stało się 
ulubionym celem spacerów – warto 
tam zajrzeć! ARz 

W Chybach powstało molo
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Tegoroczne święto Kórnika (20–21 
maja 2016 r.) rozpoczęło się koro-
wodem i prezentacją nowej Białej 
Damy. W tym roku wyboru dokona-
ły panie, które w poprzednich latach 
sprawowały tę zaszczytną funkcję. 
Ich głosami Białą Damą 2016 zosta-
ła Malwina Bartkowiak z Radzewa, 
która po ślubowaniu i przejęciu od 
burmistrza Kórnika Jerzego Lech-
nerowskiego kluczy do miasta za-
częła swoje urzędowanie.

Ceremonię okrasili tancerze ze-
społu „Corona Florum”, a po nich 
swój kunszt taneczny zaprezen-
towali członkowie Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Kórnickiej i Zespołu 
Pieśni i Tańców Patriotycznych 
„Władysie”. Na scenie zaprezen-
towali się także młodzi górale 
z Bukowiny Tatrzańskiej, a po nich 
przyszedł czas na tańce stylu hip-
hop i latino, które zaprezentowali 
podopieczni KOK-u.

Licznie zgromadzona publiczność 
obejrzała Galę Disco Polo, która 
miała być główną atrakcją pierwsze-
go dnia imprezy. Wystąpiły zespoły: 
„After Party”, „Camasutra”, „Exe-
lent”, „Mikayla”, „Eratox” i „Jago-
da”. Odbył się także – tradycyjnie – 
pokaz sztucznych ogni.

Drugi dzień święta wypełniły 
warsztaty twórcze i prezentacje 
przygotowane przez szkoły naszej 
gminy. Swój debiut zaliczyli muzycy 
z grup „Tygrysy Kórnika” i „Grupa 
Koninko”. Po rowerowym show 
Jonasza Pakulskiego zaśpiewali 
członkowie grup „Magnolie” i „Se-
niorki”. Wystąpił także zespół „The 
Last Ride”.

Biała Dama to… Malwina
XXIII Kórnickie Spotkania z Białą Damą przeszły do historii

FO
T.

 Ł
U

K
A

SZ
 G

R
Z

E
G

O
R

O
W

SK
I

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Trzy grupy uczniów Zespołu Szkół 
w Kórniku oraz po jednej grupie 
z gimnazjów w Kórniku i Robako-
wie odbyły 20 maja niezwykłą lekcję 
historii. Na wcinającym się w Jezio-
ro Bnińskie Półwyspie Szyja pozna-
wali dzieje osadnictwa na tym tere-
nie oraz pokazano im jak uzbrojeni 
byli wojowie w czasach Mieszka I.

Półwysep Szyja jest bezcennym 
obszarem archeologicznym. Udo-
kumentowano tu zarówno osadę 
kultury łużyckiej (rozwijającą się od 
schyłku epoki brązu w VIII w. p.n.e.) 
jak i pozostałości dwóch grodzisk 
wczesnośredniowiecznych pocho-
dzących z czasu pierwszych Pia-
stów. Mamy więc obok siebie relikty 
równie cenne jak te w Biskupinie 
oraz skarby historii z okresu tworze-
nia się polskiej państwowości. Ba-
dania naukowców pod kierunkiem 
prof. Jana Żaka oraz kórniczanina 
prof. Jerzego Fogla w latach 60-tych 
XX wieku szczegółowo ujawniły 
dowody na niezwykłą wartość histo-
ryczną tego miejsca. 

O tym jak przebiegało zasiedla-
nie półwyspu, jak rozwijało się tu 
osadnictwo, kto odkrywał i badał 

pamiątki dawnych dziejów na tym 
terenie opowiedział uczniom dr Ja-
cek Jaskólski z Biblioteki Kórnickiej 
PAN. Pomaga on od pewnego czasu 
parafi i w Bninie, będącej admini-
stratorem terenu, w uporządkowa-
niu i oznaczeniu obszaru grodzisk. 
Dr Kazimierz Krawiarz zaprosił 
do Izby Pamiątek Regionalnych 
w bnińskim ratuszu, gdzie opowie-
dział o historii Bnina. Członkowie 
Stowarzyszenia Edukacji i Odtwór-
stwa Historycznego „Aurea Tem-
pora” opowiedzieli o militariach 
w czasach pierwszych Piastów. Każ-
dy mógł założyć kolczugę, unieść 
miecz lub topór, przymierzyć hełm 
lub strzelić z łuku. 

Około 120 uczniów skorzystało 
z tej niezwykłej lekcji dzięki ks. pro-
boszczowi Franciszkowi Sikorze, 
który udostępnił teren półwyspu. 
Wydarzenie współfi nansował Urząd 
Miasta i Gminy Kórnik. 

Cztery studentki Uniwersytetu Tech-
nicznego w Poznaniu, Anna Bielec-
ka, Izabela Jędrzejczak, Michalina 
Kociołek i Paulina Kociołek wzięły 
udział w ogólnopolskiej olimpia-
dzie „Zwolnieni z teorii”. Widząc 
codzienną rzeczywistość współcze-
snego człowieka, zmęczonego, ze-
stresowanego, goniącego za lepszym 
życiem, wierzącego w nowe wartości, 
nakierowanego na sukces, który nie-
jednokrotnie przeradza się w trau-
matyczne przeżycie, prowadzące do 
przykrych przeżyć i życiowych pora-
żek. Chcąc zwrócić uwagę na proble-
my współczesnego świata napisały 
scenariusz do fi lmu promującego 
„Slow life”. Zaprosiły do współpracy 
i pomocy aktora Andrzeja Pieczyń-
skiego, znanego z wielu fi lmowych 
i teatralnych ról. Jak się okazuje, 
wcale nie chodziło o powolne życie. 

Oglądając fi lm nie mamy wątpli-
wości, że dziewczyny zachęcają do 
uczynienia z naszej codzienności 
sztuki uważnego życia. Uczelniane 
sale zręcznie zostały zamienione 
w korporacyjne biuro, a zaproszeni 
na plan fi lmowy koledzy zakłada-
ją maski, uświadamiając nam, że 
w codziennym pośpiechu i korpora-
cyjnej działalności nie zauważamy 
twarzy, nie mówiąc o problemach 
kolegi siedzącego przy monitorze 
naprzeciwko nas. Życie pełne na-
pięć, gonitwy, w otoczeniu kom-
puterów i smartfonów wywołuje 
lęki oraz poczucie bezsensu. Ten 
realny scenariusz, który tak dobrze 
znamy w fi lmie okazuje się snem. 
Dalsza część fi lmu jest wizją życia 
tradycyjnego i kuszącego zarazem. 
Bohaterowie postanowili zwolnić, 
zdejmują maski, pokazują twarze 

i zaczynają rozumieć, że życie jest 
jedno. Dostrzegają wartości, które 
do tej pory wydawały się nienowo-
czesne. Zmieniają styl życia, za-
czynają doceniać życie rodzinne, 
otwierają się na siebie i otoczenie, 
nawiązują szczere relacje z innymi 
ludźmi, zrozumieli, że „być” jest 
ważniejsze od „mieć” oraz zaczyna-
ją dostrzegać piękno otaczającego 
świata. Swoją przemianą zachęcają 
nas do uświadomienia nam, że naj-
ważniejsze jest dążenie do osiągania 
wewnętrznej spójności, czyli dzia-
łania w zgodzie z tym, co czujemy 
i myślimy.

