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Lato z Radiem i gwiazdamiLato z Radiem i gwiazdami STR. 12
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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!

Zjadą supersamochody Zjadą supersamochody 
Od 30 czerwca do 2 lipca na Torze Poznań pojawi się ok. 200 niezwykłych Od 30 czerwca do 2 lipca na Torze Poznań pojawi się ok. 200 niezwykłych 
samochodów, takich jak Porsche, Ferrari, Lamborghini, Maserati, czy Aston Martin. samochodów, takich jak Porsche, Ferrari, Lamborghini, Maserati, czy Aston Martin. 
Więcej naWięcej na  STR. 9STR. 9
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Krok, krok za krokiem krok… na Jasną Górę

Kalendarium

28 czerwca
WTOREK
• W poznańskim Blue Note 
wystąpi duet pianistów Pamela 
Howland & Stan Breckenridge 
(USA). Początek o godz. 20. Na 
koncert zaprasza ARTmosfera. 
Usłyszymy melodie spirituals, 
ragtime, blues, nowoorleański 
jazz i swing, jak i współczesne 
rytmy soul i pop. Dla naszych 
Czytelników mamy dwa podwój-
ne zaproszenia. Szczegóły na 
naszglospoznanski.pl.

2 lipca
SOBOTA
• Po raz trzeci w Tarnowie 
Podgórnym zagości Lato z Ra-
diem – największa letnia trasa 
koncertowa w Polsce. Wśród 
gwiazd De Mono, Ewa Farna, 
Dawid Kwiatkowski i Arka No-
ego. Szczegóły na str. 12. 

3 lipca
NIEDZIELA
• Chór „Amici Canti” z Buku 
będzie wykonawcą 103. koncer-
tu z cyklu Lusowskie Spotkania 
Muzyczne. Grupa pod dyrekcją 
Leszka Górki wystąpi w kościele 
św. Jadwigi Śląskiej i św. Jakuba 
Apostoła o godz. 13.

12 lipca
WTOREK
• GOK „SEZAM” w Tarnowie 
Podgórnym organizuje dla 
dzieci szkolnych wycieczki 
śladami wiatraków. 12 lipca 
wybiorą się one do Muzeum 
Młynarstwa i Rolnictwa 
w Osiecznej. Tydzień później 
młodzi mieszkańcy udadzą 
się do Muzeum Młynarstwa 
w Jaraczu. W programie 
każdego z wyjazdów jest obiad, 
wizyta na basenie i spotkanie 
ze zwierzętami. Koszt udziału 
to 30 zł. Zapisy i wpłaty Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym 
(w godz. 15-20) oraz w Centrum 
Kultury Przeźmierowo (w godz. 
9–12 i 17–20).
• „Noe” Teatr WALNY spektakl 
(dla dzieci w wieku od 6 lat), g. 
11 Dziedziniec Zamkowy w Po-
znaniu / wejście od Al. Niepod-
ległości / bilety: 7 zł dziecko, 10 
zł dorosły, dzieci do lat 3 gratis; 
Karta Rodziny Dużej (w ramach 
projektu Poznań PRO Rodzina) 
bilety: 20 zł.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Początek lipca to tradycyjnie 
Poznańska Piesza Pielgrzymka na 
Jasną Górę. Odbędzie się ona już 
po raz 82, choć niewiele brakowa-
ło, by nie została zorganizowana. 
Przeszkodą miały być Światowe 
Dni Młodzieży. Na szczęście, 
pielgrzymki nie odwołano. Wszak 
to piękna tradycja. 

Po raz pierwszy wyruszyła ona 
na Jasną Górę w 1921 r. jako 
dziękczynienie za odzyskaną przez 
Polskę niepodległość. II wojna 
światowa i późniejsza sytuacja 

polityczna w PRL spowodowała 
przerwy w pielgrzymowaniu w la-
tach 1940–47 i 1950–56. Później, 
aż do 1981 r., było ono ofi cjalnie 
zakazane. Jednak pątnicy wciąż 
wyruszali na szlak – po kryjomu, 
w małych grupkach, bez sprzętu 
nagłaśniającego, transparentów, 
a nawet bez kapłanów. 

W latach 80. XX w. w Poznań-
skiej Pieszej Pielgrzymce uczest-
niczyło nawet do 10 tys. osób, 
wśród których wiele chciało wyrazić 
w ten sposób swój sprzeciw wobec 

komunistów i poparcie dla „Soli-
darności”. 

Uczestniczyłem w pielgrzymce 
kilka razy. Zachęcam, szczególnie 
młodych ludzi do udziału. Przeżyć 
z dotarciem do Częstochowy nie za-
gwarantuje żadna sieć komórkowa, 
żadne wyprzedaże w marketach... 
Tak cudownych dni wakacji jakich 
nie jest w stanie zaproponować 
żadne biuro podróży…

Pielgrzymkę patronatem objął 
„Nasz Głos Poznański”. Relacje 
będą na naszglospoznanski.pl .

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

Pielgrzymkę pa-
tronatem objął 
„NGP” 

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

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

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

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

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

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

11 VII
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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Trasy tramwajowe w Poznaniu liczą 
80 kilometrów. Jednak zdecydowana 
większość z nich – w śródmieściu, 
a także na Jeżycach, Łazarzu i Wildzie 
– prowadzi wąskimi ulicami. Torowi-
ska wbudowane są tam w jezdnie. 

Z układu komunikacyjnego Pozna-
nia widać, że szybkie trasy tramwa-
jowe (z wydzielonymi torowiskami) 
w zdecydowanej większości są poza 
centrum miasta – wiodą do osiedli ra-
tajskich, winogradzkich, na Grunwal-
dzie, w stronę Miłostowa i Starołęki. 
Natomiast, jedyną bezkolizyjną trasą, 
której „zazdroszczą” poznaniakom 
mieszkańcy innych miast z komunika-
cją tramwajową jest Poznański Szybki 
Tramwaj, czyli popularna „Pestka”– 
od Dworca Zachodniego do osiedla 
Sobieskiego. I gdy na tej trasie tramwa-
je jadą z prędkością nawet 70 kilome-
trów na godzinę, to na innych o 10–20 
kilometrów mniej. Natomiast, w cen-
trum ta prędkość spada nawet do… 
10–15 km na godzinę. Tam, właśnie, 
przez wbudowane w jezdnię torowiska 
i zatłoczone samochodami ulice.

Zdarza się codziennie, że kierow-
cy aut blokują przejazd tramwajom: 

wjeżdżają na tory, a także źle parkują. 
Bywają sytuacje, że taka „zawalidro-
ga” wstrzymuje nawet na kilkanaście 
minut przejazd tramwajom. Do cza-
su, gdy właściciel samochodu nie od-
jedzie nim, albo pojazd nie zostanie 
przestawiony przez służbę drogową. 
Poza wystawieniem kierowcy man-
datu za złe parkowanie, nie sposób 
policzyć społecznych kosztów takiej 
przerwy w ruchu tramwajów.

Uliczne „korki” sporo namieszają
W Poznaniu wprowadzony został 

system ITS, czyli tzw. „inteligentny 
system kierowania ruchem”. Doty-
czy on także kursowania tramwajów 
i autobusów. W wielu miejscach Po-
znania, na głównych przystankach 
na tablicach wyświetlana jest infor-
macja o przyjazdach tramwajów 
i autobusów miejskich. Pomocna jest 
pasażerom, którzy z tablic ITS do-
wiedzieć się mogą, za ile minut przy-
jedzie „ich” tramwaj czy autobus. 

I wszystko właściwie funkcjonuje; 
do czasu, gdy nie ma korków. A one 
tworzą się przede wszystkim na ko-
munikacyjnych wąskich gardłach: 

skrzyżowaniach i ciasnych ulicach. 
W nich tkwić też muszą tramwaje 
i autobusy (tam gdzie nie ma bus-
pasów). To wszystko komplikuje 
sprawne działanie komunikacji. Po-
woduje, że kierowcy niechętnie prze-
siadają się do tramwajów lub autobu-
sów. Bo jeśli mają tkwić w korkach, to 
wolą wygodę we własnym aucie niż 
stać w zatłoczonym pojeździe komu-
nikacji miejskiej. I koło się zamyka.

Będą nowe wydzielone torowiska
Władze Poznania, poprzez swoje 

służby, prowadzą działania, by ko-
munikacja była przyjazna, a więc 
miała w mieście priorytet. By przez 
przebudowę ulic tramwaje i auto-
busy jeździły szybciej i punktual-
nie. Tym sposobem chcą zachęcić 
mieszkańców, w tym również kie-
rowców, do korzystania z komuni-
kacji miejskiej. 

Są plany usprawnienia komuni-
kacji na głównych ciągach ulic: Dą-
browskiego i Grunwaldzkiej poprzez 
odpowiednie oznakowanie jezdni, tak 
by tramwajom, autobusom, ale także 
taksówkom oraz pojazdom jadącym 

na sygnale – karetkom pogotowia ra-
tunkowego, pojazdom policji, straży 
pożarnej i służbom technicznym – 
umożliwić szybki i bezkolizyjny prze-
jazd przez zatłoczone ulice. 

Takie „wydzielone” torowiska dla 
tramwajów i autobusów, z prawem 
do przejazdów pojazdom specjalnym, 
jeszcze do końca sierpnia mają być 
wyznaczone na ul. Grunwaldzkiej 
– od ul. Matejki do przystanku „Bał-
tyk”. Po otwarciu ronda Kaponiera, 
co ma – po czterech latach budowy 
– nastąpić z początkiem września, 
tramwaje i autobusy wyraźnie „przy-
śpieszą” na ul. Grunwaldzkiej, jak 
i Bukowskiej. To samo ma być na ko-
niec lipca, gdy tramwaje powrócą na 
Ogrody, po otwarciu przebudowywa-
nej z dużym poślizgiem ul. Dąbrow-
skiego od „Botanika” w kierunku 
skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego 
oraz ulic Polnej i Kościelnej. 

Na pełne efekty „komunikacyjne-
go przyśpieszenia” w ul. Dąbrow-
skiego przyjdzie jeszcze poczekać, 
gdy przebudowany będzie jej odci-
nek od ul. Kraszewskiego do: „Te-
atralki”, również z wybudowanym 

przy Rynku Jeżyckim tzw. „przy-
stanku wiedeńskim”.

Także autobusy miejskie w ulicy 
Bukowskiej mają szybciej jeździć na 
odcinku od ul. Szylinga do Zeylanda, 
poprzez zmianę „bus-pasów”. Planu-
je się też regulację świateł na skrzy-
żowaniach – z priorytetem dla tram-
wajów i autobusów. Powstać ma też 
ścieżka rowerowa w ul. Grunwaldzkiej 
– od ul. Stolarskiej do ul. Roosevelta.

Jesienią powrót na stałe trasy?
Są to doraźne przedsięwzięcia 

zmierzające do usprawnienia ko-
munikacji. Tymczasem poznaniacy 
„cierpliwie” oczekują otwarcia Ka-
poniery i Ogrodów. Wówczas zde-
cydowana większość linii tramwajo-
wych powróci na swoje stare trasy.

Czy tramwaje przyśpieszą?
Poznańskie tramwaje mają jechać szybciej na ulicach 

Grunwaldzkiej i Dąbrowskiego, dzięki kolejnym odcinkom tzw. wydzielonych torów
 NASZ PATRONAT

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

• Od 25.06. do 31.08. w komu-
nikacji miejskiej i podmiejskiej 
Poznania obowiązuje letni 
rozkład jazdy. Tramwaje i au-
tobusy w dni robocze, w godz. 
6.30–19, jeżdżą co 15 minut. 
Nie kursują tramwaje linii: „3”, 
a po zakończeniu remontu na 
skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej 
i Głogowskiej – nie pojadą 
tramwaje linii: „19” (na trasie 
PST – os. Sobieskiego – Dwo-
rzec Zachodni). Przywrócono 
kursowanie „czternastki” (PST 
– os. Sobieskiego – Górczyn).

