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Poznaniak na WimbledoniePoznaniak na Wimbledonie STR. 15
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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!

Sesje nocne Sesje nocne 
na Poznań Openna Poznań Open

Na kortach Parku Tenisowego Olimpia odbywa się Na kortach Parku Tenisowego Olimpia odbywa się 
13. edycja poznańskiego challengera. Więcej na13. edycja poznańskiego challengera. Więcej na STR. 14STR. 14
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Atrakcyjne tenisowe lato w Poznaniu Kalendarium
Dobre fi lmy pod 
gołym niebem
• „Body/Ciało”, „Gwiezdne 
wojny: Przebudzenie mocy”, 
„Spectre” i „Moje córki krowy” – 
te fi lmy będzie można za sprawą 
GOK „SEZAM” obejrzeć na 
wygodnych leżakach podczas 
tegorocznych projekcji kina 
plenerowego w gminie Tarnowo 
Podgórne.
• Pierwszy seans w sobotę, 30 
lipca o godz. 22 przy Centrum 
Kultu ry Przeźmierowo. W pro-
gramie „Body/Ciało” Małgorzaty 
Szumow skiej. 31 lipca o godz. 22 
w parku w Tarnowie Pod górnym 
wyświetlona zostanie naj nowsza 
część Gwiezdnych Wojen – 
„Przebudzenie mocy”. 
• 7 sierpnia o godz. 22 w parku 
przy Centrum Kultury Przeźmie-
rowo odbędzie się pokaz fi lmu 
„Spectre”. 13 sierpnia o godz. 
21.30 wyświetlony zostanie 
fi lm „Moje córki krowy” Kingi 
Dębskiej. Wstęp wolny. 

— Sympatycy tenisa, do których 
i ja się zaliczam, już zacierają ręce. 
Dziś zaczyna się turniej główny 
13. edycji challengera Poznań 
Open. Od pierwszej jego edycji, 
nieważne jaką nazwą i rangę miał, 
byłem na nim obecny i z utęsknie-
niem czekałem na kolejne mecze. 
Mimo, że impreza ma skromniej-
szą rangę niż kiedyś, to bardzo 
cieszę się, że się wciąż odbywa, bo 
był moment, że nie było to wcale 
takie pewne. Na szczęście, miasto 
Poznań wyciągnęło – nie po raz 

pierwszy zresztą – pomocną dłoń 
organizatorom tej prestiżowej 
imprezy. Pomagają też inni sponso-
rzy. I bardzo dobrze. 

Szanujmy takie turnieje jak 
Poznań Open. Bez nich nie byłoby 
Agnieszki Radwańskiej, Łuka-
sza Kubota, Jerzego Janowicza, 
Mariusza Fyrstenberga, Marcina 
Matkowskiego… Bez nich nie 
będzie ich następców. A takowym 
szansę właśnie daje młodym Po-
znań Open. Kto wie jakich emocji 
będą w przyszłości dostarczać nam 

Kamil Majchrzak, Hubert Hurkacz 
i Michał Dembek. 

W tym roku odbędą się po raz 
pierwsze nocne sesje, które zapo-
wiadają się bardzo atrakcyjnie. 

Zachęcam, kibicujmy Polakom 
na Poznań Open, którego jednym 
z patronów medialnych jest „Nasz 
Głos Poznański”. Może któryś 
z nich powtórzy sukces Jerzego 
Janowicza sprzed trzech lat?! 

A jeśli ktoś nie może dotrzeć na 
korty, to polecam nasze fotorelacje 
na www.naszglospoznanski.pl .

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

Szanujmy takie 
turnieje jak 
Poznań Open

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

25 VII
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

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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Po ponad czterech latach przebudo-
wy rondo Kaponiera stopniowo ma 
być oddawane do użytku – pasaże-
rom komunikacji miejskiej i kierow-
com. Z końcem sierpnia – jak wynika 
z informacji Zarządu Poznańskich 
Inwestycji Miejskich – pasażerowie 
będą mieli do dyspozycji przystanki 
tzw. „górne” (na poziomie jezdni) 
i „dolne” (na trasie Poznańskie-
go Szybkiego Tramwaju). Łączyć 
je będą przejścia, schody ruchome 
i windy. Kaponiera z pobliskim „Bał-
tykiem” ma być głównym miejscem 
przesiadkowym z tramwajów do au-
tobusów czy PST. Dwupoziomowy 
węzeł będzie nie lada wyzwaniem dla 
pasażerów, którzy – miejmy nadzieję, 
dzięki czytelnym informacjom – nie 
pogubią się z dotarciem do właściwe-
go przystanku.

W drodze do nich będą musie-
li przejść przez podziemny pasaż 
(w kształcie ronda). Podobny będzie 
do poprzedniego, gdzie funkcjo-
nowały sklepiki i punkty usługowe 
oraz toalety. Teraz wszystkich tych 
obiektów ma być kilkanaście. Będą 
też przejścia do podziemnych parkin-

gów, gdzie kierowcy po zostawieniu 
samochodu będą mogli przesiąść się 
do tramwajów. 

Do wyjść i przystanków z podziem-
nego ronda pieszych prowadzić mają 
odpowiednie oznaczenia. W po-
przednim rozwiązaniu pieszych pro-
wadziły „neonowe szlaki” w różnych 
kolorach. Dzięki nim, pasażerom 
łatwo było dotrzeć do celu, a oznacze-
nia te chwalili nie tylko poznaniacy, 
ale także przyjezdni.