Lekcja historii 
na Półwyspie Szyja

Studentki w stylu „Slow life”

Gran Turismo Polonia pojawia się 
na poznańskiej ziemi nieustannie 
od 2005 r. Nie zabraknie go również 
i w tym roku. Dzięki eventowi, nad 
którym patronat sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”, na ulicach Pozna-
nia pojawią się najszybsze i najbar-
dziej wyjątkowe samochody z całej 
Europy. Ale to nie wszystko. 

 Organizatorzy wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców, ale także wszystkich fanów 
imprezy, chcą aby Gran Turismo 
Polonia było marką adresowaną nie 
tylko do miłośników motoryzacji, 
ale przede wszystkim do osób, chcą-
cych w przyjemny sposób spędzić 
pierwsze dni wakacji.Trwający trzy 
dni piknik dla szerokiej publiczności 
to jedno z głównych założeń organi-
zatorów. Pragną oni stworzyć wiel-
kie wydarzenie, w trakcie którego 
każdy znajdzie coś dla siebie, bez 
względu na wiek, płeć, czy zainte-
resowania, stąd atrakcje o zróżni-
cowanym charakterze, do których 
należą m.in. park zabaw dla dzieci 
wraz z animatorami, Arena Boha-

terów, gdzie promowane będzie 
szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
na drogach oraz zdrowy styl życia, 
a także wpisująca się w wakacyjną 

atmosferę strefa relaksu. Oprócz 
motoryzacyjnej uczty i szeregu in-
nych niespodzianek, nie zabraknie 
także czegoś dla spragnionych ku-

linarnych wrażeń z całego świata. 
Do dyspozycji gości będą foodtrucki 
z przepysznymi burgerami, piekiel-
nie ostrym burrito, a nawet wypieka-

ną na miejscu pizzą. Atrakcją, która 
z pewnością spodoba się zarówno 
dzieciom, jak i dorosłym, będzie 
przygotowany specjalnie z myślą 
o GTP namiot gier z profesjonalnym 
symulatorem wyścigów, dzięki któ-
remu każdy będzie mógł zakoszto-
wać adrenaliny na wirtualnym torze 
„Poznań”. Warto wspomnieć, iż nie 
lada gratką dla wszystkich odwie-
dzających będzie wizyta opancerzo-
nego transportera „Rosomak” oraz 
oddziału policji konnej.

 Kilkudniowy event skierowa-
ny jest do osób ceniących aktywny 
wypoczynek. Tegoroczna edycja 
będzie wyjątkowa, a to za sprawą 
możliwości współtworzenia nowego 
Gran Turismo Polonia przez każde-
go z uczestników. Śmiało możemy 
stwierdzić, że motto wydarzenia 
„Like there is no tomorrow” (Żyj, 
jakby jutra miało nie być) nabiera 
jeszcze pełniejszego znaczenia.

 Nie pozostaje nam nic innego, 
jak powiedzieć: – Do zobaczenia na 
torze „Poznań”!
Klaudia Englert, Tomasz Rossa

Gran Turismo Polonia w Poznaniu
Jedna z największych imprez motoryzacyjnych w Polsce i w Europie zagości na 

torze „Poznań” od 30 czerwca 
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Ireneusz 
Antkowiak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Od lewej: Izabella Jędrzejczak, Andrzej Pieczyński, Anna Bielecka, Paulina Kociołek i Michalina Kociołek.

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Dym został zauważony na parterze. 
Pracownicy rozpoczęli procedurę 
ewakuacji i zabierając jedynie swoje 
torby zgromadzili się w wyznaczo-
nym miejscu zbiórki. Poszkodowa-
nej urzędniczce pomocy udzielili 
strażacy. Na miejscu zjawiły się trzy 
zastępy Państwowej Straży Pożar-
nej oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
z Plewisk.

Na szczęście, były to ćwiczenia 
ewakuacyjne pracowników na wy-
padek pożaru, przeprowadzone 
w czwartek przez Państwową Straż 
Pożarną. Sprawdzenie działania 
osób funkcyjnych i pracowników 
uprzedziło uruchomienie wytworni-
cy dymu. Dym spowodował urucho-
mienie alarmu przeciwpożarowego, 

co zapoczątkowało faktyczny proces 
działania. Pracownice biura podaw-
czego zareagowały właściwie, po-
wiadamiając o sytuacji wójta, straż 
pożarną oraz straż gminną. Miej-
skie Stanowisko Kierowania za-
dysponowało do akcji wozy bojowe 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 
2. Przybyły na miejsce akcji patrol 
straży gminnej zabezpieczył drogi 
dojazdowe. Regulację ruchu w ob-
rębie budynku urzędu zabezpieczał 
patrol policji i straży gminnej. 

Komorniki 
– pożar 
w urzędzie!
– Uwaga, pożar, ewakuacja!!! – taki 
alarm rozbrzmiał ok. godziny 13.30, 
w budynku UG Komorniki
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 
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Trwa XXVI 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 2016 r. 
Wśród wysyłających kupony rozlo-
sowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 

w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 , na stronie internetowej www.

steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach podany został do 

publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Stęszewie 

(przy boisku orlik) pod działalność handlową, przeznaczonych do 

wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy 

Stęszew ul. Poznańska 11, tel. 61 819 71 49.

Wójt gminy Duszniki 
informuje, iż został ogłoszony przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

Zgodnie z art.35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 roku 
poz.1774) niniejszym podaję do publicznej wiadomości, iż 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, przy 
ulicy Sportowej 1, miejscowości położenia nieruchomości oraz 
BIP Gminy Duszniki – wywieszono ogłoszenie o przetargu 
ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych położonych na terenie miejscowości 
Grzebienisko, Sędzinko, Sędzinko–Zalesie, Sękowo.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 
www.duszniki.eu . 

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki (telefon 
61-2956530 pokój nr 4). 

REKLAMA

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296

Stęszewską Bibliotekę Publicz-
ną odwiedziliśmy kilka dni temu. 
I choć była godzina 13, to ruch był 
spory. Przychodziły dzieci, młodzież 
i seniorzy. 

– Odkąd mamy nową siedzibę, 
to… przybyło nam czytelników – 
mówi po. dyrektora placówki Ali-
cja Skrzypczak. – Teraz biblioteka 
dysponuje bardziej przestronnym, 
jasnym, pomieszczeniem. Dzię-
ki temu możemy robić spotkania 
z interesującymi gośćmi. W nie-
dawnym z Joanną Krzyżanek wzię-
ło udział 50 osób. Mamy też kącik 
z książkami dla dzieci. 