Letni rozkład 
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82. Poznańska Piesza Pielgrzym-
ka na Jasną Górę wyrusza 6 lipca. 
W tym roku pod hasłem: „Bądźmy 
świadkami Miłosierdzia!”. Pielgrzy-
mom patronować będzie św. siostra 
Faustyna, a medialnie „Nasz Głos 
Poznański”. Przez 10 dni pielgrzy-
mi pokonają 300 km. 

Pielgrzym nie musi mieć kondycji, 
wygodnych butów, drogiego pleca-
ka. Pielgrzym nie musi mieć płasz-
cza przeciwdeszczowego, czapki na 
głowę, skarpetek na zmianę. Piel-
grzym nie musi umieć śpiewać, nie 
musi mieć ze sobą żadnego śpiewni-
ka ani różańca w kieszeni. Pielgrzym 
nie musi umieć dobrze się modlić. 
Pielgrzym może się wściekać z po-
wodu bolących nóg, odcisków, pogo-
dy, zbyt głośnej tuby, albo pozosta-
łych pielgrzymów. Pielgrzym może 
mieć serdecznie dosyć pielgrzymki. 
Pielgrzym może wątpić w to, że uda 
mu się dojść do celu. Ale, poza tym 
wszystkim, jest też jedna rzecz, któ-
rej pielgrzym może być zawsze ab-
solutnie pewien – nigdy nie jest sam. 
Zawsze jest w grupie! A dzięki niej 
wszystkie te trudności zaczynają być 
błahostką. Pielgrzymka to doświad-
czenie wspólnoty, która łączy ludzi 
i dodaje sił w drodze. Zawsze idzie 
ktoś obok i zawsze idzie ktoś z przo-
du, kto niesie krzyż wysoko nad na-
szymi głowami – tak by pielgrzym 
nie stracił Go z oczu. 

To niezwykłe rekolekcje bo prze-
żywane w drodze. Czas wspólnej 
modlitwy, spotkania z drugim 
człowiekiem a także pokonywanie 
własnych fi zycznych słabości. Każ-
dy pielgrzym niesie w sercu jakąś 
intencję, którą 15 lipca złoży przed 
obrazem Pani Jasnogórskiej. Jed-
nak pielgrzymka nie kończy się 
wraz z wejściem na Jasną Górę. Ona 
trwa całe życie.

Tegoroczną Poznańską Pieszą 
Pielgrzymkę na Jasną Górę patro-
natem medialnym objął „Nasz Głos 
Poznański”. Relacje z trasy każdego 
dnia będziemy publikowali na www.
naszglospoznanski.pl . Red

Wędrowne 
rekolekcje 
 NASZ PATRONAT

Tegoroczne Święto Stęszewa zapo-
wiadało się atrakcyjnie i tak było w mi-
niony weekend. Na uczestników cze-
kało bardzo wiele atrakcji, zarówno 
sportowych, artystycznych i typowo 
festynowych. Gwiazdą był Rafał Brzo-
zowski – artysta, którego nie trzeba 
przedstawiać. Niedziela to był dzień 
szczególny zwłaszcza dla KS „Lipno” 
– klub świętował 90-lecie. Lech

Święto Stęszewa
Gwiazdą święta 
gminy był Rafał 
Brzozowski
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 Galeria zdjęć na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

 NASZ PATRONAT



NR 101 / 27 CZERWCA 2016

6 AKTUALNOŚCI

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 
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Budżet Gminy Komorniki na rok 
2015 wynosił po stronie docho-
dów 86.610.115,00 zł i po stronie 
wydatków 88.586.440,00 zł. Po 
wprowadzonych w ciągu roku szes-
nastu zmianach, na koniec 2015  r. 
dochody kształtowały się na pozio-
mie 95.419.670,86 zł, a wydatki 
97.965.990,86 zł.

Wykonanie gminnego budżetu 
zostało pozytywnie ocenione przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Poznaniu oraz komisje rady gmi-
ny. Ostatecznie dochody wykona-
no na poziomie 95.877.750,92 zł, 
(100,48% planu), a osiągnięte wy-
datki w wysokości 92.893.201,24 zł. 
(94,82% planu).

Na wydatki majątkowe w 2015 r. 
gmina przeznaczyła 26.533.700,00 zł, 
czyli 27% wydatków ogółem. Inwe-
stycje gminne zrealizowane na pozio-
mie 93,12% planu kosztowały gminę 
24.708.181,59 zł.

Łącznie na oświatę wydano z ze-
szłorocznego budżetu ponad 48 mln 
złotych. 

– Jeszcze nigdy wydatki na oświa-
tę nie były tak wysokie – mówi 
wójt Komornik Jan Broda. – In-
westycje oświatowe w wysokości 
11.526.623,45 zł stanowiły naj-
większą część wydatków majątko-
wych w ogóle. Najważniejsze z nich 
to kontynuacja rozbudowy szkoły 
podstawowej w Komornikach (po-
chłonęła 8.485.212,17 zł) i budowa 
nowego kompleksu szkolnego w Ple-
wiskach (2.289.550,64 zł). Ponadto 
sfi nansowano budowę boiska z bież-
nią i siłownią zewnętrzną przy istnie-
jącej szkole w Plewiskach i dokoń-
czono budowę boiska z trybunami 
przy Gimnazjum w Komornikach. 
Ponad 670 tys. wydatkowano też na 
dokończenie modernizacji budynku 
przedszkola w Komornikach. 

Gmina przeznaczyła w 2015 roku 
8.593.072,37 zł na inwestycje dro-
gowe, w tym m.in. na budowę ulic: 
Sadowej, Pasieki i Nad Wirynką 
w Komornikach, Podgórnej w Ple-
wiskach i przebudowę ul. Kolejowej 
w Plewiskach. Na oświetlenie ulicz-
ne wydano 1,284,188,76 zł. 

Lokalny transport zbiorowy 
kosztował gminę w ubiegłym roku 
3.990.403,34 zł. Kwota ta została 
przekazana w postaci dotacji dla 
Zarządu Transportu Miejskiego 
w Poznaniu na przewozy na terenie 
gminy i Poznania. W dziale gospo-
darka mieszkaniowa wydatkowano 
2.240.079,49 zł, (90,36% planu), 
z czego 1.826.598,34 zł przezna-
czono na wykup gruntów pod drogi. 

W 2015 roku Gmina Komorniki 
spłaciła raty pożyczek zaciągniętych 
w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w kwocie 2.302.775,00 zł oraz 
wykupiono obligacje komunalne 
w kwocie 4.000.000 zł. Jednocze-
śnie WFOSiGW umorzył gminie 
5% (92.500,00 zł) pożyczki zacią-
gniętej na budowę kanalizacji od-
wodnieniowej w Wirach. 

Zadłużenie gminy Komorni-
ki na koniec roku 2015 wynosiło 
31.416.525,00 zł, tj. 32,76% wyko-
nanych dochodów. Składają się na 
nie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 
4.416.525,00 zł i obligacje komu-
nalne w kwocie 27.000.000,00 zł. 

Radni wysoko ocenili realizację 
zadań zaplanowanych w budżecie, 
podkreślając, że wójt kierował się 
zasadami gospodarności i celowości 
wykonując budżet gminy w 2015 r. 

Także wójt Jan Broda nie krył za-
dowolenia z dobrego wykonania bu-
dżetu. Podziękował pracownikom 
urzędu, współpracownikom z jed-
nostek organizacyjnych oraz radzie 
za harmonijną współpracę i zazna-
czył, że zawsze jest to praca zbioro-
wa. Wspólnie z przewodniczącym 
Rady Gminy Komorniki Marianem 
Adamskim złożyli szczególne po-
dziękowania skarbnik Małgorzacie 
Pinczak za nadzór nad gospodaro-
waniem gminnymi fi nansami. 

Absolutorium za budżet 
w gmienie Komorniki
Rada Gminy Komorniki pozytywnie oceniła gospodarowanie 
fi nansami gminy w 2015 roku i jednogłośnie udzieliła wójtowi 
Janowi Brodzie absolutorium 
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

Ostatecznie 
dochody gminy Ko-
morniki wyniosły ok. 
96 mln zł, a wydatki 
ok. 93 mln zł
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Kwestia doboru zapraw do miejsc 
narażonych na szczególnie wyso-
kie temperatury, takie jak budowa 
kominka czy przydomowego grilla, 
stanowi jeden z częstszych proble-
mów domowych majsterkowiczów, 
ale również i wykonawców. Podsta-
wowe pytanie pojawiające się w ta-
kich sytuacjach dotyczy konieczno-
ści zastosowania specjalnej zaprawy 
o właściwościach ognioodpornych. 
Nic bardziej mylnego. Okazuje 
się, że w większości przypadków 
wystarczą wyroby tradycyjne, nie 
ma potrzeby  stosowania  produk-
tów na bazie szamotu.

Niemniej jednak warto wspomnieć, 
iż zaprawy szamotowe to takie, któ-

re cechują się dużą odpornością na 
szybkie zmiany temperatury, nawet 
te przekraczające 1000oC. Należą 
one do grupy zapraw ogniotrwałych, 
jednak przeznaczone są do łączenia 
jedynie wyrobów szamotowych. 

W przypadku innych elementów, 
takich jak np. cegły klinkierowe, 
tworzące obudowę kominka, czy 
grilla stosuje się zaprawy do klin-
kieru, np. POZMUR-KL NANO 
130. Tego typu zaprawa okazuje się 
w zupełności wystarczająca i z pew-
nością poradzi sobie z wysokimi 
temperaturami. Dzięki specjalnemu 
dodatkowi wchodzącemu w skład 
zaprawy POZMUR-KL, jakim jest 
tras reński, zmniejsza się ryzyko 
powstania wykwitów węglanu wap-
nia. Dostępny jest w wielu barwach 

i przy jednoczesnym murowaniu 
i spoinowaniu może zastępować 
fugę. Dzięki takiemu zastosowaniu, 
tworzy ładny i trwały efekt dekora-
cyjny. Oczywiście nie wyklucza się 
wykończenia takich powierzchni 
fugą. Wówczas idealnie sprawdzi 
się FUGA 701 – specjalistyczna 
fuga do klinkieru, również zawiera-
jąca w swym składzie tras. Można ją 

stosować w zakresie grubości od 5 
do 20mm. 

Zarówno fuga 701 jak i zaprawa 
130 występują w kolorach: białym, 
jasno szarym, szarym, grafi to-
wym,  piaskowym,  ceglastym,  brą-
zowym i czarnym. 

W przypadku zwykłych cegieł wy-
starczająca okazuje się tradycyjna 
zaprawa murarska (np. POZMUR 
115 i 116). Powierzchnie wymuro-
wane tymi zaprawami, także można 
wykończyć fugą do klinkieru, a całość 
muru, zarówno tego wykonanego 
z klinkieru, jak i ze zwykłej cegły może 
zostać zaimpregnowana specjalnymi 
środkami hydrofobizującymi (np. 
olejkiem FRONTA 1001 lub wodnym 
HYDROMUREM-W 1010 – oba na 
bazie żywic silikonowych).

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

tel. +48 61 846 79 00,
fax +48 61 846 79 09

www.kreisel.pl

Bartosz Polaczyk
dyrektor techniczny KREISEL
Technika Budowlana Sp. z o.o

Zaprawy odporne na wysokie temperatury 
TEKST SPONSOROWANY

Dokładnie 3 października 1996 
roku ofi cjalnie ogłoszono, że pol-
ska poetka została uhonorowana tą 
prestiżową nagrodą. Dwie dekady 
temu nagły wzrost zainteresowania 
mediów osobą związanej przez nie-
mal całe życie z Krakowem Szym-
borskiej dotknął także Kórnik. To 
właśnie na terenie leżącego obec-
nie w granicach administracyjnych 
naszego miasta folwarku Prowent 
urodziła się w 1923 roku Maria Wi-
sława, córka administratora Dóbr 
Kórnickich Wincentego Szym-
borskiego. I choć opuściła Kórnik 
przed ukończeniem 2 roku życia, 
po latach odbierając doktorat hono-
ris causa Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu mówiła: 
„Urodziłam się na Ziemi Wielko-
polskiej, co oczywiście nie jest żad-
ną moją zasługą – ale tutaj pracował 
mój ojciec i jeszcze do niedawna 
żyli ludzie, którzy go pamiętali. Na 
tej ziemi odnajduję za każdym ra-
zem swoje pierwsze ujrzane w ży-
ciu krajobrazy. Tutaj było (i jeszcze 
jest, choć mniejsze) moje pierwsze 
jezioro, pierwszy las, pierwsza łąka 
i chmury”.