Choć Kaponiera to jeszcze nadal 
spory plac budowy, to jednak widać 
na niej końcowe prace. Te są niemniej 
pracochłonne. Przed końcowym 
technicznym odbiorem wszystko 
musi właściwie funkcjonować, a prze-
cież zainstalowanych zostało tam 
wiele schodów ruchomych i wind, 
urządzeń wentylacyjnych, oświetle-
niowych, czujników bezpieczeństwa, 
itd. Kaponiera – w porównaniu z po-
przedniczką – będzie węzłem nowo-
czesnym. Ale większe też będą koszty 
technicznego utrzymania przez mia-
sto, które przejmie nad nim kontro-
lę. Do końca roku prowadzone będą 
przez poznański magistrat działania, 

by naziemna i podziemna przestrzeń 
Kaponiery była właściwie zagospo-
darowana i utrzymywana. Zajmą się 
nimi urzędy miejskie. Zarząd Dróg 
Miejskich będzie odpowiadać za 
nadzór techniczno-budowlany. ZTM 
zajmie się obsługą pasażerów, a loka-
le handlowo-usługowe oraz parking 
podziemny podlegać będzie Zarzą-
dowi Komunalnych Zasobów Loka-
lowych.   Oznacza to, że miasto zre-
zygnowało z poszukiwania operatora 
przestrzeni komercyjnych. Zdaniem 
zastępcy prezydenta Macieja Wu-
darskiego rondo Kaponiera ze swymi 
wieloma funkcjami i ze względu na 
swą komunikacyjną wagę pozostanie 
we władaniu miasta. Koszty eksplo-
atacji tego węzła dla miasta nie będą 
więc małe; ocenia się nawet, że rocz-
nie mogą być ponadmilionowe. 

Porównując rozmach techniczny 
nowej dwupoziomowej Kaponiery 
z pobliskim węzłem „Teatralki”, gdzie 
ruch pieszy, tramwajowy, autobusowy 
i samochodowy skupia się na jednym 
poziomie, od razu nasuwa się pytanie, 
który węzeł jest przyjazny? Z pewno-
ścią, ze względu na rozdzielenie ruchu 

pieszego od samochodowego jest nią 
Kaponiera. Ze względu na dostępność 
i bliskość do komunikacji – Most Te-
atralny, gdzie – nawet po oddaniu Ka-
poniery – nadal będzie się krzyżować 
większość linii tramwajowych. Doj-
ście do nich – paradoksalnie – będzie 
szybsze, bo nie ma tam schodów zwy-
kłych i ruchomych, korytarzy i wind, 
a jedynym utrudnieniem z poziomu 
„0”, czyli z poziomu jezdni i chodni-
ków oraz przystanków będzie po dro-
dze sygnalizacja świetlna. 

Nic więc dziwnego, że „Teatralka” 
właśnie teraz komunikacyjnie jest 
najbardziej obciążonym miejscem. 
Jak zaznaczyła Iwona Gajdzińska, 
rzecznik prasowy MPK, w pierw-
szych latach przy przebudowie Ka-
poniery, gdy węzeł ten był całkowicie 
wyłączony z ruchu, przez „Teatralkę” 
przejeżdżało aż 20 linii tramwajo-
wych, a Poznań bił wówczas pod tym 
względem rekordy w całej Europie.

Po oddaniu nowej Kaponiery ruch 
tramwajów na „Teatralce” będzie 
nieco mniejszy. Ma jeździć „tylko” 
jedenaście linii tramwajowych. To 
jednak też sporo. Kilka linii ubyło 

dzięki przedłużeniu nowej trasy PST 
w tzw. „dziurze toruńskiej”, wiodącej 
obok torów kolejowych. Wówczas 
otwarto nowy przystanek „Pestki” 
w sąsiedztwie Mostu Teatralnego. Na 
czas budowy Kaponiery miał być on 
tymczasowy. Okazało się, że cieszy 
się popularnością wśród pasażerów 
i – jak wynika z zapowiedzi magi-
stratu, który promuje komunikację 
miejską – pozostanie w użytkowaniu, 
mimo że oddalony jest o ok. 300 me-
trów od Kaponiery. Nie jest to spora 
odległość. 

Kaponiera i „Teatralka”, choć pod 
względem funkcjonalności są różne, 
komunikacyjnie będą się doskonale 
uzupełniać. Komu nie będzie po dro-
dze chodzić po podziemnych koryta-
rzach i schodach Kaponiery, będzie 
mógł wysiąść przy Moście Teatral-
nym. Stąd do centrum miasta czy na 
Jeżyce jest równie blisko.

Kaponiera i „Teatralka” 
W centrum Poznania ponownie – z początkiem września – funkcjonować 
będą „konkurencyjne” węzły komunikacyjne: Kaponiera i „Teatralka”

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Ta znajdująca się w gminie Dopie-
wo miejscowość jest dziś jednym 
z najchętniej wybieranych miejsc do 
zamieszkania pod Poznaniem. Kto 
by przypuszczał, że ma tak długą 
historię. Niedawno współczesnym 
mieszkańcom Dąbrówki odsłoniła 
ją ziemia. Sensacyjnego odkrycia 
dokonał zespół archeologów pra-
cujących pod kierownictwem Paw-
ła Pawlaka z Pracowni Archeolo-
giczno – Konserwatorskiej Henryk 
Klunder z Poznania.