– Cały czas przychodzę do biblio-
teki, teraz jest o niebo lepiej, w sta-
rej było troszeczkę ponuro, ta jest 
fajna, lepsza, bo kolorowa, jest wię-
cej miejsca i dużo fajnych książek 

– powiedział nam Kamil Spychała, 
uczeń klasy IVb stęszewskiej Szkoły 
Podstawowej.

Inni czytelnicy zapytani jak oce-
niają nową lokalizację Biblioteki 
Publicznej w Stęszewie odpowie-
dzieli:

– Lubię ją, bo jest najlepsza, a po 
przeprowadzce mogę stwierdzić… 
„Dobra zmiana”;

– Fajnie, że jest taka duża;
– Cieszę się, że jest tutaj tak dużo 

nowych książek – zupełnie za dar-
mo i taka miła obsługa.

Alicja Skrzypczak przyznaje, że 
księgozbiór jest na bieżąco aktu-
alizowany. W 2015 roku na nowe 
książki wydano około 25 tysięcy 
złotych. 

Z nowościami i nie tylko można 
zapoznać się m.in. na stronie inter-

netowej placówki www.biblioteka-
steszew.info . 

– Mamy tutaj ponad 30 tysięcy 
książek, a razem z fi liami około 65 
tysięcy – dodaje. – W sumie w ubie-
głym roku mieliśmy 15 tysięcy 614 
odwiedzin. Poza wypożyczaniem 
książek organizujemy różne wy-
darzenia edukacyjno-kulturalne, 
a w ferie zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży. Gmina planuje także montaż 
podjazdu dla osób niepełnospraw-
nych. Będzie on z tyłu budynku. 

Przypomnijmy, 4 kwietnia na-
stąpiło przekazanie nowych po-
mieszczeń na Bibliotekę Publicz-
ną w Stęszewie. Nowa siedziba 
została udostępniona czytelnikom 
18 kwietnia. Warto też zwrócić uwa-
gę na godziny otwarcia, bo zostały 
one zmienione. Lech

Biblioteka na Rynku 
Przybywa czytelników Biblioteki Publicznej w Stęszewie, 
która zyskała nowe lokum w centrum miasta
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Stęszewska biblioteka zyskała nową siedzibę na Rynku. 

W SP im. Arkadego Fiedlera w Cho-
męcicach 21 maja odbył się festyn 
upamiętniający 1050 rocznicę 
chrztu Polski. Na płycie szkolnego 
boiska spotkała się społeczność: 
uczniowie, rodzice i nauczyciele. 
Wspólnie uczestniczyli w realiza-
cji kilku projektów: bieg o sztylet 
Mieszka wysadzany szlachetnymi 
kamieniami, chusteczkę Dobrawy 
haftowaną złotą nicią.  D r u -
żyny złożone z rodziców i dzieci 
wykonywały zadania nawiązują-
ce do  słowiańskiej tradycji. Lepili 

gliniane naczynia, malowali orły 
piastowskie, budowali grody i roz-
wiązywali zadania związane z po-
czątkami państwa polskiego. 

Punktem kulminacyjnym były 
biegi: ojców na 1050 metrów, matek 
na 1000 metrów i dzieci na dystansie 
966 metrów. Zwycięzcy zostali na-
grodzeni medalami z wizerunkiem 
Mieszka i Dobrawy. Rada Rodziców 
przygotowała stanowisko z pieczo-
nymi kiełbaskami, a zwieńczeniem 
imprezy był ogromny tort urodzino-
wy. M. Jóźwiak, A. Bartkowiak

Festyn Mieszka 
i Dobrawy 

Konferencją międzynarodową „Ra-
zem w Europie” gmina Dopiewo 
rozpocznie tegoroczne Dni Gminy, na 
które zaprosiła przedstawicieli gmin 
partnerskich. Jej tematem przewod-
nim będzie przyszłość Unii Europej-
skiej, podsumowanie członkostwa 
w UE i partnerstwo międzynarodowe, 
nad czym wspólnie zastanowią się 
włodarze gmin partnerskich – Do-
piewa, Szaternik (Litwa), Dallgow 
– Doberitz (Niemcy) i Saint Brice 
en Cogles (Francja). Nie zabraknie 
wystąpień teoretyka i praktyków – po-
słów do Parlamentu Europejskiego. 
Projekt grafi czny konferencji, wyra-
żający myśl zawartą w jej tytule, stwo-
rzył znany artysta Tomasz Akusz. AM

Razem 
w Europie

• Organizatorzy przewidzieli 3 
zaproszenia na konferencję dla 
czytelników, którzy w najciekaw-
szy sposób uzasadnią – dlaczego 
właśnie ich mamy na konferencję 
zaprosić? Piszcie na kontakt@
naszglospoznanski.pl .

Wygraj zaproszenie
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W ramach obchodów 60. rocznicy 
Poznańskiego Czerwca 1956 r. po-
znański jazzman Maciej Fortuna 
przygotowuje utwór na 8 trąbek, 
taśmę oraz urządzenia mobilne. 
Premierowej kompozycji będzie 
można wysłuchać na antenie Radia 
Merkury – 28 czerwca w godzinach 
rannych, po czym zespół pod prze-
wodnictwem kompozytora wyruszy 
zabytkowym tramwajem przez Po-
znań i wykona utwór w różnych czę-
ściach miasta. Jego fragment zapre-
zentowany zostanie około g. 10.30 
przy ulicy Gajowej, pełne wykonania 
kompozycji usłyszymy z kolei: o g. 12 
przed Zakładami Cegielskiego (ul. 
28 Czerwca), o g. 13 przy placu Cyry-
la Ratajskiego, o g. 14 przy zajezdni 
tramwajowej na ul. Gajowej oraz go-
dzinę później przy placu Adama Mic-
kiewicza. Patronat nad wydarzeniem 
objął „Nasz Głos Poznański”.

Fortuna, który również ukończył 
prawo na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu zdradza, że 
tło kompozycji tworzą słynne słowa 

Józefa Cyrankiewicza, zarejestro-
wane fragmenty z pokazowych pro-
cesów „trzech” i „dziesięciu” wyto-
czonych powstańcom, relacje Radia 
Wolna Europa oraz wypowiedzi Sta-
nisława Hejmowskiego, obrońcy ro-
botników. Postaci, która jak zapew-
nia, zawsze była dla niego wzorem. 

– Jestem jednak również muzy-
kiem i kompozytorem jazowym, 
a 1956 rok jest dla tej muzyki w Pol-
sce przełomowy – mówi. I przypo-
mina, że wtedy też po raz pierwszy 
odbył się w Sopocie Międzynarodo-
wy Festiwal Muzyki Jazzowej. – To 
wtedy powiał wiatr kulturalnych 
zmian, ponieważ do tego momen-
tu jazz był dla komunistów niczym 
stonka. Nie można wykluczyć, że 
wydarzenia czerwcowe wpłynęły 
– w kontekście muzyki jazzowej – 
na liberalizację kursu ówczesnych 
władz, które przestraszyły się robot-
ników – dodaje.