Od sześciu tygodni trwa w Kór-
niku akcja „20 wierszy na 20-lecie 
Nobla”. Przez 20 kolejnych tygodni 
odbywają się spotkania z wierszami 
Noblistki z Kórnika. Gdzie możecie 
Państwo je spotkać? W wielu miej-
scach! Teksty oprawione w piękne 
grafi ki autorstwa Jarka Wojcie-
chowskiego pojawiają się na ryn-
kach w Kórniku i Bninie, w Zamku 
Kórnickim, w Arboretum, w auto-
busach KOMBUS, w Oazie i biblio-
tekach. Zapraszamy także do czyta-
nia wierszy Wisławy Szymborskiej 
przed kamerą. Nagrania autorstwa 
Huberta Marciniaka prezentowane 
są na stronach:

•  h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
umkornik

•  https://www.facebook.com/wisla-
wakornik/

•  http://www.kornik.info/20-lecie-
nobla-wislawy-szymborskiej/
Wiersze przeczytali już: bur-

mistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski, 
wicedyrektor Biblioteki Kórnickiej 
PAN Katarzyna Woźniak, kierująca 
Arboretum w Kórniku Kinga No-
wak-Dyjeta, dr. Paweł Lejba i prof. 
Stanisław Schillak z Obserwato-
rium Astrogeodynamicznego PAN 

oraz Magdalena Majchrzycka ze 
„Szkółek Kórnickich”.

Zachęcamy wszystkich, którzy 
chcą włączyć się do akcji: czytaj-
cie Szymborską! Akcja „20 wier-
szy na 20-lecie Nobla” odbywa się 
pod patronatem Fundacji Wisławy 
Szymboskiej. Założona na podsta-
wie ostatniej woli poetki instytucja 
doceniła kórnickie działania na 
rzecz promocji poezji noblistki za-
praszając burmistrza Jerzego Lech-
nerowskiego i niżej podpisanego 
pomysłodawcę akcji „20 wierszy...” 
na galę wręczenia Nagrody im. 
Wisławy Szyborskiej. Wydarzenie 
nastąpiło 11 czerwca w Operze Kra-
kowskiej. Tegoroczne narody trafi ły 
do Jakuba Kornhausera, którego 
doceniono za tomik „Droźdżownia” 
oraz do słoweńskiego poety Uroša 
Zupana wraz z tłumaczami  Katari-
ną Šalamun-Biedrzycką i Miłoszem 
Biedrzyckim za „Niespieszną żeglu-
gę”. Imprezę okrasił występ muzy-
ków jazzowych Doroty Miśkiewicz 
i Marka Napiórkowskiego.

Jeszcze przed rozpoczęciem gali 
miałem okazję chwilę porozma-
wiać z prezesem Fundacji W.S. Mi-
chałem Rusinkiem, który bardzo 
pochlebnie wyraził się o kórnickiej 
akcji z okazji 20-lecia ostatniego 
polskiego Nobla.

Zapraszamy   Państwa do śle-
dzenia naszych publikacji oraz do 
czytania poezji. Udowodnijmy, że 
w naszej okolicy „Niektórzy lubią 
poezję”, ale osób lubiących poezję 
Szymborskiej jest tutaj więcej niż 
„dwie na tysiąc”.

Dwadzieścia wierszy na 
dwudziestolecie Nobla 
W tym roku mija 20 lat od przyznania Wisławie Szymborskiej 
literackiej Nagrody Nobla
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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 
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REKLAMA 
 691-895-296

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT
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Zwyżkujące w rankingach popular-
ności Varius Manx, po powrocie do 
składu Kasi Stankiewicz oraz utrzy-
mujący się na fali wznoszącej Grze-
gorz Hyży, przywiodły przed scenę 
nie tylko jej mieszkańców, ale i gości 
z okolicznych gmin oraz Poznania. 
Artyści podczas „Dni Gminy Dopie-
wo 2016” zaprezentowali najwięk-
sze przeboje. Grzegorz Hyży, oprócz 
utworów z debiutanckiej płyty, zaśpie-
wał kilka coverów. Nie zawiódł fanów 
– solidnie wykonał swoje zadanie. 

Kasia Stankiewicz, ku uciesze 
publiczności, zaśpiewała szlagiery 
Varius Manx, których w 25-letniej 
historii grupy uzbierało się całkiem 
sporo. Publiczność śpiewała razem 
z wokalistką, która zapraszała na sce-
nę fanów gotowych na wspólne wy-
konanie. Zespół dwukrotnie bisował, 
przedłużając koncert o 30 minut. 

Między głównymi koncertami 
wystąpił zespół taneczny Dance and 
Art, który w kilkunastu odsłonach 
pokazał to, co w tańcu jest najpięk-
niejsze, przenosząc widzów czasem 
do rewii, czasem do teatru. 

W programie popołudniowym 

miejscowych artystów gościły dwie 
sceny wydarzenia. Wśród nich na 
uwagę zasługuje formacja Other Me-
lody, grająca utwory znane w zaska-
kujących aranżacjach. Przykładem 
dynamicznego rozwoju były z pew-
nością występy Orkiestry Dętej Gmi-
ny Dopiewo i Mażoretek Gimnazjum 
w Dopiewie. Nie zawiódł Chór Gmi-
ny Dopiewo „Bel Canto”, który swój 
żelazny repertuar przedstawił z lek-
kością. Powiew świeżości i energię 
wniosły z pewnością na scenę grupy 
taneczne Activus Fitness.

Finałem dopiewskich „Dni Gmi-
ny” był pokaz fajerwerków i zabawa 
z DJ’em Marco ER.

Niecodziennym momentem, po-
przedzającym ostatni koncert, było 
międzynarodowe pozdrowienie 
wysłane ze sceny w stronę publicz-
ności przez włodarzy czterech gmin 
partnerskich: starostę Szaternik – 
Wiesława Starikowicza, mera Saint 
Brice en Cogles – Louisa Dubreil, 
zastępcę burmistrza Dallgow – Do-
beritz – Petera Kristke i gospodarza 
– wójta gminy Dopiewo – Adriana 

Napierałę. Towarzyszyły im eko-
logiczne maskotki gminne: Dop 
i Ewo.

Dzień wcześniej samorządow-
cy gmin partnerskich wzięli udział 
w Konferencji „Razem w Europie”, 
którą gmina Dopiewo rozpoczęła 
tegoroczne „Dni Gminy”. Przed-
stawiciele samorządów dzielili się 
refl eksją na temat korzyści z człon-
kostwa w Unii Europejskiej oraz 
współpracy międzynarodowej na 
niwie samorządowej. Na ten temat 
wypowiadali się też przedstawicie-
le szkół , stowarzyszeń i samorzą-
du współpracujący z partnerami 
zagranicznymi. Wprowadzeniem 
teoretycznym do tych rozważań 
był wykład dra Mikołaja Tomaszy-
ka z Wydziału Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM, którego 
dziekan objął konferencję patrona-
tem. 

Tak bawiło się Dopiewo
Kilka tysięcy osób wzięło udział w największym plenerze 

gminy Dopiewo, który odbył się 18 czerwca
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Dorobek 7-osobowej rodziny z Palę-
dzia strawił 18 czerwca pożar. Naj-
prawdopodobniej ogniskiem za-
palnym było poddasze. Budynek 
nie nadaje się do zamieszkania bez 
gruntownego remontu. Rada rodzi-
ców i dyrekcja Szkoły Podstawowej 
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w  Dąbrówce przeprowadziły zbiórkę 
ubrań i  najpotrzebniejszych rzeczy 
dla  pogorzelców. Potrzebne jest też 
wsparcie fi nansowe. Podajemy nu-
mery kont, za pośrednictwem których 
można wesprzeć poszkodowanych:
•  konto Caritas przy Parafi i pw. Św. 

Urszuli Ledóchowskiej, ul. Mali-
nowa 50, 62-070 Dąbrówka:  nr 57 
9072 0002 2007 0702 8447 0002

•  konto Rady Rodziców Szkoły Pod-
stawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Dąbrówce: nr 70 1020 
4027 0000 1202 1191 7947. AM

Pomóż 
pogorzelcom 
z Palędzia
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Gran Turismo Polonia (GTP) to wy-
jątkowa impreza, od samego począt-
ku związana z Poznaniem. W 2005 r. 
za sprawą Petera Ternströma przy-
jechało tu ok. 40 sportowych ma-
szyn. To niebywałe dotychczas wy-
darzenie już wtedy skupiło wokół 
siebie rzeszę fanów, wskutek czego 
podjęto decyzję, aby kontynuować 
zlot w kolejnych latach. Z roku na 
rok do Poznania przyjeżdżało coraz 
więcej supersamochodów. Dla ich 
właścicieli przyjazd na event był nie 
tylko świetną okazją, by podszkolić 
się w jeździe, ale także doskonałą 
odskocznią i bodźcem, by zwiedzić 
miasto. W kolejnych latach każda 
następna edycja GTP gromadziła 
coraz większą liczbę uczestników, 
dzięki czemu fani motoryzacji, mogli 
obcować z niespotykanymi w Polsce 
maszynami. 

Tegoroczna, 12. już edycja Gran 
Turismo Polonia, podobnie jak w mi-
nionych dwóch latach, odbędzie się 
na Torze Poznań. Od 30 czerwca do 2 
lipca pojawi się ok. 200 niezwykłych 
samochodów, takich jak Porsche, 
Ferrari, Lamborghini, Maserati, czy 
Aston Martin, ale to nie wszystko! 

Równolegle do Gran Turismo Po-
lonia odbędą się targi wysokiego po-
ziomu życia – Gran Turismo Expo, 
na których zagości wystawa zegar-
ków najwyższej jakości, tworzonych 
przez szwajcarskich mistrzów oraz 
pokazy łodzi motorowych. Możliwe 
będzie skosztowanie wyjątkowych 
potraw, a także starannie wyselek-
cjonowanych win i szampanów. 
Największą atrakcją dla miłośników 
motoryzacji, będą pokazy najnow-
szych premier ze świata superaut, 
jak również czołowych światowych 
tunerów. Wszystko to kierowane jest 
do ludzi, ceniących sobie wysoką ja-
kość i niepowtarzalność. Wystawie 
Expo towarzyszyć będzie znany so-
pocki klub plażowy „Zatoka Sztuki”, 
który podczas wydarzenia ofi cjalnie 
otworzy sezon letni 2016. W specjal-
nie wydzielonej części, do dyspozycji 
gości będzie taras słoneczny, leżaki, 

beach bar oraz ekskluzywna strefa 
Moët Chandon.

Organizatorzy wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom wszystkim, 
chcącym spędzić pierwsze dni wa-
kacji w gronie najbliższych, zdecy-
dowali się stworzyć wielki piknik 
i tym samym nową markę GTP. Jest 
to gwarancja wielu atrakcji, nie tyl-
ko dla motomaniaków, ale również 
dla rodzin z dziećmi. Do dyspozycji 
odwiedzających imprezę gości, prze-
widziany jest leśny park zabaw dla 
dzieci, gdzie pod opieką animatorów 
najmłodsi spędzą mile czas, m.in. 
skacząc na trampolinach. Ponadto, 
dzięki zaangażowaniu pasjonatów 
z klubu MOTO RC Szczodrzykowo, 
odbędą się pokazy modeli zdalnie 
sterowanych – od tych przeznaczo-
nych dla dzieci, przez modele tere-
nowe, pokonujące liczne przeszko-
dy, na egzemplarzach osiągających 
zawrotne prędkości (do 100 km/h), 
kończąc. 