– Odkrycie tak starego i dobrze 
zachowanego, biorąc pod uwagę 
upływ czasu, grodu w Dąbrówce to 
archeologiczny rarytas. Właściciel 
terenu, planując inwestycję, otrzy-
mał wytyczne konserwatorskie, że 
przed jej realizacją teren musi być 
oddany w ręce archeologów. Prowa-
dziliśmy już w innym miejscu Dą-
brówki odkrywki, ale wtedy ziemia 
odsłaniała nam jedynie pozostało-
ści osady, częściej spotykane ślady 
osadnictwa. Trafi enie podczas ta-
kich prac na gród to rzadkość – mówi 
Paweł Pawlak. – Mało jest w Wiel-
kopolsce miejsc, w których prace 
byłyby prowadzone na tak dużym 
obszarze. Naszym zadaniem jest 
zebranie i uporządkowanie infor-
macji. Ustaliliśmy rozmiary grodu, 
rozkład budynków. Sporządzamy 
plany grodu. Wiemy o wałach, fo-
sie, bramie wjazdowej. Znajdujemy 
sporo przedmiotów z czasów świet-

ności grodu. Dobrze zachowało się 
np. drewno z umocnień wałowych. 
Zachowały się też części podziemne 
budynków, wykopy po budynkach, 
partie piwniczne, elementy wypo-
sażenia. Budynki wczesnośrednio-
wieczne były wkopywane w ziemię. 
Były to z reguły chaty ziemiankowe, 
w mniejszej części wystające z zie-
mi, kryte. Wydobywamy narzędzia, 
części naczyń, kości zwierząt domo-
wych i dzikich. To, co wyciągamy, 
inwentaryzujemy. Czyścimy, katalo-
gujemy i pakujemy w kartony. Czeka 
nas sporo pracy, zanim pozyskane 
przedmioty i dokumentację przeka-
żemy do Muzeum Archeologiczne-
go w Poznaniu.

Paradoksalnie, do tak późnego od-
krycia grodu w Dąbrówce przyczy-
nili się sami archeolodzy zajmujący 
się okolicami Dąbrówki dziesiątki 

lat wcześniej. Nie było z ich strony 
wyróżników, które w jakikolwiek 
sposób mogłyby sugerować, że mógł 
tu istnieć gród. Była jedynie mowa 
o osadach. Budowa grodu obronne-
go wymaga sporego wysiłku, pracy 
wielu ludzi. To zwiezienie mnóstwa 
ziemi na wały, wycięcie i zwiezienie 
tysięcy dużych drzew. Gród to inny 
przejaw organizacji miejsca.

Gród miał kształt pierścienia 
o średnicy 80 m. Zajmował 15 arów. 
Dawał schronienie mieszkańcom, 
których mogło tu mieszkać ok. 250–
–300 oraz mieszkańcom okolicz-
nych osad. Miał 7-metrowe wały 
usypane z ziemi, o 10-metrowej 
podstawie. Drewniane ogrodze-
nie, wznoszone w grodach na wzór 
muru, zbudowane było z pni dorod-
nych dębów. Osadzone pionowo 
pale wznosiły się na wysokość 5 m. 

Od strony północnej gród miał bra-
mę wjazdową. Otoczony był fosą, 
która miała 10 metrów szerokości 
i była głęboka na 1,5 m. Zasilała ją 
zasobna wówczas w wodę rzeka – 
dziś będąca niepozorną rzeczką – 
Wirynka. Wewnętrzny plac grodu 
prawdopodobnie mieścił do 30 chat 
ziemiankowych. Nie wiemy tego na 
pewno, bo teren wykopalisk dotyczy 
jednej trzeciej całości.

Mieszkańcami grodu i okolicz-
nych osad było plemię słowiańskie. 
Słowianie pojawiali się na tym tere-
nie w połowie VII wieku. Początko-
wo nie tworzyli jednak osad otoczo-
nych wałami obronnymi i palami. 
Pierwsze grody powstawały pod 
koniec VIII i na początku IX wie-
ku. W czasach nieco późniejszych 
zaczęto budować grody, jednak 
większość ówczesnej ludności za-
mieszkiwała nadal w osadach, któ-
re z nimi sąsiadowały. Grody pro-
mieniowały na osady w okolicę do 
kilku kilometrów i dawały ludności 
schronienie na wypadek zagroże-
nia. Najbliższa osada, utrzymująca 
stałe kontakty z grodem, mieściła 
się w Dąbrówce – na zachód od 
niego, na terenie rozrastającego się 
dziś osiedla mieszkaniowego. 

Gród w Dąbrówce spłonął. Wska-
zują na to prowadzone badania. 
Z całą pewnością nie był utworzony 
według koncepcji protopaństwo-
wej, jak u Piastów. Pożar najpraw-

dopodobniej wzniecili najeźdźcy 
z Poznania. Gród został opuszczo-
ny przez mieszkańców. Dlaczego 
tak się stało? Gród mógł być po-
strzegany jako konkurencyjny na 
tym terenie dla Poznania Piastów. 
Tworząc zręby organizacji, podpo-
rządkowywali oni sobie takie grody 
lub je niszczyli. Początkowo Piasto-
wie organizowali się wokół grodów 
w Poznaniu, Gnieźnie, Ostrowie 
Lednickim i Gieczu. Wokół nich 
skupili się możni, którzy popierali 
ich działania, mające na celu dalej 
idącą organizację. Ówczesne zie-
mie dzieliły się na strefy wpływów, 
dla których znaczenie miały szlaki 
handlowe i grody. Fortuna Piastów 
wyrastała z pomyślności wojskowej 
ich działań. Jej przejawem mogła 
być także eliminacja grodu w Dą-
brówce. Na terenach podporządko-
wanych Piastowie upowszechniali 
własne grody lub przebudowywali 
istniejące, ustanawiając nad nimi 
kontrolę. Działo się to w X wieku. 