Wydarzenie organizowane przez 
Stowarzyszenie Jazz Poznań przy 
wsparciu miasta Poznań oraz Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji w Poznaniu. Red 

Wyjątkowy, jubileuszowy koncert 
kabaretu „Neo-Nówka”, podsumo-
wujący 15-lecie działalności wro-
cławskiej formacji, odbędzie się 18 
czerwca w Luboniu. Mamy dla Was 
4 podwójne zaproszenia! W progra-
mie największe jego hity. Nie zabrak-
nie kultowego już skeczu „Niebo”, 
który został przez widzów wybrany 
skeczem 30-lecia, czy bezkompromi-
sowej „Pani Wandzi Nierusz z domu 
Zostaw”, która potrafi  wyjść obronną 
ręką z każdej niewygodnej sytuacji.

Koncert odbędzie się 18 czerwca 
o godz. 17.30 w hali LOSiR, przy 
ul. H. Kołłątaja 2. Bilety: od 60 zł 
hala LOSiR, tel. 61 899 22 35; 506 
102  046, KIWI Travel C.H. PAJO –
tel. 61 899 42 00, 500 151 585; www.
bilety24.pl; www.kupbilecik.pl; www.
biletynakabarety.pl. Informacje i za-
mówienia zbiorowe bako33@op.pl; 
tel. 61 8 144 144, 601 711 781. Red

Jazzem we władzę 
ludową

Neo-Nówka w Luboniu 

Pierwszy dzień zacznie się na spor-
towo. Od rana na boiskach KS „Lip-
no” odbędą się turnieje piłki nożnej 
oraz spartakiada hokeja na trawie. 
Ofi cjalne otwarcie obchodów Świę-
ta Stęszewa rozpocznie się pokazem 
sportów walki zaprezentowanym 
przez dzieci i młodzież z klubów 
stęszewskich. W godzinach popo-
łudniowych najmłodsi będą mogli 
wziąć udział w animacjach i zaba-
wach plenerowych przygotowanych 
specjalnie dla nich przez profesjo-
nalny zespół animatorów; oprócz 
tego dostępny będzie pobliski „Or-
lik”, gdzie również – nie tylko na 
najmłodszych – czekać będą atrak-
cje i konkurencje sportowe. Trady-
cyjnie zaprosimy również do sto-
iska z malowaniem twarzy, a także 
zabaw przygotowanych przez Mu-
zeum Regionalne, Dom Kultury 
i Bibliotekę Publiczną w Stęszewie. 

Na szczególną uwagę zasługuje 
przygotowany przez ratowników me-
dycznych pokaz udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, pogadanki 
dotyczące zdrowia, pracy służb me-
dycznych itp. – wszyscy zaintereso-
wani będą mogli uzyskać odpowiedzi 
na nurtujące ich pytania związane 
z pracą ratowników medycznych. Na 
specjalnym stoisku odbywać się bę-
dzie także bezpłatny pomiar ciśnie-
nia, glukozy, analityczny skład masy 
ciała itp., przeprowadzany przez od-
powiednie służby medyczne.

Z pewnością uwagę zwróci także 
pokaz zbroi i strojów z czasów „Try-
logii” Henryka Sienkiewicza, który 
odbywać się będzie również na tere-
nie stadionu miejskiego.

Atrakcji nie zabraknie również 
na scenie. W pierwszej kolejności 
pojawi się Kwartet Rampa. Zespół 
śpiewa w niezmienionym składzie 
od 1992 roku, uprawiając różne ga-
tunki muzyczne od klasyki po pop. 
Jednak to nie strona czysto muzycz-
na jest głównym atutem Kwartetu 
Rampa. Wszyscy członkowie ze-
społu mają za sobą kilkunastoletni 
staż teatralny i znaczące udziały 
w wielu różnych przedstawieniach 
muzycznych i dramatycznych. Ze-
spół wyróżnia umiejętność połącze-
nia talentów wokalnych z dbałością 
o stronę wizualną każdej produkcji 
– z elementami choreografi i, z ko-
stiumem, rekwizytami. Do tego do-

dać należy element, który w bezpo-
średnim kontakcie z publicznością 
ma istotne znaczenie – poczucie 
humoru. Ono czyni, że propozycje 
Kwartetu Rampa mają rzadko spo-
tykaną formę żartu muzycznego na 
wysokim poziomie profesjonalnym.

Jako gwiazda wieczoru wystąpi 
Rafał Brzozowski, artysta, którego 
nie trzeba przedstawiać. Jego talent 
przejawia się nie tylko w dziedzinie 
muzycznej: nauczyciel wychowania 
fi zycznego, zdobywca brązowego 
medalu mistrzostw Polski w za-
pasach. Brał udział w piłkarskich 
meczach Reprezentacji Artystów 
Polskich. Jego kariera muzyczna 
rozpoczęła się od udziału w tele-

wizyjnym programie „Szansa na 
sukces” w 2002 roku, w którym 
zdobył wyróżnienie. Wcześniej wy-
stępował wraz z Marcinem Kilja-
nem w zespole K. Martin. Od 2003 
roku jest członkiem reaktywowanej 
grupy muzycznej Emigranci. Był 
też członkiem zespołu De Mono. 
Jesienią 2011 roku wziął udział 
w programie „The Voice of Poland”, 
w którym był w grupie Andrzeja Pia-
secznego. W 2011 roku wydał dwa 
single: „Nie mam nic” oraz „Na do-
bre masz zawsze mnie”. Ten ostatni 
jest piosenką końcową popularnego 
serialu „Na dobre i na złe”. W 2012 
roku wydał kolejny singel: „Tak bli-
sko”. 20 lipca 2012 roku podczas 

gali Eska Music Awards 2012 otrzy-
mał nagrodę za piosenkę „Tak bli-
sko” w kategorii przebój lata, który 
wybrali widzowie za pośrednictwem 
sms-ów. Jego singel zajął drugą po-
zycję na liście przebojów Polish Air-
play Chart. Jego debiutancki album 
„Tak blisko” ukazał się 7 sierpnia 
2012 roku. 7 lipca 2013 roku wo-
kalista wystąpił na koncercie Lato 
ZET i Dwójki, zdobywając podczas 
jego trwania nagrodę za najlepszy 
występ.

Sobotnie obchody Święta Stęsze-
wa zakończą się zabawą taneczną 
z DJ.

Niedziela to dzień szczególny 
zwłaszcza dla KS „Lipno”, tego 
dnia bowiem klub świętować bę-
dzie 90-lecie swojej działalności. 
Uroczystość rozpocznie się otwar-
ciem wystawy z okazji jubileuszu 
w Muzeum Regionalnym; następ-
nie uczestnicy obchodów i goście 
przemaszerują – w asyście orkiestry 
dętej z Grodziska Wlkp. – na sta-
dion, gdzie odbywać się będzie ciąg 
dalszy uroczystości. Rozpoczną się 
one mszą świętą polową; następnie 
odbędzie się uroczysta akademia, 
a po niej – mecz hokeja na trawie 
i turniej piłki nożnej. 

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców gminy i nie tylko 
do wspólnego świętowania w Stę-
szewie! 