Nie sposób nie wspomnieć o „Are-
nie Bohaterów”, będącej strefą pro-
mującą bezpieczeństwo na drogach 
oraz zdrowy styl życia. Tu z pierwszej 
ręki będzie można poznać tajniki ta-
kich zawodów jak strażak, żołnierz, 
ratownik medyczny czy policjant. 
Bezpieczeństwa w każdych warun-
kach drogowych uczyć będzie Škoda 
AutoLab Innowacyjne Centrum Bez-
pieczeństwa, a każdy chętny do nie-
sienia pomocy innym, będzie mógł 
oddać szpik dla fundacji „Drużyna 
Szpiku” oraz odwiedzić krwiobus. 

Dla odważnych przygotowano 
możliwość skoku na Bungee, dzię-
ki czemu możliwe będzie przeżycie 
niezapomnianej przygody oraz po-
dziwianie całego toru wraz ze zgro-
madzonymi atrakcjami i graniczą-
cym z nim lotniskiem Ławica. Inną 
okazją spełnienia swoich marzeń, 
będzie możliwość wykupienia prze-
jazdu wybranym supersamochodem 
po nitce toru. 

Jedną z atrakcji zapewniającą 
dużo emocji i świetnej zabawy, będą 
gry laserowego Paintballa. Laser Tag 
to sport zespołowy przypominający 
klasyczny Paintball, z tą różnicą, że 
zamiast brudzących kulek z farbą, 
karabiny emitują sygnał podczer-
wony, który jest wyłapywany przez 
czujniki na sprzęcie drugiego gracza. 
Dzięki temu Laser Tag jest rozrywką 
bezpieczną, bezbolesną, nie brudzą-
cą i dostępną dla każdego! Na Gran 
Turismo każdy będzie mógł spraw-
dzić swoje umiejętności, albo po pro-
stu dobrze się bawić w rozgrywkach 
trwających 40 min., w grupach do 20 
osób. W czasie gry możliwe będzie 
zaaranżowanie dodatkowego sce-
nariusza: kontrola punktu, snajper, 
Terminator, etc.

 Z kolei Ci, którzy preferują wy-
poczynek z mniejszą dawką wrażeń, 
będą mogli udać się do strefy relak-
su oraz na specjalnie przygotowaną 
plażę. Głodni kulinarnych wrażeń 
goście wyruszą naprzeciw licznym 
foodtruckom, proponującym zróżni-
cowane menu. Wśród wielu klasycz-

nych propozycji, tj. kiełbasa z grilla, 
znajdą się też dania kuchni meksy-
kańskiej i bałkańskiej. Nie zabrak-
nie oryginalnych belgijskich frytek, 
a nawet wypiekanej na miejscu pizzy. 
Pojawi się także miejsce, gdzie bę-
dzie można skosztować, stworzone-
go specjalnie z myślą o GTP, Lion’s 
Burgera. Na spragnionych ochłody 
gości, czekać będą lody gałkowe, 
z automatu oraz gofry, lemoniady, 
koktajle i orzeźwiające smoothie. 

Podczas wydarzenia odbędą się 
kulturowe pokazy plenerowe, któ-
rych celem jest przybliżenie wiedzy 
o dawnych osadnikach z Krainy 100 
Jezior i Wielkopolski, zwanych Olen-
drami. Dzięki warsztatom uczestnicy 
będą mogli poznać codzienne ży-
cie przodków, ich zwyczaje, a także 
spróbować swoich sił w pleceniu wi-
kliny, pieczeniu chleba, oddzielaniu 
śmietany od mleka, a nawet w praso-
waniu żelazkiem na węgiel. 

Podczas całego wydarzenia do 
dyspozycji odwiedzających będą 
łącznie dwa tory – główny, po któ-
rym będą ścigać się uczestnicy Gran 
Turismo Polonia, a także tor dla 
modeli RC, w kształcie rzeczywistej 
nitki toru. Obowiązkowym punk-
tem do odwiedzenia dla wszystkich 
motomaniaków, będzie wystawa 30 
Fordów Mustangów. Fani klasycz-
nych samochód również nie będą za-
wiedzeni, zwiedzając wystawę niepo-
wtarzalnych pojazdów zabytkowych, 
spośród których najstarszy będzie 
miał przeszło 93 lata.

Specjalnie dla rowerzystów wy-
znaczone zostaną oznakowane ścież-
ki rowerowe, prowadzące na tor oraz 
parkingi dla rowerów. Na miejscu 
obecny będzie także serwis rowero-
wi fi rmy Shimano, której specjaliści 
zadbają o stan każdego z powierzo-
nych im rowerów. Pomyślano także 
o amatorach dwóch kółek, którzy 
nie posiadają jeszcze swojego jed-
nośladu – na Tor Poznań sprowa-
dzona zostanie także stacja rowerów 
miejskich. Na cyklistów czekać będą 
liczne niespodzianki. Jedną z niepo-
wtarzalnych atrakcji, będzie wystawa 
zabytkowych rowerów i motorowe-
rów, która z pewnością zainteresuje 
niejednego uczestnika.

Z myślą o wszystkich, którzy chcą 
wziąć udział w tym niesamowitym 
wydarzeniu, zadbano także o kwestię 
dojazdu. Prócz szerokiej oferty kiero-
wanej do rowerzystów, zadbano także 
o bezpłatne przejazdy autobusami 
miejskimi, których trasa rozpocznie 
się spod Dworca Głównego. Wydzie-
lone zostaną także liczne parkingi 
samochodowe, w których ruchem 
zarządzać będzie obsługa. Gran Tu-
rismo Polonia to wydarzenie dla każ-
dego, bez względu na wiek, płeć, czy 
zainteresowania. Świetna atmosfera, 
najlepsze samochody świata, dosko-
nałe jedzenie i masa atrakcji, których 
nie znajdzie się nigdzie indziej. To 
pierwsze tego typy wydarzenie w Pol-
sce, dlatego serdecznie zachęcamy 
wszystkich – małych i dużych, panów 
i panie, osoby pasjonujące się moto-
ryzacją, jak i te, które podzielają inne 
pasje – do wzięcia udziału w nowej 
odsłonie Gran Turismo Polonia. Do 
zobaczenia na Torze Poznań!
Klaudia Englert, Tomasz Rossa

Do Poznania zjadą supersamochody 
Od 30 czerwca do 2 lipca na Torze Poznań pojawi się ok. 200 niezwykłych 

samochodów, takich jak Porsche, Ferrari, Lamborghini, Maserati, czy Aston Martin
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Daj o sobie przeczytać!

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń 
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 
w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, tel. 602 150 364,
w Buku: • Redakcja NGP, ul. Smugi 84, tel. 691 895 296

Zadzwoń teraz!  691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL  KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

www.naszglospoznanski.pl

PROMOCJA

•Dla naszych Czytelników 
mamy 10 pojedynczych bile-
tów na Gran Turismo Polonia. 
Szukajcie na 
naszglospoznanski.pl 

Zdobądź bilety
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10 ZDARZENIA

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia
Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U.2015.1774 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej 
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 
w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości 
położonych na terenie gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie 
bezprzetargowym, pod przydomowy ogródek – część działek nr 619 oraz 620, 
obręb Stęszew.

Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej 
www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 
61 8 197 149, pokój nr 15.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje

29 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 
Stęszew w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się przetarg ustny 
nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości, przeznaczonej na cele 
rolnicze, położonej w Piekarach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 14/1 o pow. 0.4798ha.

Okres trwania umowy dzierżawy w/w działki – 3 lata.
Przyszły dzierżawca tytułem zabezpieczenia winien wnieść najpóźniej 

w dniu podpisania umowy jednorazową opłatę w wysokości rocznego czynszu 
dzierżawnego, która zostanie rozliczona w ostatnim roku dzierżawy.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 240,00zł.
Wadium w kwocie 24,– zł należy uiścić do dnia 23 sierpnia 2016 r.
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu wraz z warunkami przetargu 

znajduje się na stronie internetowej www.steszew.pl, na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w urzędzie, pokój nr 15, 
tel. 61 8197 149.
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Właściciele czworonogów z Plewisk 
(gm. Komorniki) mogą już korzystać 
z miejsca, w którym mogą się one 
swobodnie wybiegać. Przy ul. Zielar-
skiej zakończyły się prace związane 
z organizacją wybiegu dla psów. 

Teren o pow. ok 1000 m2 , sta-
nowiący własność gminy, został 
uporządkowany i wykoszony oraz 
ogrodzony płotem panelowym 
na podmurówce systemowej. Za-
montowano na nim urządzenia 
dla psów, takie jak płotki do prze-
skoków, równoważnie, pochylnię, 
słupki do slalomu, a także obręcze 
do przeskoków. Plac został zaopa-
trzony w ławki dla właścicieli psów 
przebywających na terenie wybie-
gu. Ponadto znalazły się tam kosze 

na psie odchody oraz Regulamin 
korzystania z wybiegu dla psów, 
o przestrzeganie którego apelujemy 
do mieszkańców. Administratorem 
obiektu jest Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. 
Karina Lapis

Uczennica II klasy Szkoły Podsta-
wowej im. J. Wójkiewicza w Radze-
wie (gm. Kórnik) Nadia Jańczak 
zajęła I miejsce w I grupie wiekowej 
(klasy 0– III) w etapie wojewódzkim 
VI Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecz-
nie na wsi – niebezpieczne atrak-
cje w wakacje”, zorganizowanego 
przez Centralną Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego oraz 
Państwową Inspekcję Pracy. Do 
konkursu zgłosiło się 2331 szkół 

i wpłynęło 32697 prac. Wręcze-
nie nagród odbyło się 8 czerwca 
w WUW w Poznaniu.

Miłą niespodzianką dla Nadii, jej 
rodziców i szkoły było zdobycie wy-
różnienia na szczeblu centralnym 
i zaproszenie na podsumowanie 
konkursu do Warszawy. Finał odbył 
się w Sali Kolumnowej Sejmu RP 14 
czerwca, gdzie została zaproszona 
laureatka wraz z rodzicami oraz dy-
rektor szkoły Krystyna Kiełpińska. 
Małgorzata Pawlaczyk

Wybieg dla psów 

Sukces uczennicy z Radzewa

REKLAMA

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Badań nad Jakością Centrum 
Badań i Monitorowania Jakości 
w Poznaniu zorganizowało w pałacu 
w Biedrusku fi nał I edycji programu 
„Najwyższa Jakość 2016”. Emocje 
towarzyszące wręczaniu nagród 
przez prof. Wiktora Gabrusewicza 
podgrzał też występ wybitnej solist-
ki Teatru Muzycznego w Poznaniu 
Anny Lasoty. Patronat sprawował 
„Nasz Głos Poznański”. 

Tego dnia wyróżnionych zostało 
ponad 20 fi rm z całej Polski, a wy-
różnienie indywidualne Menedżera 
Najwyższej Jakości i Ikara Biznesu 
odebrali najlepsi przedsiębiorcy 
i jedna fi rma LEK-AM z Warszawy.

Nagrodzone fi rmy postawiły na 
jakość i osiągnęły sukces w wielu 
dziedzinach rynku. Ponadto kilka 
fi rm, które uczestniczą w Programie 
Jakości Wielkopolskiego Stowarzy-
szenia Badań nad Jakością, odnowi-
ło certyfi katy „Najwyższej Jakości” 
i przeszło pomyślnie weryfi kację au-
dytową. Podstawą przyznania certy-
fi katów były wyniki oceny poziomu 
jakości wyrobów i usług świadczo-
nych przez przedsiębiorstwa uczest-
niczące w konkursie. 