Co jeszcze odkryje ziemia, którą 
w Dąbrówce przesiewają archeolo-
dzy? Dowiemy się niebawem. Roz-
poczęte w połowie czerwca prace 
mają zakończyć się w sierpniu.

Odkryto gród plemienny w Dąbrówce
Dobrze zachowany gród z czasów przedpaństwowych, bo z połowy IX wieku, odkryto w Dąbrówce

REKLAMA

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Prace archeologiczne w Dąbrówce.
Obok: narzędzia z czasów funkcjonowania grodu. 
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W gminie Stęszew w tym roku 
podjęto wiele inwestycji. Część 
już zakończono, inne trwają. I tak 
zgodnie z planem postępuje ta naj-
ważniejsza, czyli budowa hali wi-
dowiskowo-sportowej. Zakończe-
nie prac przewidziano na listopad. 
Koszt inwestycji to 8.747.237,52 zł. 
Budowany obiekt składać się będzie 
z trzech zasadniczych brył. Główną 
stanowi jednokondygnacyjna hala 
sportowa o wysokości 10 m, za-
projektowana na planie prostokąta 
o wymiarach 49,20 m x 32,75 m, 
wysokości użytkowej 7,60 m. 

Poza tym w pierwszym półroczu 
tego roku przebudowano pomiesz-
czenia na Bibliotekę Publiczną 
w Stęszewie. Wykonano także re-

mont ulicy Kuika w Trzebawiu w za-
kresie wykonania chodnika. 

Z innych inwestycji warto wy-
mienić: budowę ścieżki pieszej na 
odcinku Dębienko – Wielkopol-
ski Park Narodowy, remont toalet 
w świetlicy wiejskiej w Tomiczkach, 
budowa kanalizacji w Jeziorkach, 
parkingu oraz montaż dodatkowe-
go oświetlenia parkingu przy ul. Po-
znańskiej w Stęszewie oraz remont 
pomnika na stęszewskim Rynku. 

Nie tylko hala
Inwestycje w pierwszym półroczu 2016 roku w gminie Stęszew 
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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

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

REKLAMA 
 691-895-296

Marta 
Mrowińska 
kontakt@naszglospoznanski.pl

W tym roku powstała ścieżka 
na odcinku Dębienko – Wiel-
kopolski Park Narodowy.
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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

Udział w niej wzięły delegacje z gmin 
partnerskich i zaprzyjaźnionych: 
Fronreute (Niemcy), Ukmerge i So-
leczniki (Litwa), Livani (Łotwa), 
Czorsztyn (Polska) i Kamieniec Po-
dolski (Ukraina). Spotkanie odbyło 
się 1 lipca w Tarnowie Podgórnym. 

Konferencję otworzyła posłanka do 
Parlamentu Europejskiego Agniesz-
ka Kozłowska-Rajewicz. Wskazała 
najważniejsze wyzwania stojące 
przez współczesną Europą: wzrost 
mobilności społeczeństw, problemy 
demografi czne, bezrobocie (zwłasz-
cza bezrobocie młodych), wyklucza-
nie kobiet z rynku pracy oraz kryzys 
migracyjny. Pokazała także swoje 
propozycje działań korzystnych dla 
Europy, m.in. tworzenie szkół zawo-
dowych (również na szczeblu wyż-
szym) i powszechna nauka języków 
obcych, przedłużanie wieku emery-
talnego oraz wprowadzanie cyfryza-
cji w medycynie, bankowości i innych 
obszarach życia codziennego. 

Następnie każda z delegacji 
przedstawiała swoją wizję rozwoju 

danej gminy we wspólnej Europie: 
jedni wykorzystują istniejącą infra-
strukturę (Ukmerge), inni – tury-
styczny potencjał miejsca (Czorsz-
tyn). Dyskutowano także na temat 
działań samorządu na rzecz imi-
grantów (Fronreute) oraz skutków 
wprowadzenia euro (Livani, Solecz-
niki, Ukmerge). Natomiast na ko-
nieczność zapewnienia stabilnego 

poczucia bezpieczeństwa dla roz-
woju społeczności lokalnych zwrócił 
uwagę mer Kamieńca Podolskiego. 

Konferencję podsumowała poseł 
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 
która podkreśliła, że najważniej-
szym sposobem na wspólny rozwój 
społeczeństwa europejskiego jest 
otwartość, tolerancja i wzajemne 
zrozumienie. ARz

Dokąd zmierzamy?
Międzynarodowa konferencja „Quo Vadis Europae? Quo 
Vadimus?” („Dokąd zmierzasz Europo? Dokąd zmierzamy?”) 
rozpoczęła obchody Dni Gminy Tarnowo Podgórne 
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Prowadzi w Fiałkowie (gm. Dopie-
wo) Stację Kontroli Pojazdów, a tak-
że warsztat, w którym praktycznej 
nauki zawodu uczą się od roku 
młodzi mechanicy motocyklowi. 
Utrzymuje międzynarodowe kon-
takty, by opracować standardy na-
uki tego nowego w Polsce zawodu. 
Jego zbiory liczą setki egzempla-
rzy – samochodów i motocykli. Są 
wśród nich „perełki”, które niejeden 
miłośnik motoryzacji chciałby mieć. 
Znany jest również jako organizator 
nietuzinkowych rajdów samocho-
dowych i koneser dobrego humoru. 