Rafał Brzozowski w Stęszewie
Tegoroczne Święto Stęszewa odbędzie się 25 i 26 czerwca. Na uczestników czeka bardzo wiele atrakcji
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Marta 
Mrowińska 
kontakt@naszglospoznanski.pl

• Dla naszych Czytelników 
mamy cztery podwójne zapro-
szenia. Jak je zdobyć – szukajcie 
na naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilet

Rafał Brzozowski będzie 
gwiazdą Święta Stęszewa.

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT
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W jakim stopniu  uczestnictwo 
w programie typu talent show 
pomaga współcześnie młodemu 
artyście w  karierze?  Jak wspomi-
nasz udział w X Factor?

— Udział w programach typu X 
Faxtor to pewien przemyślany 
krok w moim dążeniu do celu, czyli 
w wydaniu pierwszej płyty. Ciężko 
jest dotrzeć do fi rmy fonogra-
fi cznej, jeśli nie ma się za sobą 
udziału w tego typu programie. 
Ludzie lubią pracować z kimś już 
rozpoznawalnym. Program był 
taką trampoliną, która pozwoliła 
odbić się w kierunku własnej płyty. 
X Factor to przyśpieszony kurs 
showbiznessu. W jednej sekun-
dzie stajesz się bardzo popularny, 
ale trzeba mieć świadomość, że 
ta popularność za chwilę będzie 
znikoma, jak tylko zgasną światła 
po ostatnim odcinku. Spotykam 
znajomych z X Factora, z różnych 
edycji. Ich drogi życiowe różnie 
się potoczyły, ale dalej się lubimy 
i wspieramy.

Twoja debiutancka  płyta z 2014 
pokryła się platyną  i spotkała się 
z dobrym przyjęciem. Zebrałeś 
obfi te żniwo nagród i wyróżnień. 
Spełniły się Twoje marzenia? 

— Minęły dwa lata od premiery 
płyty „Z całych sił”. Ten krótki 
okres był dla mnie pomyślny. 
Wiele się wydarzyło, spełniły się 
moje marzenia. To także dwa lata 
ciężkiej pracy mojej i wielu osób. 
Warto było. Zwieńczeniem ciężkiej 
pracy są nagrody na Festiwalu 
w Sopocie czy Superjedynka Festi-
walu w Opolu. Chcemy powtórzyć 
ten sukces. 

W tym roku ma się ukazać twój 
drugi album. Wiem, że jest na 
nim 12 utworów. Czego możemy 
się spodziewać i kiedy nastąpi 
premiera tej płyty? 

— Planujemy wydanie jej w paź-
dzierniku 2016. Jesteśmy w trakcie 
pisania tekstów i już w lipcu 
wejdziemy do studia, aby nagrać 
pierwsze dźwięki. W pewnym 
stopniu ten album będzie kontynu-
acją, wszyscy jednak, którzy słyszeli 
już część tego albumu, uważają, że 
napisaliśmy same hity. Najbardziej 
cieszy mnie fakt, że przemycimy 

na ten krążek kilka utworów które 
ukażą moją inną twarz – taką, jakiej 
się nie spodziewacie.

Dużo koncertujesz. Przeglądałem 
niedawno programy tegorocz-
nych plenerów i widać po nich, 
że dla Grzegorza Hyżego będzie 
to pracowity sezon. Będziesz 
miał czas na to, żeby odpocząć, 

wyjechać na wakacje, podładować 
akumulatory? 

— Wakacje w tym roku spędzimy 
w busie i w studiu nagraniowym. 
Pracujemy koncertowo już trzeci 
sezon i nie zwalniamy. Moim pla-
nem na wakacje jest duży biały bus 
naszego kierowcy. Muszę przyznać, 
że dość wygodne to auto.

Muzyka  rozrywkowa to także 
show biznes, to zainteresowa-
nie mass-mediów, to bycie na 
świeczniku. Czy potrafi łeś się 
z tym pogodzić, że popular-
ność  pozbawiła cię prywatności  
w stopniu większym niż byś sobie 
tego pewnie życzył? 

— Przyzwyczaiłem się. Popular-
ność to element mojej pracy. Da się 
wytrzymać. Nie jest na szczęście 
tak nieznośnie, że idę do skle-
pu i nie mogę kupić bułek. Żyję 
normalnie, jak każdy inny człowiek, 
tylko czasami jakiś paparazzi wy-
myśli sobie, że zrobi news z tego jak 
przełykam kolację w restauracji. 

Jesteś Wielkopolaninem. Nieba-
wem, bo już w sobotę 18 czerwca 
o godz. 18 wystąpisz w Dopiewie 
podczas Dni Gminy. Czego mogą 
spodziewać się Ci, którzy wybiorą  
się  do Dopiewa, żeby właśnie tutaj 
Cię zobaczyć i posłuchać na żywo? 

— Uwielbiam grać w Wielkopol-
sce! Czuje energię publiczności, 
która od zawsze mnie wspierała. To 
taki lokalny patriotyzm. Zagramy 
numery z płyty „Z całych sił”, 
z pewnością kilka fajnych przebo-
jowych coverów, a coś nowego? 

Hmm, być może się już uda, ale nie 
zapeszam! Zapraszamy serdecznie 
na koncert, a sami usłyszycie.

Podobno kiedyś byłeś instrukto-
rem capoeiry. Czy mimo nawałni-
cy obowiązków znajdujesz jeszcze 
czas na to, by choć na parę chwil 
wrócić do sportu? Skąd się wzięło 
u ciebie zainteresowanie sztuką 
walki połączonej z tańcem?

— Niestety, z powodu braku czasu 
musiałem zrezygnować z capoeiry. 
Jedyne na co mogę sobie teraz po-
zwolić to basen, siłownia i bieganie. 
Capoeira nauczyła mnie jednak 
cierpliwości, wiary w siebie i myślę, 
że była idealnym fundamentem do 
kariery muzycznej.

Jaki  masz wpływ na to, co 
śpiewasz? Sam piszesz teksty, 
komponujesz muzykę?  Czy emo-
cje wyrażane w utworach – w tek-
stach, w dźwiękach, w interpreta-
cji mają źródło w twoim  życiu czy 
są wyłącznie kreacją  nie mającą 
związków biografi cznych?

— Duży. Nawet jeśli teksty do 
niektórych numerów pisane były 
przez moich kolegów, miałem na 
nie wpływ i czynnie uczestniczy-
łem w ich tworzeniu. Tak samo 
jest z muzyką. Wszystko, co się 
dzieje na pierwszej płycie, było 
odzwierciedleniem tego, co się 
działo w moim życiu. Nowa płyta 
będzie bardziej autorska i dlatego 
nie mogę już się doczekać aż ją 
usłyszycie.

Dlaczego… Rzym? 

— Włochy są ładne! 

Nie mogę się doczekać
Rozmowa z Grzegorzem Hyżym, wokalistą – jedną z gwiazd Dni Gminy Dopiewo 2016
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Rozmawiał:
Adam Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

W Dopiewie zagra-
my kilka przebojo-
wych coverów

Największy festyn gminy Dopiewo 
odbędzie się 18 czerwca. Na placu 
gminnym w Dopiewie nie zabraknie 
gwiazd, lokalnych artystów i poka-
zów. 