Wśród nagrodzonych fi rm zna-
lazły się: LEK-AM i Investim SA 
z Warszawy, Biopharma i Center-
medical z Gdyni, Polin z Książa 
Wlkp., Astra Technologia Betonu ze 
Straszyna, Neorol z Chrzanu, AWW 
Wawrzyniak z Kalisza, Zespół Pry-
watnych Szkół w Chodzieży, Ze-

spół Szkół Akademickich i Wyższa 
Szkoła Społeczno-Ekonomiczna 
w Środzie Wlkp., Centrum Tury-
styki Oskar w Poznaniu, Berendsen 
Textile Service w Żukowie, Linteli 
w Zakrzewie, P.O.W. LA VITA w Ga-
brielowie, WJK Gastroenterologia 
Konińska, Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Gosty-
niu, Matbud Systemy Ppoż. w Gro-
dzisku Wlkp., Browar Koreb w Ła-
sku, Firma Budowlana Uciechowski 
w Raszkowie, Otto Bock z Poznania 
i Dominik z Mierzyna.

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Badań nad Jakością Centrum Ba-
dań i Monitorowania Jakości już od 
2003 r. wspiera rozwój najlepszych 
przedsiębiorstw, wyszukuje i kreuje 
regionalnych liderów. Wskazuje na 

produkty i usługi, które potwierdza-
ją wysoką jakość. W kilkudziesięciu 
edycjach stowarzyszenie aktywnie 
współpracowało z władzami admi-
nistracyjnymi i samorządowymi 
z całej Polski. Certyfi katem „Naj-
wyższa Jakość” szczyci się już po-
nad 800 fi rm nie tylko w kraju. 

Czerwcową Galę Jakości uświetnił 
występ Anny Lasoty solistki Teatru 
Muzycznego w Poznaniu i tegorocz-
nej laureatki prestiżowego wyróżnie-
nia Teatralnej Nagrody Muzycznej 
im. Jana Kiepury w kategorii najlep-
szej wokalistki musicalowej. Wszy-
scy pamiętają jej brawurowy występ 
z Markiem Piekarczykiem w musi-
calu Jesus Christ Superstar z okazji 
1050 rocznicy Chrztu Polski na sta-
dionie w Poznaniu. Red

Najwyższa jakość 
Kilkanaście fi rm, liderów rynku z całej 

Polski spotkało się na Gali Najwyższej Jakości w Biedrusku 
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Wśród nagrodzonych znalazło się Centrum Turystyki Oskar w Pozna-
niu oraz fi rma Linteli w Zakrzewie (gm. Dopiewo). 

 NASZ PATRONAT
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40 lat szpitala 
w Puszczykowie

Szpital im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego obchodzi w tym roku 
40-lecie swojego istnienia. Z tej okazji, 3 czerwca, odbyła się Gala 

Jubileuszowa, którą otworzyli wspólnie Jan Grabkowski, starosta poznański 
oraz Ewa Wieja, prezes zarządu szpitala w Puszczykowie 

Podczas swojego wystąpienia wy-
raźnie wzruszony starosta podzię-
kował wszystkim zaangażowanym 
w rozwój placówki. Zapewnił także, 
że dopóki zarządza powiatem po-
znańskim, szpital może liczyć na 
ciągłą pomoc i zaangażowanie ze 
strony jego władz.

Organizatorzy przygotowali dla 
zebranych niespodziankę w postaci 
fi lmu o lecznicy. Jednak do najważ-
niejszych punktów uroczystości 
należało wręczenie medali i nagród 
osobom szczególnie zasłużonym 
dla placówki. Listy gratulacyjne od 
starosty poznańskiego otrzymali: 
dr n. med. Wojciech Grabus, specja-
lista w zakresie anestezjologii i in-
tensywnej terapii oraz dyrektor szpi-
tala w latach 1988–1991; dr n. med. 
Barbara Zerger, specjalista chorób 
wewnętrznych i diabetologii; Mag-
dalena Blumczyńska, kierownik 
apteki szpitalnej; pielęgniarki Alek-
sandra Rawecka i Anna Czyż; Stefan 

Kubiak, długoletni pracownik admi-
nistracji i obecny kierownik Działu 
Kadr i Płac; Małgorzata Szabelska, 
starszy technik analityki medycznej 
w Zakładzie Diagnostyki Labora-
toryjnej oraz pracownik techniczny 
Andrzej Weinert. 

Podczas gali głos zabrało wielu 
znamienitych gości reprezentują-
cych m.in. wojewodę wielkopol-
skiego, władze Mosiny, Wielkopol-
ski Park Narodowy czy powiatową 
straż pożarną. 

Spotkanie zakończyły wykłady 
okolicznościowe z zakresu medy-
cyny i prawa. Prelekcje wygłosili 
między innymi: dr n. med. Jakub 
Moskal, koordynator Oddziału Neu-
rochirurgii Szpitala w Puszczyko-
wie, mec. Renata Kawula z Kancela-
rii Adwokatów i Radców Prawnych 
P.J. Sowisło&Topolewski, dr Leszek 
Sikorski z Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu oraz Jadwiga Kuczma-

Napierała, zastępca Państwowego 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego. Podczas 
jubileuszu, choć wszystkim dopisy-
wał humor i zadowolenie z kierunku 
rozwoju szpitala, nie zabrakło mo-
mentów wzruszających oraz towa-
rzyszących takim chwilom refl eksji.

Z uroczystościami jubileuszowy-
mi związana była także konferencja 
naukowa zatytułowana „Zdrowie 
w nauce i praktyce. Czterdziesto-
lecie szpitala w Puszczykowie. Do-
świadczenia i rozwój”. Poszcze-
gólne sesje dotyczyły zachowań 
prozdrowotnych człowieka, zna-
czenia profi laktyki dla zachowania 
zdrowia oraz społecznych uwarun-
kowań efektywności w realizacji za-
dań zawodowych.

Szpital w Puszczykowie to wie-
loprofi lowa placówka medyczna, 
która pierwotnie funkcjonowała 
pod zmiennymi nazwami i zarząda-
mi, najpierw jako Okręgowy Szpital 

Kolejowy, potem zaś Zespół Klinik 
Specjalistycznych. W roku 2004 
szpital został przejęty przez powiat 
poznański, który spłacił wcześniej-
sze, wielomilionowe, zobowiązania 
jednostki, przekształcił ją w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 
a kilka lat później w spółkę akcyjną, 
w której ma 100% kapitału zakłado-
wego. W ten sposób zdołał nie tylko 
wyprowadzić lecznicę z zadłużenia, 
ale także uczynić z niej ośrodek cie-
szący się renomą oraz zaufaniem 
pacjentów z całego regionu. Dyna-
miczny rozwój szpitala, zauważalny 
zwłaszcza w ostatnich latach, jest 
możliwy dzięki stwarzaniu warun-
ków do pozyskiwania nowych za-
kresów świadczeń oraz inwestowa-
niu w infrastrukturę i nowoczesny 
sprzęt diagnostyczno-leczniczy. Od 
roku 2002 wsparcie jednostki ze 
strony powiatu poznańskiego, łącz-
nie z dotacją za lata 2016–2017, wy-
niesie ponad 91 milionów zł.

Pod koniec roku 2015 szpital 
posiadał 16 oddziałów, na których 
hospitalizowano 14.500 pacjentów. 
Rocznie w placówce wykonywanych 
jest prawie 7 tysięcy zabiegów oraz 
prawie 245 tysięcy badań labora-
toryjnych i diagnostycznych. Prze-
prowadzane są tutaj nowatorskie 
zabiegi medyczne, np. resekcja 
guza mózgu metodą wybudzenia 
śródoperacyjnego. Zakład zatrud-
nia ponad 600 pracowników, w tym 
lekarzy, pielęgniarki, ratowników 
medycznych, diagnostów labora-
toryjnych, rehabilitantów, fi zjote-
rapeutów oraz personel medyczny 
i pracowników administracji.

KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Karolina 
Korcz
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Impreza rozpocznie się sygna-
łem Lata z Radiem o godz. 16. 
Na scenie odbędzie się pierwszy 
mini-konkurs i zaprezentowane 
zostanie plenerowe studio Polskie-
go Radia. Chwilę później na sce-
nie pojawi się pierwsza z gwiazd 
imprezy: dziecięcy zespół Arka 
Noego. Założony został w 1999 r. 
z okazji pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski. Pomysłodawcą grupy 
jest Robert „Litza” Friedrich, były 
gitarzysta Acid Drinkers, Turbo, 
KNŻ i 2Tm2,3, a ostatnio lider 
Luxtorpedy. W zespole grają także 
inni członkowie ostatniej z grup. 
Pierwszoplanową rolę odgrywają 
jednak dzieci – członkowie rodzin 
muzyków, które śpiewają głównie 
piosenki o religijnym charakterze. 
Najstarsze już opuściły Arkę, nie-
które z nich działają w innych, „do-
rosłych”, zespołach. Na ich miejsce 
systematycznie dołączają kolejni 
młodzi wykonawcy. Grupa ma swo-
im na koncie 11 płyt, nagrody Fry-
deryk w pięciu kategoriach, w tym 
„Album roku – pop” za płytę „A gu 
gu” i nagrodę Top Trendy za najlep-
szą sprzedaż roku 2003. Występo-
wała na festiwalach, m. in. Przysta-
nek Woodstock i Jarocin Festiwal.

Kolejny artysta, który rozpocz-
nie występ o 17.30, szczególnie 
zainteresuje nastolatki. Idol wielu 
z nich, Dawid Kwiatkowski wraz 
ze swoim zespołem zaprezentuje 
utwory z dwóch dotychczasowych 
albumów. Prawdopodobnie nie za-
braknie też autorskich wersji zna-
nych przebojów, z których (głównie 
za pośrednictwem YouTube) jest 
on znany od kilku lat. Jego debiu-

tancki album „9893” już tydzień po 
premierze trafi ł na szczyt najlepiej 
sprzedających się albumów. Druga 
płyta pt. „Pop&Roll” status platyny 
osiągnęła jeszcze przed premierą. 
D. Kwiatkowski króluje w portalach 
społecznościowych – jego stronę na 
Facebooku śledzi 340 tysięcy fanów, 
profi l na Instagramie obserwuje 
300 tysięcy użytkowników, a kanał 
na YouTube subskrybuje 180 000 
osób. Teledysk „Na zawsze” osią-

gnął w tym serwisie niemal 9 milio-
nów odsłon.

Kolejną z gwiazd będzie zespół, 
którego przeboje w latach 90-tych 
śpiewała cała Polska: De Mono. 
Grupa powstała w 1987 r., gdy do 
założonego przez gitarzystę Mar-
ka Kościkiewicza zespołu Mono 
(z Piotrem Kubiaczykiem na basie 
i Dariuszem Kurpiczem na perku-
sji) dołączyli saksofonista Robert 
Chojnacki i wokalista Andrzej Krzy-

wy. Zimą 1988 roku została nagra-
na pierwsza płyta, która ukazała się 
w 1989 roku. Tytułowa piosenka 
„Kochać inaczej” przez rok utrzy-
mywała się w szczytowych pozy-
cjach listy przebojów radiowej Trój-
ki, grupa otrzymała też wszystkie 
nagrody przyznawane rokrocznie 
przez Magazyn Muzyczny. Drugi al-
bum „Oh Yeah!” z 1991 roku zawie-
rał kolejne przeboje, m. in. „Moje 
miasto nocą”. Inne hity De Mono 
„Znów jesteś ze mną” i „Statki na 
niebie” pochodzą już z wydanej 
w 1994 roku płyty „Stop”. Dwa lata 
później, u szczytu sławy, grupę opu-
ścił założyciel Marek Kościkiewicz, 
który postawił na karierę solową. De 
Mono z różną intensywnością działa 
do dziś, nagrywa kolejne płyty i sin-
gle, koncertuje. Koncert De Mono 
zaplanowany jest na godz. 19.25.