Zbigniew Kopras chciałby pozy-
skać środki na stworzenie Muzeum 
Polskiej Motoryzacji z prawdziwego 
zdarzenia, do tego niezbędne będzie 
wsparcie europejskie. Zanim to na-
stąpi chce zebrać „mniejsze” pie-
niądze, żeby eksponaty mogły tego 
momentu doczekać i długo cieszyły 
oczy miłośników motoryzacji.

W połowie czerwca wystartował 
z nowym pomysłem. Z pomocą por-
talu „Polak Potrafi ” chce uskładać 
38 tys. zł. Kwota pozwoli schronić 
przed działaniem warunków at-
mosferycznych: 30 maluchów, 12 
tarpanów, 5 żuków i 15 polonezów, 
a także skrzydła samolotu stacjo-
nującego przed jego fi rmą. Zbiór-
kę przewidziano do 14 sierpnia 
2016  r. Projekt nosi nazwę: Ratuj-

my Historię Polskiej Motoryzacji! 
Informacje w jaki sposób można go 
wesprzeć dostępne są pod linkiem: 
polakpotrafi .pl/projekt/twoj-wklad-
w-historie-polskiej-motoryzacji. Za 
jego pośrednictwem można prze-

kazać kwoty od złotówki do 5 tys. 
zł. Za wsparcie przewidział nagro-
dy: zdjęcia, kalendarz, vouchery na 
usługi, udział w rajdzie, tytuł spon-
sora i nie tylko. Szczegóły można 
poznać na podanym portalu.

Ratujmy historię 
polskiej motoryzacji
Zbigniew Kopras to miłośnik polskiej motoryzacji. Założył 
Stowarzyszenie Starych Samochodów i Motocykli „Mikrus” 
oraz fundację, której celem jest zbudowanie Centrum 
Motoryzacji Historycznej 
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Zbigniew Kopras 
chce pozyskać pie-
niądze na muzeum

W Komornikach rozpoczyna się 
mini-cykl imprezy pod nazwą Park 
Śniadaniowy. Jest to zwycięski pro-
jekt w Programie Działaj Lokalnie 
IX fi nansowanego przez Polsko-
Amerykańską Fundację Wolności, 
a realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Stowarzyszenie Światowid. Razem 

z Grupą Stukoty, która napisała 
projekt, organizatorzy zapraszają 
16 lipca i 13 sierpnia do parku przy 
stadionie w Komornikach (ul. Jezior-
na) na Park Śniadaniowy. Oprócz 
interesujących zajęć dedykowanych 
dzieciom i ich rodzinom, spotkania 
mają na celu integrację mieszkań-
ców i dyskusję o gminie. OK

Park Śniadaniowy

REKLAMA
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Na tegoroczne obchody święta 
miasta, które odbywały się na po-
czątku czerwca, do partnerskiej 
gminy Königstein w Niemczech 
udała się kilkuosobowa delegacja 
z gminy Kórnik reprezentowana 
przez: radnego Rady Miasta i Gmi-
ny w Kórniku Andrzeja Surdyka, 
kierownika Wydziału Promocji 
Gminy Magdalenę Matelską-Bo-
gajczyk, przedstawicielkę stowa-
rzyszenia „Ogończyk” Barbarę 
Tomczak oraz tegoroczną „Białą 
Damę” Malwinę Bartkowiak i ze-
szłoroczną „Białą Damę” Aleksan-
drę Maćkowiak. 

W pierwszym dniu pobytu 
w Königstein, czyli 3 czerwca, dele-
gacja na zaproszenie stowarzysze-
nia Königstein-Kórnik uczestniczyła 
w wycieczce do pięknego miastecz-
ka Weilburga, leżącego w Hesji. 
Natomiast wieczorem uczestniczyła 
w otwarciu „Burgfestu”, podczas 
którego pożegnano kończącą swoje 
roczne rządy w Königstein księż-
niczkę Izabell I i powitano nowo 
wybraną księżniczkę Izabellę I. 
Kórniczanie życzyli jej sukcesów 
w rządzeniu i oczywiście zaprosili ją 
ze świtą w przyszłym roku na nasze 
święto do Kórnika.

W sobotę kórnicka delegacja 
uczestniczyła w uroczystości prze-
kazania symbolicznego klucza do 
bram miasta nowo wybranej księż-

niczce przez burmistrza Königstein 
Leonharda Helma. 

Tradycyjnie w niedzielę delegacja 
z Kórnika uczestniczyła w uroczy-
stej mszy św. z okazji „Burgfestu”, 
po której odbył się pochód ulica-
mi miasta. Podobnie, jak w latach 
ubiegłych w pochodzie uczestni-
czyli przebrani w stroje historyczne 
przedstawiciele licznych organizacji 

i stowarzyszeń. Kórnicką gminę re-
prezentowała w pochodzie „Biała 
Dama” wraz z członkami delegacji 
i panowie kierowcy z Kórnickiego 
Przedsiębiorstwa Autobusowego 
Kombus Sp. z o.o., których miesz-
kańcy Königstein, a przede wszyst-
kim Polacy tam mieszkający witali 
gromkimi oklaskami i okrzykami. 