Przez scenę przewinie się mnó-
stwo talentów. Będzie muzyka, tań-
ce rodem z rewii i zabawa z DJ’em 
, którą rozpocznie pokaz fajerwer-
ków. Będzie coś dla zwolenników 
animacji i atrakcji kulinarnych. 
Patronat medialny sprawuje „Nasz 
Głos Poznański”.

Nie zawiodą się miłośnicy prze-
bojów sprzed lat. O godz. 21.00 roz-
pocznie się koncert formacji, która 
swego czasu zatrzęsła muzycznym 
fi rmamentem. Varius Manx, bo 

o nich mowa, znów pojawią się z Ka-
sią Stankiewicz. Postanowili w tym 
roku połączyć siły z drugą z pięciu 
wokalistek, jakie zasilały skład ze-
społu w jego 25-letniej historii. 
Największym przebojem, jaki gru-
pa wylansowała z Kasią był „Orła 
cień”. Na skrzydłach orła przyle-
cą do Dopiewa przeboje z całego 
ćwierćwiecza grupy. Z pewnością 
będzie można usłyszeć: „Zanim zro-
zumiesz” i „Piosenkę Księżycową” 
pochodzące z czasów Anity Lipnic-
kiej, „Jestem Twoją Afryką” i „Maj”, 
którym sukces wyśpiewała Monika 
Kuszyńska, czy pochodzące z okre-
su współpracy z Kasią Stankiewicz 
– „Ruchome piaski” i „Najmniejsze 
Państwo Świata”.

Drugą gwiazdą, która na scenie 

pojawi się o godz. 18 będzie Grze-
gorz Hyży. Popularność przyniósł 
wokaliście udział w 3. edycji „X Fac-
tor” w 2013 r., w którym zajął dru-
gie miejsce. Mniej szczęścia miała 
jego ówczesna żona Maja, która 
również była uczestniczką tego pro-
gramu. Po roku ukazał się debiu-
tancki album Grzegorza – „Z całych 
sił”. Utwory: „Wstaję”, „Zagadka” 
czy „Pusty dom” zbudowały jego 
rozpoznawalność. Zaskarbił sobie 
on zainteresowanie prasy plotkar-
skiej, która przed rokiem doniosła 
o rzymskim ślubie artysty z pre-
zenterką i dziennikarką telewizyjną 
Agnieszką Popielewicz. 

Zapraszamy do Dopiewa. Począ-
tek o godz. 15.
Adam Mendrala

2,5 tys. złotych oraz nagrody do-
datkowe czekają zespół, który zdo-
będzie Grand Prix tegorocznego 
festiwalu BLusowo. Na zgłoszenia 
czekamy do 5 lipca. Patronat nad 
festiwalem sprawuje „Nasz Głos 
Poznański”. Spośród wykonawców, 
którzy nadeślą swoje zgłoszenia na 
adres mailowy blusowo@gokse-
zam.pl organizatorzy wybiorą czte-
rech fi nalistów. Wystąpią oni w so-
botę, 20 sierpnia na głównej scenie 
6. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu 
Bluesowego „BLusowo”. Regula-
min konkursu i karta zgłoszeniowa 
dostępne będą od 6 czerwca na stro-
nach www.goksezam.pl. JK

Dni Dopiewa z gwiazdami!
BLusowo 
czekaNASZ PATRONAT

Varius Manx wystąpi w Dopiewie 
18 czerwca.

NASZ PATRONAT
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18 czerwca odbędzie się już VI edy-
cja Stęszewskiego Biegu Przełajo-
wego organizowanego przez Gminę 
Stęszew. Patronat objął „Nasz Głos 
Poznański”. 

Trasa biegu prowadzi w całości po 
Wielkopolskim Parku Narodowym 
(jedna pętla), przez lasy i wzdłuż 
jezior, zahaczając o  Trzebaw, Łódź 
oraz oczywiście Stęszew;  start 
i meta usytuowana będzie na plaży 
nad Jeziorem Lipno. Limit czasu 
wynosi 1,5 godz. dla dystansu 10 
km. Start biegu głównego plano-
wany jest na godz. 12, natomiast 
od 9 rozpoczynają się biegi OXY-
TOP Dziecięce Przełaje. Najmłodsi 

wystartują na różnych dystansach, 
w zależności od kategorii wiekowej.

W biegu głównym może wziąć 
udział każda osoba pełnoletnia, 
a wszyscy zawodnicy zostaną zwery-
fi kowani w biurze zawodów w dniu 
biegu. Limit uczestników wynosi 
500 osób. Podczas Stęszewskiego 
Biegu Przełajowego będą rozgrywa-
ne następujące klasyfi kacje:

generalna kobiet i mężczyzn, 
mieszkańców gminy Stęszew (na 
podstawie adresu w dowodzie oso-
bistym lub innym dokumencie 
potwierdzającym adres zameldo-
wania), klasyfi kacja w kategoriach 
wiekowych. 

Każdy zawodnik, który ukończy 
bieg, otrzyma pamiątkowy medal. 

Po biegu organizator zapewnia cie-
pły posiłek. 

Szczegóły dotyczące biegu głów-
nego, biegów dziecięcych oraz aktu-
alne informacje uzyskać można na 
stronie www.bieg.steszew.pl 

Zgłoszeń można było dokonywać 
elektronicznie do 6 czerwca na stro-
nie www.bieg.steszew.pl oraz będzie 
można w dniu biegu, tj. 18.06.2016 
w Biurze Zawodów, jeśli limit 
uczestników nie zostanie wcześniej 
osiągnięty. 

Katarzyna Kawa będzie numerem 1 
turnieju głównego Angie Cup 2016 
Powiat Poznański II Międzynaro-
dowe Mistrzostwa Kobiet w Tenisie, 
który 6 czerwca rozpocznie się na 
kortach Akademii Tenisowej An-
gelique Kerber w Puszczykowie. 32 
zawodniczki z całego świata walczyć 
będą o nagrody o łącznej wartości 
10 tysięcy dolarów. Patronat nad 
turniejem od pierwszej edycji spra-
wuje „Nasz Głos Poznański”.

W sobotę rozpoczęły się elimi-
nacje. W turnieju rywalizowało 25 
zawodniczek, w tym 15 z Polski. 
Z numerem pierwszym w elimina-
cjach zagrała Aneta Kulhankova 
(Czechy). Wielkopolskę reprezen-
towała Julia Przybylska (AZS Po-
znań). Dyrektor turnieju Henryk 
Gawlak jest zmartwiony małą liczbą 
polskich zawodniczek zgłoszonych 
do eliminacji, które są dla 48 osób. 
Do turnieju głównego awansuje 8 
zawodniczek .