Dwie godziny później swój wy-
stęp rozpocznie Ewa Farna. Polka, 
urodzona w Czechach, w wieku 
11 lat wygrała konkursy piosenki 
na Morawach, w Sosnowcu i Ha-
wierzowie. Wypatrzył ją wówczas 
kompozytor i producent muzyczny 
Leszek Wronka, współpracujący 
wcześniej m. in. z Karelem Gottem 
i Heleną Vondráčkovą. Jej kariera 
nabrała tempa dzięki kontraktowi 
z czeskim oddziałem Universal Mu-
sic Group oraz udanemu występowi 
w polskim programie „Szansa na 
sukces”, gdzie wygrała odcinek. 
Pierwsze dwie płyty z 2006 i 2007 r. 
przeznaczone były na czeski rynek 
i zdobyły tam status platynowych. 
W Polsce E. Farna pierwszy album 
„Sam na sam” wydała w 2007 roku. 
Kolejny („Cicho”) został albumem 

roku Sopot Hit Festiwal. Jej popu-
larność po obu stronach granicy 
nie spada, a kolejne płyty i koncerty 
cieszą się dużym zainteresowaniem.

Oprócz muzycznych występów 
na estradzie odbywać się będą także 
konkursy (o godz. 18.45 i 20.40). 
Przez cały czas imprezie towarzy-
szyć będą liczne atrakcje dla dzieci 
i dorosłych, stoiska pamiątkowe 
i gastronomiczne. A na zakończe-
nie, ok. godz. 22.40 odbędzie się 
pokaz sztucznych ogni. 2 lipca war-
to spędzić popołudnie i wieczór na 
stadionie w Tarnowie Podgórnym. 
Wstęp wolny!

Lato z Radiem i z gwiazdami
Po raz trzeci w Tarnowie Podgórnym zagości Lato z Radiem – największa letnia trasa koncertowa 
w Polsce. Tym razem impreza, która będzie głównym elementem Dni Gminy, odbędzie się 2 lipca. 
Wśród gwiazd De Mono, Ewa Farna, Dawid Kwiatkowski i Arka Noego
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W minioną niedzielę w Auli UAM 
odbył się koncert jubileuszowy 
Teatru Muzycznego w Poznaniu, 
podczas którego widzowie mogli 
posłuchać największych przebo-
jów operetkowych i musicalowych. 
W tak wyjątkowy sposób teatr poże-
gnał sezon 2015/2016. Kolejny roz-
pocznie się z początkiem września. 
Między 7 a 9 września na scenie 
przy ulicy Niezłomnych będzie moż-
na zobaczyć „Evitę” w reżyserii Se-
bastiana Gonciarza. Muzyczna bio-
grafi a Evy Perón-Duarte – drugiej 
żony prezydenta Argentyny, Juana 
Peróna, z miejsca stała się hitem, za 
każdym razem granym przy kom-
plecie widowni. Spektakl zostanie 
powtórzony 21 i 22 października. 

Atrakcyjnie zapowiada się pierw-
sza premiera sezonu 2016/2016, 
czyli „Zakonnica w przebraniu”, na 
podstawie słynnego fi lmu z 1992 
roku z Whoopi Goldberg w roli 
głównej. W obsadzie pojawią się 

znakomici soliści wyłonieni w drodze 
ogólnopolskiego castingu. Reżyserii 
podjął się Jacek Mikołajczyk, który 
ostatnio z powodzeniem zrealizował 
„Rodzinę Addamsów” w gliwickim 
Teatrze Muzycznym. Za tę produkcję 
otrzymał prestiżową nagrodę teatral-
ną, Złotą Maskę. Premiera została 
zaplanowana na 1 października, 
a kolejne pokazy odbędą się od 2 do 
15 października. O biletach warto 
pomyśleć jeszcze przed wyjazdem 
na wakacje, bo rozchodzą się jak 
przysłowiowe świeże bułeczki. Jeże-
li ktoś przegapił ostatnią premierę 
Teatru Muzycznego, czyli „Księż-
niczkę czardasza” w reżyserii Grze-
gorza Chrapkiewicza, będzie mógł 
nadrobić zaległości między 28 a 30 
października. Jest to zupełnie nowe 
odczytanie klasycznej operetki, które 
spodoba się widzom w każdym wie-
ku. Świetna zabawa gwarantowana. 

Państwa uwadze polecamy rów-
nież sierpniowy koncert „Bogusław 

Kaczyński in Memoriam” w Auli 
UAM. W programie znalazły się ulu-
bione utwory operowe i operetkowe 
Bogusława Kaczyńskiego. Kon-
cert poprowadzi Sławomir Pietras. 
Wydarzenie będzie jednocześnie 
promocją jego najnowszej książki 
„Felietony operowe”. Autor od kil-
ku lat regularnie podróżuje do te-
atrów operowych na całym świecie. 
Ogląda próby i spektakle, rozmawia 
z ich twórcami, wykonawcami, me-
nedżerami oraz krytykami. Wiele 
prezentowanych w książce tekstów 
powstało w wyniku wspólnych ob-
serwacji, doświadczeń, nauk, prze-
żyć i dyskusji, którymi Autor dzielił 
się od lat na łamach „Angory”. Pod-
czas koncertu wręczona zostanie 
nagroda Fundacji Kultury Polskiej.

Po wakacyjnej przerwie Teatr Mu-
zyczny zaprasza również na Krakow-
skie Salony Poezji. 29 października 
o godz. 12.00 spotkanie z wybitnym 
aktorem teatralnym i fi lmowym, 

Danielem Olbrychskim. Widzowie 
kojarzą go z takich produkcji jak: 
„Wesele”, „Potop”, „Ziemia obieca-
na”, „Panny z Wilka”, „Kolejność 
uczuć”, „Pestka”, „Pan Tadeusz” czy 

„Ogniem i mieczem”. Z kolei tydzień 
później, 5 listopada, kolejna odsłona, 
tym razem z udziałem Piotra Fron-
czewskiego. Ciekawych nazwisk nie 
zabraknie także w kolejnych mie-
siącach. Warto śledzić stronę www.
teatr-muzyczny.poznan.pl, gdzie 
można również kupować bilety na 
wszystkie wydarzenia. Już niedługo 
będzie tam można znaleźć repertuar 
na listopad i grudzień. Jak widać za-
powiada się kolejny, niezapomniany 
sezon w Teatrze Muzycznym w Po-
znaniu. Lech

Nowy sezon w Teatrze Muzycznym

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne bilety na 
„Zakonnicę w przebraniu” 
na 5 października na godz. 
19. Jak je zdobyć? Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilet

16.00  rozpoczęcie imprezy, 
sygnał Lata z Radiem

16.20  Arka Noego – koncert 
dla najmłodszych

17.30  Dawid Kwiatkowski – 
koncert

18.40  łączenie ze studiem 
w Warszawie

18.45  konkurs sceniczny
19.25   De Mono – koncert
20.40  konkurs sceniczny
21.25  Ewa Farna – koncert
22.40  pokaz sztucznych ogni
22.45  sygnał Lata z Radiem, 

zakończenie imprezy 

ProgramEwa Farna.

De Mono.

Dawid Kwiatkowski.
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Niewątpliwym bohaterem mi-
strzostw Polski juniorów w tenisie 
rozegranych na kortach SKT So-
pot został Piotr Matuszewski, który 
zdobył złoty medal, zarówno w grze 
pojedynczej, jak i podwójnej. Deblo-
wym partnerem Piotra był Kacper 
Żuk (Legia Warszawa). Ponadto 
srebrny medal zdobył Paweł Janko-
wiak w grze mieszanej.

Piotr Matuszewski tydzień wcze-
śniej, także w Sopocie, zagrał do-
piero swój piąty zawodowy turniej 
z serii ITF Pro Circuit, a już osią-
gnął sukces w postaci zajęcia pierw-
szego miejsca w grze podwójnej 
w tym turnieju. Pula nagród wyno-
siła $10,000. Partnerem Piotra był 
Kacper Żuk.

Z kolei na kortach Górnika By-
tom rozegrane zostały mistrzostwa 
Polski młodzików, na których re-
prezentanci AZS wywalczyli dwa 
medale. Marcel Politowicz zdo-
był srebro w grze pojedynczej, 
a Jan Wajdemajer brąz w grze 
podwójnej (w parze z Piotrem 
Gładyszem). Marcel Politowicz 
triumfował także w grze 
pojedynczej na Islandii 
w turnieju Tennis Euro-
pe do lat 14 kategorii 3. 

Ponadto Marcel dotarł do ćwierćfi -
nału gry podwójnej. 

AZS odniósł także sukces w ogól-
nopolskiej Talentiadzie zostając naj-
lepszą. Na podium znalazły się rów-
nież teamy SKT Szczecin (II miejsce) 
i RKT Return Radom (III miejsce). 

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

do swoich szkółek tenisowych 
i na wakacyjne półkolonie. 

Nauka gry prowadzona jest 
na wszystkich poziomach 

zaawansowania. Informacje 
i zapisy: AZS Poznań, ul. 

Noskowskiego 25, tel. 
61 851 85 95, mail: 
azstenis@poczta.
onet.pl. Red

Hawajskie rytmy, owoce i rzęsisty 
deszcz towarzyszyły otwarciu Za-
kątka Przyjaźni i Współpracy na 
Owocowej Plaży w Zborowie (gmi-
na Dopiewo), które odbyło się 17 
czerwca. W uroczystym przecięciu 
wstęgi wzięli udział przedstawiciele 
gmin partnerskich: Szaternik z Li-
twy, Dallgow – Doberitz z Niemiec, 
Saint Brice en Cogles i Dopiewa.

Zakątek jest częścią projektu 
„Owocowa Plaża” realizowanego 
od zeszłego roku przez GOSiR Do-
piewo. Oprócz jabłek, służących 
jako stoły, na plaży można sobie po-
leżeć na wielkim bananie, przysiąść 
na arbuzie czy przytulić do cytryny 
z widokiem na jezioro.

Fundatorem jabłek jest fi rma 
Marmite z Zakrzewa. AM

Medale tenisistów 
poznańskiego AZS

Europejski zakątek 
z jabłkami
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Marcel Politowicz i były znakomi-
ty szwedzki tenisista Björn Borg.

Piotr Matuszewski. 

Podobnie jak w zeszłym roku gru-
pie towarzyszyła asysta gminnych 
motocyklistów, prowadzona przez 
wójta Tarnowo Podgórne Tadeusza 
Czajkę, którą tworzyli również: se-
kretarz gminy Oskar Cierpiszewski, 
prezes Tarnowskiego Stowarzysze-
nia Przedsiębiorców Szymon Ho-
rowski oraz Henryk Żulewski z Ba-
ranowa.

Agnieszka Dowbor Muśnicka 
została rozstrzelana 21 czerwca 
1940  r. Jej symboliczny grób znaj-
duje się na cmentarzu-mauzoleum 
w Palmirach, gdzie od roku – dzięki 

staraniom Towarzystwa – znajduje 
się tablica epitafi jna.

Uroczystości na cmentarzu roz-
poczęła Anna Grajek, która we 
wprowadzeniu przytoczyła słowa 
„jest czas, który niszczy, ale jest 
i pamięć, która ocala”. Następnie 
głos zabrał wójt Tadeusz Czajka, 
który powiedział, że pamięć o tych, 
którzy oddali życie walcząc o wolną 
ojczyznę, jest naszą powinnością 
i zobowiązaniem. Po złożeniu kwia-
tów, zapaleniu zniczy i odmówie-
niu modlitwy odśpiewana została 
„Rota”.

Na cmentarzu swoją obecnością 
zaszczycił grupę Piotr Oleńczak 
z Urzędu Wojewody Mazowieckie-
go, sprawujący opiekę nad cmen-
tarzami wojennymi oraz miejscami 
pamięci narodowej. Po części ofi -
cjalnej oprowadził wszystkich po 
cmentarzu, przywołując pamięć 
o wybitnych osobistościach, zamor-
dowanych w Palmirach.