Wieczorem kórniczanie uczestni-

czyli w spotkaniu z członkami sto-
warzyszenia Königstein-Kórnik, na 
którym omówiono program dalszej 
współpracy partnerskiej. 

Kórniczanie na Burgfeście
Delegacja z Kórnika na święcie miasta w partnerskiej gminie Königstein 
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Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Drugą edycję biegu „Rozalińska 
13”, odbywającego się pod patrona-
tem „Naszego Głosu Poznańskiego, 
podsumowano 5 lipca w tarnowskiej 
kręgielni Vector. Dawid Sztandera 
i Jan Ptaszyński z fi rmy Novum Plus 
– dewelopera budującego osiedle 
Rozalin w Lusówku, podziękowali 
partnerom wydarzenia wręczając 
im okolicznościowe dyplomy. Jeden 
z nich trafi ł do rąk red. nacz. „Na-
szego Głosu Poznańskiego” Sławo-
mira Lechny. Gospodarze spotkania 
mówili, że bieg zebrał wiele pochwał 
od uczestników, których na linii 
startu stanęło ponad 200. Zawod-
nicy docenili sprawną organizację, 
urozmaiconą trasę oraz atrakcyjne 
nagrody w loterii towarzyszącej im-
prezie. Spotkanie stało się też oka-
zją do rywalizację w kręgle. Red

Bieg Rozalińska 
13 został 
podsumowany

 NASZ PATRONAT
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1. Sprzed posesji nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych 
odbierane są zgodnie z obowiązują-
cym harmonogramem:
•  odpady zebrane w sposób selek-

tywny: papier, tworzywo sztuczne 
i szkło;

•  odpady zmieszane;
•  w ramach selektywnej zbiórki 

w okresie od kwietnia do listopada 
odpady zielone. Zgłoszenie chęci 
odbioru odpadów zielonych wła-
ściciel nieruchomości (tylko ten, 
który prowadzi zbiórkę selektyw-
ną) winien skierować bezpośred-
nio do fi rmy odbierającej odpady 
telefonicznie, bądź też na adres e-
mail (podane na naszej stronie in-
ternetowej i na workach do zbiórki 
selektywnej). 
2. Odpady wielkogabarytowe 

i zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny odbierane są podczas zbiórki 
sprzed nieruchomości zamieszka-
łych dwa razy w roku, w okresie wio-
sennym i jesiennym, w terminach 
podanych w harmonogramie. 

3. Każdy mieszkaniec ma moż-
liwość bezpłatnego oddania do 
aptek przeterminowanych leków 
i opakowań po lekach. Wykaz aptek 
zamieszczono na stronie Związku 
Międzygminnego „Centrum Za-
gospodarowania Odpadów – SE-
LEKT”.

4. Aby ułatwić mieszkańcom 
pozbycia się innych powstających 
w gospodarstwach domowych od-
padów komunalnych, Związek 

Międzygminny „ CZO – SELEKT” 
zadbał o powstanie w każdej człon-
kowskiej gminie Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych, tzw. PSZOK. Do PSZOK 
można oddać odpady (zebrane 
w sposób selektywny) pochodzą-
ce z nieruchomości zamieszkałych 

oraz ogródków działkowych i dom-
ków letniskowych.

Mieszkańcy, którzy wnoszą opła-
tę na rzecz Związku z tytułu „za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi” mogą bezpłatnie oddać do 
PSZOK:
•  odpady selektywnie zebrane   (pa-

pier, szkło, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe),

•  odpady zielone (trawa, liście, 
drobne gałęzie),

•  przeterminowane leki,
•  chemikalia (detergenty, rozpusz-

czalniki, farby, tusze, kleje, środki 
ochrony roślin),

•  zużyte baterie, akumulatory,
•  kompletny zużyty sprzęt elektro-

niczny i elektryczny,
•  meble i  inne odpady wielkogaba-

rytowe,
•  odpady budowlane i  rozbiórkowe 

pochodzące z  drobnych prac  re-
montowych nie wymagających   
pozwolenia na budowę, ani zgło-
szenia zamiaru   prowadzenia ro-
bót   do starosty (niezanieczysz-
czone odpady betonowe oraz gruz 
betonowy  i ceglany) [100 kg jed-
norazowo od mieszkańca],

•  zużyte opony (wyłącznie od   ro-
werów, wózków, motorowerów 
i motocykli oraz pojazdów o masie 
całkowitej do 3,5 tony, które nie 
są wykorzystywane do prowadze-
nia działalności gospodarczej) 
[4 sztuki rocznie od mieszkańca].