W turnieju głównym na pew-
no zagra 10 zawodniczek z Polski. 
Z numerem 1 reprezentantka Aka-
demii Tenisowej Angelique Kerber 
z Puszczykowa Katarzyna Kawa 
(293 WTA). Poza nią wystąpią jesz-
cze cztery zawodniczki Akademii 

Tenisowej Angelique Kerber: Ana-
stasiya Shoshyna (572 WTA) – tur-
niejowa 4, Olga Brózda (1058 WTA) 
oraz Julia Oczachowska i Paulina Ja-
strzębska, które otrzymały od orga-
nizatora „dzikie karty”. W turnieju 
głównym zagra też reprezentantka 
AZS Poznań Elżbieta Iwaniuk. Fi-
nał singla zaplanowano na niedzielę 
(12 czerwca) o godz. 12. Wstęp na 
wszystkie mecze jest bezpłatny.

Do Puszczykowa przyjechały 
zawodniczki z 12 krajów: Czechy, 
Ukraina, Finlandia, USA, Indone-
zja, Irlandia, Rosja, Niemcy, Słowa-
cja, Białoruś, Holandia i Polska. 

Angie Cup to także imprezy towa-
rzyszące przeznaczone dla dzieci. 
Powstanie tzw. „bawiland”, gdzie 
będzie dużo atrakcji: bańki mydla-
ne, modelowanie baloników, zaba-
wy animacyjne, warsztaty plastycz-
ne. Lech

Stęszewski przełaj Polka jedynką 
w Angie Cup 

Zawody będą zorganizowane na 
dystansach 1/4 i 1/8 IRONMAN. 
Imprezy towarzyszące to sztafe-
ty oraz aquathlon dla dzieci. 1/4 
IRONMAN to 950 m pływania, 45 
km jazdy na rowerze i 10,5 km bie-
gu. 1/8 IRONMAN to 475 m pływa-
nia, 22,5 km jazdy na rowerze i 5,2 
km biegu. Limity miejsc na obu dy-
stansach to 333 osoby. W zawodach 
będą mogły wziąć udział również 
osoby, które nie czują się na siłach, 
by zmierzyć się z trzema konkuren-
cjami triathlonowymi. Dla nich zor-
ganizowane zostaną sztafety – na 
dystansie 1/4 IRONMAN. Dla dzie-
ci w wieku 10–13 lat zaplanowano 
aquathlon – 300 metrów pływania 
i 1 km biegu. Będzie również ry-
walizacja osób niepełnosprawnych, 
w której wystartują podopieczni 
Stowarzyszenia „ROKTAR”.

W poprzedniej edycji zawodnicy 
startowali na dystansie olimpijskim 
(1,5 km pływania, 40 km jazdy na 

rowerze i 10 km biegu). Najlep-
szym okazał się Marcin Kutkowski 
(2:08:49). Wśród kobiet zwyciężyła 
Urszula Kafarska (2:31:55). W dru-
giej konkurencji – supersprincie 
(600 m pływania, 15 km jazdy ro-
werem, 3 km biegu) zwycięstwo 
odniósł Marek Strachota z czasem 
51:29. W rywalizacji kobiet zwy-
ciężyła Olga Masłowska) z czasem 
57:47.

Organizatorem imprezy jest Sto-
warzyszenie Bieg Lwa. Impreza 
jest współfi nansowana przez Urząd 
Gminy Tarnowo Podgórne. Więcej 
informacji oraz zapisy znajduje się 
na stronie www.triathlonlwa.pl . 
Patronat sprawuje „Nasz Głos Po-
znański”.

Triathlon Lwa w Lusowie 
18 czerwca w Lusowie, w gminie Tarnowo Podgórne, odbędzie się rywalizacja 

triathlonistów. Zapisy do 10 czerwca
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 NASZ PATRONAT

Justyna 
Grzywaczewska 
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT

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

Marta 
Mrowińska 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Angie Cup to także 
imprezy towarzyszą-
ce przeznaczone dla 
dzieci. Powstanie 
tzw. „bawiland”
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Dawid Taczała, tenisista AZS Po-
znań, osiągnął spory sukces we 
włoskiej miejscowości Biella, gdzie 
zwyciężył w grze podwójnej turnieju 
pierwszej kategorii Tenis Europe do 
lat 16 (23–28 maja). 

– Pierwsze turnieje w starszej 
kategorii kadetów i to najwyższej 
rangi pokazały, że Dawid nie odsta-
je poziomem od starszych zawodni-
ków – ocenił trener Dawida Michał 
Walków. – W pierwszym turnieju 
wygrał rywalizację w deblu razem 
z reprezentantem gospodarzy i swo-
im rówieśnikiem Lorenzo Rottolim, 
a w drugim potwierdził wysoką 
formę docierając do ćwierćfi nału 
gry pojedynczej będąc jedynym za-
wodnikiem w turnieju z młodszej 
kategorii.

Z tenisistów AZS sukces odniósł 
Marcel Politowicz, który wygrał tur-
niej TE 3 do lat 14 w Kopavogur na 
Islandii (23–29.05).

Niestety, ich starszy kolega Piotr 
Matuszewski odpadł już w pierwszej 
rundzie wielkoszlemowego turnieju 
Roland Garros w Paryżu przegry-

wając z Riccardo Balzerani 6:7, 2:6. 
W grze podwójnej, grając z Kac-
prem Żukiem, nie sprostał parze 
Sigouin / Wessels 6:7, 5:7.

AZS Poznań – najlepszy klub te-
nisowy w Polsce – zaprasza dzieci do 

swoich szkółek tenisowych. Nauka 
gry prowadzona jest na wszystkich 
poziomach zaawansowania. In-
formacje i zapisy: AZS Poznań, ul. 
Noskowskiego 25, tel. 61 851 85 95, 
mail: azstenis@poczta.onet.pl. Lech

Kolejne sukcesy tenisistów 
poznańskiego AZS

Na trasie pachnącej lasem, gdzie 
tlenu produkowanego przez drzewa 
było jak zwykle bardzo dużo, rywa-
lizowało ze sobą 465 biegaczy i 134 
chodziarzy nordic walking. Wcze-
śniej w 14 biegach dziecięcych wzię-
ło udział 331 zawodników. Patronat 
od pierwszej edycji biegu sprawuje 
„Nasz Gos Poznański”.

Bieg główny wystartował w połu-
dnie, a trzy minuty później chodzia-
rze nordic walking. 

Zaskoczeniem dla nich na pierw-
szym kilometrze mogło być przed-
stawienie pt. „Chrzest Polski” 
w wykonaniu uczniów i nauczycieli 
Gimnazjum w Dopiewie. Na tle 
3,5-metrowej reprodukcji obrazu 
Jana Matejki pod tym samym tytu-
łem uczniowie odegrali 27 razy sce-
nę chrztu Polski. 

Liczącą 10 km trasę biegową, 
służącą na co dzień mieszkańcom 
gminy Dopiewo, najszybciej poko-
nał Piotr Tomczyk z Poznania usta-
nawiając rekord trasy (00:34:19). 
Spośród pań pierwsza linię mety 
przekroczyła Agata Świątek z Opa-
lenicy. Rywalizację nordic walking 
kobiet na dystansie 7,5 km wygrała 
Agnieszka Mielęcka z Gąsawy, na-
tomiast zwycięzcą wśród mężczyzn 
po raz szósty z rzędu został Ireneusz 
Lubiatowski z Gubina. 