Wyjazd został zorganizowany 
przez Towarzystwo Pamięci Gene-
rała Józefa Dowbora Muśnickiego 
przy wsparciu gminy Tarnowo Pod-
górne. ARz

Pamiętają o Agnieszce
Członkowie Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora 
Muśnickiego z Lusowa (gm. Tarnowo Podgórne) pojechali 
do Palmir w rocznicę śmierci Agnieszki Dowbor Muśnickiej, 
mieszkanki Lusowa, córki generała Józefa Dowbora Muśnickiego
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SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296

1 lipca na stadionie w Komornikach 
po raz szósty odbędą się zawody 
osób 50+ podczas Spartakiady Se-
niorów. Wśród dyscyplin konkur-
sowych znalazły się nordic walking, 
rzut do kosza czy rzut do tarczy. 
A ponieważ komornickim seniorom 
zawsze dopisują dobre humory, nie 
zabraknie także biegu w goglach 
czy rzutu kaloszem. Bo najważniej-
szy cel to spędzenie czasu w dobrym 
towarzystwie i wspólne podejmowa-
nie wyzwań. W końcu w zdrowym 
ciele zdrowy duch! Imprezę swoim 
patronatem objął wójt Komornik 
Jan Broda. OK

Spartakiada 
seniorów

REKLAMA 
 691-895-296
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 NASZ PATRONAT
Zakończyły się wiosenne rozgrywki 
ligi Red Box, nad którymi patro-
nat objął „Nasz Głos Poznański”. 
W Ekstralidze obserwowaliśmy 
wielka dominację drużyny Auta 
Terenowych, która była wiosną dla 
swoich rywali poza zasięgiem. Dużą 
niespodzianką jest wysoka pozycja 
Nierealu, który pokazał, że nie boi 
się walczyć z każdym rywalem. Naj-
lepszy atak: Auta Terenowe – 106 
strzelonych goli

Najlepsza obrona: Auta Tereno-
we – 29 straconych bramek Król 
strzelców: Patryk Niemczyk (Auta 
Terenowe) – 31 trafi eń.

Grupa mistrzowska
1. Auta Terenowe 12 33 106-29 (+77)
2. Rakietowcy 12 24 65-48 (+17)
3. El-Pietz 12 23 62-57 (+5)
4. Niereal 12 16 42-52 (-10)
5. Kantor Poker 12 14 55-53 (+2)
Grupa spadkowa
6. Falquon 12 17 47-51 (-4)
7. Dom Wydawniczy Rebis 
  12 16 47-54 (-7)
8. Lena Luboń 12 7 34-59 (-25)
9. United 1998 12 4 28-83 (-55)

I Liga
Pasjonująca rywalizacja o tytuł 

mistrzowski pomiędzy zespołami 
Nat-Geo i Gold Finance. Na ligowej 
mecie o jeden punkt lepsi okazali się 
zawodnicy Nat-Geo. O wyrównanej 
klasie sportowej tych ekip niech 
świadczy fakt, że pojedynek w fazie 
zasadniczej 4:2 wygrała drużyna 

Gold Finance, natomiast w fazie 
fi nałowej zwycięstwo 5:4 przypa-
dło Nat-Geo. Naprawdę piękny 
pojedynek godnych siebie rywali. 
Bardzo udany sezon odnotowała 
doświadczona drużyna Budchem, 
dla której trzecie miejsce na podium 
jest wielkim sukcesem i osiągnię-
ciem. Najlepszy atak: Nat-Geo – 68 
strzelonych goli, najlepsza obrona: 
Budchem – 40 straconych bramek, 
król strzelców: Łukasz Marek (Gold 
Finance) – 35 trafi eń. 

Grupa mistrzowska
1. Nat-Geo 12 25 68-47 (+21)
2. Gold Finance 12 24 54-44 (+10)
3. Budchem 12 20 43-40 (+3)
4. Mayart 12 19 57-46 (+11)
5. Drużyna Szpiku 12 14 41-42 (-1)
Grupa spadkowa
6. Kolporter Poznań 12 18 52-54 (-2)
7. Mir-Bud 12 16 47-48 (-1)
8. Terrahaus.pl 12 15 52-56 (-4)
9. FC Wikingowie 12 1 32-69 (-37)

II Liga
W drugiej lidze walka o czołowe 

lokaty to prawdziwy horror, dramat, 
łzy i pot. Cóż za fascynująca, niesa-
mowita walka. Któż by przypusz-
czał, że pojedynek z 29 marca, czyli 
praktycznie w pierwszym tygodniu 
wiosennych rozgrywek, pomiędzy 
zespołami Gols Plus i Leśne Dziad-
ki, zakończony sprawiedliwym 
remisem 7:7, będzie spotkaniem 
dwóch najlepszych ekip w tej klasie 
rozgrywek. Zakończyły one sezon 
z równym dorobkiem 29 wywal-
czonych punktów. Tak więc po ich 

remisie w bezpośrednim meczu, 
o tytule mistrzowskim decydował, 
zgodnie z regulaminem, ich stosu-
nek bramkowy. Wypadł on zdecy-
dowanie na korzyść Gols Plus (+ 
60), Leśne Dziadki miały na plusie 
tylko 23 celne uderzenia. Jakby tych 
niesamowitych emocji było jeszcze 
mało, zajmująca 3 miejsce ekipa 
FC Pums straciła do liderów tylko 
1 punkt. Myślicie, że to koniec dra-
matów. Oczywiście, że nie. Bowiem 
drużyna Wataha, która ukończyła 
sezon na 4 miejscu, straciła do po-
dium również tylko 1 punkt. Wszy-
scy za tę piękną walkę zasłużyli na 
słowa wielkiego uznania i szacunku. 
Najlepszy atak: Gols Plus – 107 
strzelonych goli, najlepsza obrona: 
FC Pums – 35 straconych bramek, 
król strzelców: Damian Krzyżaniak 
(Wataha) – 37 trafi eń.

1. Gols Plus 13 29 107-47 (+60)
2. Leśne Dziadki 13 29 71-48 (+23)
3. FC Pums 13 28 59-35 (+24)
4. Wataha 13 27 76-36 (+40)
5. FC Talenty 13 24 61-40 (+21)

6. Roche 13 24 57-36 (+21)
7. SM Poznań 13 22 72-53 (+19)
8. Troglodyci 13 20 57-56 (+1)
9. Beastie Boys 13 18 49-55 (-6)
10. FC Wikia 13 12 47-72 (-25)
11. Dekpol 13 10 39-56 (-17)
12. Castorama Poznań
  13 9 37-84 (-47)
13. Scan Trans Środa Wlkp.
  13 5 47-108 (-61)
14. Propex Oldboye Red Box
  13 2 52-105 (-53)

III Liga
W trzeciej lidze walka o trofea 

była również interesująca. Dwie 
najlepsze ekipy KS Ciamajdy oraz 
PIMR w bezpośrednim pojedynku 
odnotowały wynik remisowy 2:2. 
Z pięknej strony pokazali się goście 
ze Śremu, ekipa Majorczyk, która 
wywalczyła 3 miejsce. Ciekawostką 
III-ligowej rywalizacji jest fakt, że 
chłopaki ze Śremu pokonali zarów-
no mistrza KS Ciamajdy 6:3 oraz 
wicemistrza PIMR 6:2. Pogubili 
jednak cenne punkty w innych po-
jedynkach. Ten brak pełnej koncen-
tracji i mobilizacji przez cały sezon, 
sprawił, że nie wywalczyli oni tytułu 
mistrzowskiego.

Najlepszy atak: PIMR – 89 
strzelonych goli, najlepsza obrona: 
Majorczyk Śrem – 34 straconych 
bramek, król strzelców: Patryk Cha-
rubin (PIMR) – 48 trafi eń. 

1. KS Ciamajdy Reaktywacja
  13 31 82-39 (+43)
2. PIMR 13 29 89-38 (+51)
3. Majorczyk Śrem 13 28 70-34 (+36)

4. Pekabex 13 25 65-39 (+26)
5. Amazon POZ 1 Poznań 
  13 23 53-41 (+12)
6. Grodno Elektryczne Hurtownie
  13 20 61-60 (+1)
7. KS Arvato 13 20 49-48 (+1)
8. Kumple z Piły 13 20 65-71 (-6)
9. MC2 Konsulting 13 15 56-70 (-14)
10. ADM SSC 13 13 51-78 (-27)
11. Dundalk FC 13 12 32-52 (-20)
12. FC Grunwald 13 11 40-63 (-23)
13. Bergerat Monnoyeur
  13 8 33-62 (-29)
14. Z.P. Szpiki 13 5 56-107 (-51)

Najlepszym bramkarzem wszyst-
kich lig uznano bramkarza ekipy 
Niereal Dariusza Pawlaka.

Auta Terenowe rzucają rękawicę 
Dream Teamowi Red Box Obornic-
kiej Ligi Mistrzów.

Najlepsza drużyna ostatnich lat 
w Polsce, kilkukrotny mistrz Pozna-
nia, rzuca wyzwanie reprezentacji 
Obornik.Pokazowy mecz odbędzie 
się na boisku z naturalną trawą 
przed salonem piłkarskim Red Box, 
w Poznaniu 1 lipca o godzinie 
19 podczas Zakończenia Sezonu 
Poznańskiej Ligi Red Box, które 
rozpocznie się godzinę wcześniej.
Dojazd na mecz i z powrotem obor-
niczanom zapewni fi rma Bus4Y-
ou,która również ufunduje koszul-
ki, w jakich wystąpią zawodnicy obu 
zespołów.

Więcej na: www.redboxsport.pl 
www.facebook.com/redboxpoznan 
wwww.redboxtv.pl oraz w Salonie 
Piłkarskim Red Box, ul. Promieni-
sta 27a w Poznaniu. Red

Finisz wiosennej edycji ligi Red Box
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Na zdjęciu najlepsza drużyna 
ostatnich lat Auta Terenowe. 

W piątek, 24 czerwca w Sali Wi-
dowiskowej GOK w Przeźmierowie 
odbyło się uroczyste podsumowanie 
piątej edycji Biegu Lwa w Tarnowie 
Podgórnym i trzeciej Triathlonu 
Lwa w Lusowie. Gala była okazją do 
podziękowania licznym partnerom 
obu imprez. 

Bieg i Triathlon Lwa są wydarze-
niami organizowanymi w gminie 
Tarnowo Podgórne, która od pierw-
szych edycji wspiera organizatorów. 

– Wsparcie gminy i instytucji 
gminnych jest dla nas nieocenione. 
Cieszymy się, że nasza współpraca 
od lat układa się tak dobrze – pod-
kreślił Piotr Modzelewski, dyrektor 
imprezy. – Dzisiejsza gala to okazja, 
by osobiście podziękować wszyst-
kim, którzy pomagają nam w orga-
nizacji biegu i triathlonu. To ważne, 
bo wiemy że udział każdej fi rmy, 
która z nami współpracuje nie jest 
przypadkowy – nasi partnerzy 

podpisują się pod naszymi ideami 
i mają podobne cele. 

Gratulacje i podziękowania or-
ganizatorom złożył m.in. wójt Tar-
nowa Podgórnego Tadeusz Czajka. 
Część artystyczną gali wypełnił kon-
cert Jacka Mezo Mejera, który wy-
stąpił również podczas Biegu Lwa. 
W trakcie imprezy zaprezentowane 
zostały materiały promocyjne, które 
powstały podczas biegu i triathlonu. 