Nasze rady na odpady
W celu przypomnienia mieszkańcom gmin leżących na terenie Związku Międzygminnego 
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” zasad oddawania odpadów 
komunalnych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, informujemy następująco:

GMINA DOLSK
ADRES: Dolsk, ul. Krupczyn 9
– teren Zakładu Usług Komunalnych
Godziny otwarcia:
• wtorek od 13 do 18
•  sobota  od 13 do 18

GMINA BRODNICA
ADRES: Brodnica 41
– teren dawnej oczyszczalni ścieków, 
przy ogródkach działkowych
Godziny otwarcia:
• środa od 10 do 16
• sobota od 10 do 17

GMINA CZEMPIŃ
ADRES: Piotrowo Pierwsze 26/27 
– na terenie zakładu recyklingu
Godziny otwarcia:
• poniedziałek-piątek od 7 do 22
• sobota  od 8 do 14
TEL:  61 28 26 541

GMINA GRODZISK WLKP.
ADRES: Grodzisk Wielkopolski;
ulica Kościańska
Godziny otwarcia:
• poniedziałek od 15 do 19
• środa od 15 do 19
• piątek od 15 do 19
• sobota od 10 do 18

GMINA GRANOWO 
ADRES: Granowo, ul. Komunalna 
– w sąsiedztwie oczyszczalni 
ścieków
Godziny otwarcia:
• wtorek od 13 do17
• czwartek od 13 do 17
• sobota od 10 do 14

GMINA DOPIEWO
ADRES: Dopiewo, ul.Trzcielińska 
– teren oczyszczalni ścieków
Godziny otwarcia:
• poniedziałek – piątek od 15 do 19
• sobota  od 11 do 15

GMINA KOMORNIKI
ADRES: Plewiska, ul. Kolejowa
Godziny otwarcia:
• poniedziałek od 15 do 18
• wtorek od 15 do 18
• środa od 9 do 12
• czwartek od 15 do 18
• sobota od 10 do 14

GMINA KAŹMIERZ
ADRES: Kaźmierz, ul. Leśna 
– teren Zakładu Usług 
Komunalnych
Godziny otwarcia:
• poniedziałek od 7 do 15

• wtorek od 8 do 16
• piątek od 8 do 16
• sobota  od 7 do 15

GMINA KAMIENIEC
ADRES: Plastowo
Godziny otwarcia:
• środa od 9 do 17
• sobota od 8 do 14

GMINA OPALENICA 
ADRES: Troszczyn 
– teren oczyszczalni
Godziny otwarcia:
• poniedziałek od 15 do 19
• środa od 9 do 13
• piątek od 15 do 19
• sobota od 10 do 18

GMINA MOSINA
ADRES: Mosina; ul. Sowiniecka 
6G – teren Zakładu Usług 
Komunalnych
Godziny otwarcia:
•  poniedziałek, środa, piątek 
 od  11 do 17
•  sobota od  9 do 15

MIASTO KOŚCIAN
I GMINA KOŚCIAN
ADRES: Bonikowo

– teren dawnego składowiska 
odpadów
Godziny otwarcia:
•  środa  od  10 do 16
•  sobota  od 8 do 16

GMINA ROKIETNICA
ADRES: Bytkowo, ul. Topolowa 
– teren oczyszczalni ścieków
Godziny otwarcia:
•  wtorek od 11 do 17
•  czwartek od 11 do 17
•  sobota od 9 do 14

GMINA RAKONIEWICE
ADRES: Goździn – teren dawnego 
składowiska odpadów
Godziny otwarcia:
•  wtorek od 14 do 18
•  czwartek od 14 do 18
•  sobota od 10 do 17

GMINA PUSZCZYKOWO
ADRES: Puszczykowo, 
ul. Nadwarciańska 
(przy EKO-RONDO)
Godziny otwarcia:
•  poniedziałek od 10 do 16
•  środa od 15 do 19
•  piątek od 15 do 19
•  sobota od 10 do 16

GMINA WIELICHOWO
ADRES: Wielichowo Wieś 
– teren dawnej hydroforni
Godziny otwarcia:
•  środa od 13 do 18
•  sobota od 9 do 15

GMINA STĘSZEW
ADRES: Witobel 
– teren oczyszczalni ścieków
Godziny otwarcia:
•  poniedziałek od 12 do 18
•  środa od 12 do 18
•  piątek  od 12 do 18
•  sobota od 10 do 18

GMINA TARNOWO PODGÓRNE
ADRES: Rumianek 
– teren składowiska odpadów
Godziny otwarcia:
•  poniedziałek od 15 do 19
•  środa od 15 do 19
•  piątek od 15 do 19

GMINA ZBĄSZYŃ
ADRES: Zbąszyń, ul. Topolowa 
31 a – teren Zakładu Usług 
Komunalnych
Godziny otwarcia:
•  piątek od 11 do 19
•  sobota od 7 do 15

Wykaz PSZOK oraz godziny otwarcia

• Pozostałe niewymienione od-
pady można oddać odpłatnie do 
Regionalnej Instalacji Przetwa-
rzania Odpadów Komunalnych 
w Piotrowie Pierwszym (gmina 
Czempiń) lub skontaktować się 
z fi rmą wywozową świadczącą 
usługi odbioru odpadów.
• W przypadku prowadzenia 
remontów i prac budowlanych, 
mieszkaniec jest zobowiązany 
do wynajęcia kontenera na od-
pady od fi rmy wywozowej i po-
krycia należności z tytułu jego 
wynajmu i utylizacji odpadów.

Pozostałe odpady

PSZOK Bonikowo.

PSZOK Grodzisk Wlkp.

PSZOK Bonikowo.

PSZOK Granowo.
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

W latach 2005–2016 na ich realiza-
cję przeznaczono ok. 7 mln zł. „Pro-
fi laktyka zdrowotna i zwiększenie 
świadomości społeczności lokalnej 
w tym zakresie” była też głównym 
punktem posiedzenia Komisji Poli-
tyki Społecznej i Ochrony Zdrowia 
Rady Powiatu w Poznaniu, które 
odbyło się 13 czerwca. Dyskusja 
skupiła się przede wszystkim na 
skuteczności fi nansowanego przez 
Powiat Poznański programu szcze-
pień przeciw wirusowi brodawczaka 
ludzkiego HPV.