Najszybszymi mieszkańcami 
gminy Dopiewo w biegu okazali 
się Anna Derecka i Łukasz Ludwi-
czak – oboje ze Skórzewa natomiast 
wśród chodziarzy nordic walking 
najszybszą była Adriana Napierała 
i Roman Woroch z Dopiewa. 

Na mecie, wszystkich uczest-
ników witali przedstawiciele sa-
morządu z wójtem Adrianem Na-
pierałą i wicestarostą Tomaszem 
Łubińskim na czele, którzy każde-
mu zawodnikowi zawiesili na szyi 
okolicznościowy medal. 

Korony Dąbrówki zdobyte
VI edycja „Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki” dobrze wpisała się w historyczne tło 

obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski 
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• Najszybciej pokonana trasa 
biegowa 
2016 – 00:34:19 – Piotr Tomczyk
2015 – 00:41:10 – Justyna Papież 

• Najszybciej pokonana trasa 
nordic walking 
2016 – 00:43:48 – Ireneusz 
Lubiatowski 
2015 – 00:48:27 – Anna Za-
czyńska 

• Najwięcej zwycięstw
Ireneusz Lubiatowski 6 razy 
nordic walking 

Rekordziści

Marcin 
Napierała
kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZ PATRONAT

Dawid Taczała 
(z prawej) z Lorenzo 

Rottolim.

Zwycięzca biegu 
ustanowił rekord 
trasy 

NASZ PATRONAT
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Pogoda biegaczom w minioną so-
botę dopisała. Do biegu zapisało 
się ponad 250 osób, ale na starcie 
na osiedlu Rozalin w Lusówku osta-
tecznie stanęło 195. Do pokonania 
mieli 13 kilometrów dookoła Jezio-
ra Lusowskiego w gminie Tarnowo 
Podgórne.  

– Nasz bieg to propozycja za-
równo dla biegaczy amatorów, jak 
i tych z osiągnięciami. Jest świet-
nym sprawdzianem dla wszystkich, 
którzy lubią biegać w terenie mówił 
– mówi Tomasz Ostajewski z fi rmy 
Novum Plus – organizatora wyda-
rzenia.

Trasę najszybciej pokonał Da-
riusz Kowalski z Poznania, który 
potrzebował na to 45 minut i 40 
sekund. Tym samym poprawił ubie-
głoroczny rekord, który wynosił 
45:59. Najszybszą kobietą okazała 
się Rozalia Gapska z Pęckowa – 
czas: 51,47 sekund. 

Wszyscy uczestnicy biegu wzięli 
udział w konkursie z atrakcyjnymi 
nagrodami. Do wygrania był m.in. 
50-calowy telewizor, weekendowy 
pobyt w hotelu Białym w Skorzę-

cinie, samochód marki Citroen na 
weekend, a także roczne ubezpiecze-
nie nieruchomości od fi rmy Notus.

Zawodom towarzyszył rodzin-
ny piknik. Zawodnicy mogli mieć 
pewność, że ich rodziny nie nudziły 
się podczas, gdy oni startowali. Na 
pikniku nie zabrakło także rozrywek 
dla najmłodszych. Były gry i anima-
cje, przejażdżki na kucyku oraz plac 
zabaw. Zorganizowano również 
grilla oraz stoiska oferujące różne 
przekąski. ŁT

Rozalińska 13-stka z rekordem
4 czerwca odbyła się druga edycja „Rozalińskiej 13-tki”, czyli biegu przełajowego 

dookoła Jeziora Lusowskiego. Patronat sprawował „Nasz Głos Poznański”
 NASZ PATRONAT
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Dlaczego na koszykarskich impre-
zach sportowych wysokiej rangi 
korzysta się z internetu przewodo-
wego? Ile członków zarządu prze-
ciętnie liczy polski związek spor-
towy? Kim jest kibic poznańskiej 
koszykówki? Dlaczego murawa po-
znańskiego stadionu nie jest sztucz-
na? Dlaczego Lech Poznań jest 
klubem jednosekcyjnym? Dlaczego 
kluby płacą kary za kibiców? Na te 
i na wiele innych pytań odpowiedzi 
udzielili zaproszeni goście, któ-
rzy zjawili się w Poznani 31 maja. 
Tego dnia na Uniwersytecie SWPS 
w Poznaniu odbyła się konferencja 
naukowa „Prawo, zarządzanie, ana-
lityka. Współczesne trendy w spo-
rcie”. 

Wśród prelegentów pojawili się 
m.in. dr Karol Klimczak (Lech Po-
znań), dr Marcin Cybulski i Paweł 
Chmielowski (Sport Analytics), 
Paweł Kokot (Kancelaria Prawna 
Masiota i Wspólnicy), a także Ja-
kub Laskowski z Legii Warszawa, 
Marcin Stefański z PZPN i Rado-
sław Nawrot z „Gazety Wyborczej”. 
Uczestnicy mieli możliwość wysłu-
chania 22 referatów – z obszarów 
prawa sportowego, zarządzania, 

marketingu i analityki w obsza-
rze sportowym. Najwięcej emocji 
wzbudzało wystąpienie dr. Karola 
Klimczaka, ze względu na wysoki 
poziom prezentowanych referatów 
trudno jednak było wyróżnić zde-
cydowanego faworyta. Większości 
wystąpień towarzyszyły dyskusje 

– zgodnie z założeniami konferen-
cji naukowych. Jednak mimo na-
ukowego charakteru wydarzenia 
uczestniczyło w niej wiele osób spo-
za świata akademickiego. Idea „na-
uka ma służyć ludziom” wyraźnie 
znalazła tutaj swoje odzwierciedle-
nie. Szczególnie część marketingo-

wo-analityczna pozwoliła spojrzeć 
na kulisy sportu. Podobać mogły 
się wystąpienia Olgi Kijewskiej 
(PZKosz), Wojciecha Andrzejczaka 
(Kozły Poznań) czy też Michała Far-
masa vel Króla (Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki). 

Konferencję współorganizowali: 

Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS 
w Poznaniu, Kancelaria Prawna 
Masiota i Wspólnicy, Sport Ana-
lytics – Analityka Sportowa oraz 
Sport Success – Agencja Marke-
tingu Sportowego. Patronatem 
medialnym wydarzenie objęli: Nasz 
Głos Poznański oraz Radio Mer-
kury. Konferencja odbyła się pod 
auspicjami Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Poznaniu, Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Wielkopolski. 

Według zapewnień p.o. dyrek-
tor Instytutu Prawa Uniwersytetu 
SWPS w Poznaniu, dr Marii Grzy-
misławskiej-Cybulskiej, ze względu 
na wysokie zainteresowanie wyda-
rzeniem (zarejestrowano około 140 
uczestników i prelegentów) kon-
ferencja przyjmie formę cykliczną. 
Liczymy na ciąg dalszy! 

Współczesne trendy w sporcie
Lech, Legia, Ekstraklasa, PZPN… Kulisy sportu na SWPS w Poznaniu

Wśród prelegentów był m.in. dr Karol Klimczak, prezes Lecha Poznań.
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