Bieg Lwa to półmaraton, Pogoń 
za Lwem na 7km, biegi dla dzieci 
i młodzieży, sztafety szkolne, szta-
fety pokoleń oraz maraton outdoor 
cycyling. Triathlon Lwa w tym roku 
był organizowany na dystansach 1/4 
i 1/8 IRONMAN, a dodatkowo rywa-
lizowały także dzieci. Przy okazji obu 
imprez zorganizowane zostały zawo-
dy dla niepełnosprawnych sportow-
ców – podopiecznych Stowarzyszenia 
Roktar. Justyna Grzywaczewska

Podsumowanie Biegu 
i Triathlonu Lwa

Trasę 44 kilometrów pokonało 135 
maratończyków z całego kraju. Tra-
dycyjnie impreza organizowana była 
przez Stowarzyszenie Biegowe Bry-
lant Kórnik. Tegoroczny maraton 
była wyjątkowy ze względu na jego 
włączenie przez ekscelencję ks. arcy-
biskupa Stanisława Gądeckiego do 
obchodów 1050 rocznicy Chrztu Pol-
ski, a także fakt, że po raz pierwszy 
na polach lednickich na biegaczy nie 
czekał Ojciec Jan Góra. Tradycyjnie, 
w zgodnej opinii maratończyków był 
to kolejny niezapomniany dzień.

Trasa maratonu wiodła z placu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
ulicami miasta, dalej przez Kicin, 
Wierzenicę, Karłowice, Wronczyn, 
Łagiewniki, Skrzetuszewo, po 
których już czekały pola lednic-
kie. Ponad 65.000 osób przywi-
tało biegaczy bezpośrednio przed 

mszą świętą. Otrzymali oni bło-
gosławieństwo od ojców Macieja 
Soszyńskiego i Wojciecha Prusa, 
którzy przejęli dzieło lednickie po 
śp. ojcu Janie. Wśród biegaczy były 
cztery osoby niepełnosprawne, 
które pokonały trasę maratonu na 
wózkach. Z zawodnikami biegł ka-

pelan maratonu ks. Artur Wojczyń-
ski z parafi i św. Wojciecha w Bni-
nie, który w czasie biegu spowiadał 
maratończyków. W trakcie biegu 
dołączył do nas również Komen-
dant Miejski Policji w Poznaniu 
Roman Kuster wraz z małżonką. 
Filip Żelazny (Brylant Kórnik)

Kórnik na Lednicy
XI Maraton Lednicki był częścią obchodzonych 4 czerwca, 
pod hasłem AMEN, spotkań młodych Lednica 2000 
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18 czerwca odbyła się szósta edycja 
Stęszewskiego Biegu Przełajowe-
go, zorganizowanego przez gminę 
Stęszew. Patronat objął „Nasz Głos 
Poznański”. 10-kilometrową trasę 
ukończyło 252 zawodników. 

Najszybsi okazali się: Oleksander 
Łabziuk reprezentujący Achilles 
Leszno (34 min. 21 sek.) oraz Do-
rota Przybysz z Grodziskiego Klubu 
Biegacza (41.51). Organizatorów 
cieszy, że z roku na rok zwiększa się 
także grupa mieszkańców stęszew-
skiej gminy, startujących w zawo-
dach. Szczegółowe wyniki śledzić 
można na stronie biegu: www.bieg.
steszew.pl

Oprócz biegu głównego odby-
ła się także kolejna edycja biegów 
dziecięcych – Oxytop Dziecięce 
Przełaje. Red 

Stęszewski przełaj 
252 zawodników ukończyło VI Stęszewski Bieg Przełajowy 

 NASZ PATRONAT

Ok. 350 biegaczy przekroczyło 
w niedzielę, 5 czerwca linię mety 
III Activus Run w Szreniawie (gm. 
Komorniki). Patronat sprawował 
„Nasz Głos Poznański”. Tradycyj-
nie można było biec dwa dystanse – 
5 i 10 km. Obie trasy prowadziły po 
urokliwych szlakach Wielkopolskie-
go Parku Narodowego – start z Mu-
zeum Rolnictwa w Szreniawie, dalej 
przez Szreniawę, Rosnówko i wokół 
Jeziora Jarosławieckiego. 

Dobra organizacja biegu oraz 
rześka i słoneczna aura sprawiły, 
że wśród startujących panowała ra-
dosna atmosfera i pozytywna ener-
gia. W biegu wzięli udział biegacze 
z okolicznych gmin, ale najszybszy-
mi okazali się mieszkańcy gminy 
Komorniki. Królem dystansu na 5 
km został komorniczanin Dawid 
Cieślak z czasem 16:40 min, a Łu-
kasz Wróbel z Wir był pierwszy na 
mecie trasy 10 km z wynikiem 35:29 
min. Obaj panowie reprezentują 
Komornicką Grupę Biegową KGB 
Grzmot. Zastępca wójta gminy Ko-

morniki Tomasz Stellmaszyk złożył 
gratulacje zwycięzcom we wszyst-
kich kategoriach. Szczególnie mi-
łym momentem były wyróżnienia 
dla najszybszych mieszkańców gmi-
ny. W biegu na 5 km byli to: Marta 
Chmielewska z Wir (24:03 min.) 
oraz Dawid Cieślak, a na dystansie 
10 km: Izabela Budna z Głuchowa 
(47:14 min.) i Łukasz Wróbel. 

W 3. edycji Activus Run wystar-
tował także Jacek Mejer – Mezo, 
który zajął trzecie miejsce w biegu 
na 5 km. Jak mówił, to jego pierw-
szy raz na podium, co sprawiło mu 
wielką radość. 

Biegacze po krótkiej regeneracji 
wzięli udział w trwającym tego dnia 
na terenie Muzeum Festiwalu Piwa. 
Gmina Komorniki po raz drugi była 
partnerem biegu. Organizatorem 
biegu była fi rma Activus.

Activus Run w Szreniawie
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

W wyniku porozumienia dziewięciu 
wielkopolskich klubów tenisowych 
(Sportoteka Puszczykowo, Kor-
towo, fairPlayce, CT Sobota, AT 
Angeliki Kerber, Arena, TT Świer-
czewo, Warta Poznań, PT Olimpia) 
powstał projekt Wielkopolski Ran-
king Tenisowy. Ma on na celu ujed-
nolicenie zasad rozgrywania turnie-
jów oraz integrację amatorskiego 
środowiska tenisowego. Patronat 
objął „Nasz Głos Poznański”. Zo-
stał już przygotowany turniejowy 
kalendarz na Lato 2016 obejmujący 
20 turniejów. Ofi cjalna strona WRT: 
www.teniswielkopolski.pl. MF 

Wielkopolski
Ranking
Tenisowy
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W sali konferencyjnej IBB Andersia 
23 czerwca odbyła się konferencja 
prasowa przed turniejem tenisowym 
Poznań Open, który zostanie roze-
grany od 9 do 17 lipca na kortach 
Parku Tenisowego Olimpia. Jednym 
z patronów medialnych wydarzenia 
jest „Nasz Głos Poznański”.

Tegoroczny Poznań Open będzie 
13 edycją challengera ATP rozgrywa-
ną w nowej formule. Choć trzynastka 
wcale nie musi oznaczać pecha, to 
okres w którym turniej się odbywa 
jest w świecie sportu bardzo gorący.

– Czas tegorocznego turnieju jest 
trudny, jeśli chodzi o mapę sporto-
wych wydarzeń zarówno w Polsce, 
jak i w Europie. Wszyscy żyjemy 
Euro 2016 i kibicujemy naszej dru-
żynie. Tegoroczny Poznań Open jest 
w kleszczach wielkich wydarzeń te-
nisowych: przesuniętego o tydzień 
Wimbledonu i jednocześnie dużych 
imprez na kortach twardych, włącz-
nie z US Open, który odbędzie się 
pod koniec sierpnia. Dodatkowo do 
kalendarza w tym roku wskoczyły 
również igrzyska olimpijskie w Rio 
de Janeiro. Okres między Wimble-

donem, a igrzyskami to tylko trzy 
tygodnie, w tym czasie odbędzie się 
wiele tenisowych imprez, w tym trzy 
duże ATP, więc w tym roku mamy 
dość dużą konkurencję – mówił 
Krzysztof Jordan, dyrektor turnieju 
Poznań Open.

Podczas konferencji przedsta-
wiono listę startową tegorocznego 
turnieju. Tym razem będzie jedna 
istotna różnica w porównaniu do 
poprzednich edycji. 

– W tym roku po raz pierwszy nie 
mamy zawodników z pierwszej setki 
rankingu ATP, co jest spowodowa-
ne kumulacją turniejów na świecie 
i w Europie – tłumaczy K. Jordan. – 
To nie będzie miało jednak wielkiego 
wpływu na poziom sportowy, który 
i tak będzie wysoki. Bo i tak mamy 
wielu świetnych graczy, niezależnie 
od miejsca które zajmują. Mamy fi na-
listę zeszłorocznego turnieju Mołda-
wianina Radu Albota, mamy Niemca 
Tobiasa Kamke, reprezentującego 
obecnie Kazachstan Aleksandra Nie-
dowiesowa, a także na przykład Pedję 
Krstina, czyli zwycięzcę konkursu 
Fair Play, organizowanego wspólnie 
z Uniwersytetem Ekonomicznym.

Podczas turnieju w Poznaniu nie 
zabraknie oczywiście także polskich 
akcentów. Trzech Polaków: Hubert 
Hurkacz, Kamil Majchrzak oraz Ma-
ciej Dembek dostało się do głównej 
drabinki dzięki „dzikim kartom”. 

Poza tym specjalne przepustki do eli-
minacji dostali czołowi polscy junio-
rzy: Kacper Żuk i Piotr Matuszewski 
– tenisista AZS Poznań.

– Cieszę się z tego, że ten turniej 
się odbywa. Dzikie karty poszły do 
zawodników, którzy są zapleczem 
Pucharu Davisa. Zdecydowanie 
Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak 
i Michał Dembek to zawodnicy, na 
których liczymy w przyszłości, oni 
będą bronić honoru polskiego teni-
sa. Nasi zdolni juniorzy Żuk i Ma-
tuszewski zagrają w eliminacjach, 
natomiast w deblu w turnieju głów-
nym. Ostatnio świetnie radzą sobie 
w międzynarodowych imprezach. 
Wygrali niedawno turniej wysokiej 
rangi. Liczę, że na trawie również 
im się powiedzie – mówił podczas 
konferencji Jacek Muzolf, prezes 
Polskiego Związku Tenisowego.

Tytularnym partnerem challengera 
od pięciu lat jest miasto Poznań, dla 
którego przyjazd tenisistów z całego 
świata jest również dużą promocją, 
co podkreśliła Ewa Bąk, dyrektor wy-
działu sportu UM Poznania. 

– Ta impreza, która jest od wielu lat 

mocno wpisana w kalendarz sporto-
wy Poznania pokazuje, że takie wyda-
rzenia powinniśmy wspierać i organi-
zować. W tym roku pula nagród jest 
wyższa, ponieważ szyld Poznań Open 
to także duża promocja dla miasta. 
Atrakcją, która czeka wszystkich ko-
neserów tenisa i nie tylko będą me-
cze organizowane przy oświetleniu 
w sesji nocnej, a do tego piękna infra-
struktura parku na Golęcinie. Życzę 
prezesowi, aby ta trzynastka okazała 
się szczęśliwa – stwierdziła. 

Na konferencji obecni byli także Ma-
riusz Kubiak z Urzędu Marszałkow-
skiego województwa wielkopolskiego 
oraz Ewelina Sterczewska, manedżer 
Parku Tenisowego Olimpia. Red

Nocne sesje Poznań Open
W turnieju głównym z „jedynką” zagra fi nalista zeszłorocznego turnieju 

Mołdawianin Radu Albot, a także z „dzikimi kartami” trzej Polacy. Pozostali maja szansę w eliminacjach

Jedną z „dzikich kart” otrzymał 
Kamil Majchrzak.
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• Trwa nabór dzieci (9–16 lat) 
do podawania piłek podczas 
Poznań Open! Zgłoszenia 
przyjmowane są do 1 lipca na 
adres: biuro@parktenisowy.pl! 
Informacje pod nr tel. 603 283 
336 i w/w mail.

Nabór dzieci