Uczestnikami spotkania byli 
członkowie komisji, z Janem Grab-
kowskim, starostą poznańskim, 
a także Zygmunt Jeżewski, członek 
zarządu powiatu w Poznaniu i Tere-
sa Gromadzińska, dyrektor Wydzia-
łu Spraw Społecznych i Zdrowia 
Starostwa Powiatowego w  Pozna-
niu. Zaproszenie przyjęły również 
prof. dr hab. Hanna Krauss, kie-
rownik Katedry i Zakładu Fizjologii 
Uniwersytetu Medycznego w Po-
znaniu; prof. dr hab. n. med. Mario-
la Ropacka-Lesiak, konsultant wo-
jewódzki w dziedzinie Położnictwa 
i Ginekologii w Wielkopolsce; a tak-
że dr n. med. Maria Marcinkowska, 
pełnomocnik Specjalistycznej Przy-
chodni Lekarskiej EDICTUM oraz 
Elżbieta Buczkowska, była prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych. W dyskusji uczestniczył 
też Marek Pietrzyński, radny po-
wiatu; Justyna Socha, wiceprezes 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Wiedzy o Szczepieniach „STOP 
NOP” oraz niektórzy goście obecni 
w sali sesyjnej. 

Jednym z nowotworów, które 
zbiera dramatyczne żniwo w na-
szym kraju, jest rak szyjki macicy. 
Jak podkreślił Zygmunt Jeżewski, 
według danych statystycznych do-
stępnych w  Krajowym Rejestrze 
Nowotworów w 2013 r. odnoto-
wano 2909 nowych zachorowań 
i 1669 zgonów z powodu tej choro-
by. Mimo to w badaniach przesie-
wowych w kierunku wykrycia raka 
szyjki macicy uczestniczy niewiele 
kobiet. Zdaniem Jana Grabkow-
skiego, starosty poznańskiego, 
niezwykle ważne jest zmniejszenie 
nierówności w dostępie do świad-
czeń zdrowotnych i poprawa sta-
nu zdrowia mieszkańców regionu. 
Jednym z najważniejszych inicja-
tyw prozdrowotnych w powiecie 
jest program profi laktyki raka 
szyjki macicy/zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV), 
którego ósma edycja jest kontynu-
owana w 2016 r. Obecnie realizuje 
go 25  jednostek samorządu tery-
torialnego w Wielkopolsce i jest to 
największy wskaźnik w skali kraju. 

Jak zaznaczyła Mariola Ropacka-
Lesiak, wirus HPV jest odpowie-
dzialny za około 70% nowotworów 

szyjki macicy, a czas rozwoju raka 
trwa od kilku do kilkudziesięciu lat. 
W  przypadku wczesnego wykrycia 
choroby, szanse pacjentów znacz-
nie się zwiększają, a  profi laktyka 
pierwotna, którą są szczepionki 
przeciw nowotworowi szyjki ma-
cicy, przyczynia się do uratowania 
życia wielu kobiet. Profesor pod-
kreśliła również, że szczepienia nie 
powodują wad rozwojowych płodu, 

a działania profi laktyczne oparte 
są o badania przeprowadzane na 
szeroką skalę. Wskazują one na to, 
że zastosowanie profi laktyki pier-
wotnej redukuje liczbę zachorowań. 
Starosta poznański stwierdził nato-
miast, że programy profi laktyczne 
są prowadzone wyłącznie w celu 
zapobiegania chorobom, wyraźnie 
podkreślając, że szczepienia nie są 
obowiązkowe, a Powiat Poznański, 

fi nansując ich realizację, dba o to, 
by każdy mieszkaniec miał szansę 
zadbać o swoje zdrowie. Prof. Han-
na Krauss zaznaczyła zaś, że w każ-
dej karcie szczepień znajduje się 
rubryka dotycząca rejestru działań 
poszczepiennych i gdyby takowe 
zaistniały, zostałyby niezwłocznie 
zgłoszone przez rodziców. Odwo-
łała się do dobrze udokumentowa-
nych badań dotyczących skutecz-

ności działań tej szczepionki, m.in. 
jej wpływu na znaczne ograniczenie 
występowania kłykcin kończystych. 
Nawiązała do Raportu Europejskiej 
Agencji ds. Leków, która jedno-
znacznie wykluczyła współzależ-
ność tego szczepienia z występowa-
niem odnotowanych powikłań. 

Odmiennego zdania była Justy-
na Socha. Jej zdaniem Krajowy 
System Rejestracji Niepożąda-
nych Odczynów Poszczepiennych 
jest fi kcją potwierdzoną przez 
ekspertów. Zapytała o monitoring 
skuteczności szczepionki, zwra-
cając uwagę, że jej efekty będzie 
można poznać dopiero za około 30 
lat. W związku z tym poddała też 
w wątpliwość ocenę zasadności fi -
nansowania programu, powołując 
się na ustawowy obowiązek skru-
pulatnego monitoringu skutecz-
ności i bezpieczeństwa szczepion-
ki HPV, a także na spis powikłań 
odnotowanych w  Danii i Japonii. 
Dodała, że Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Wiedzy o Szczepieniach 

„STOP NOP” nie jest ruchem an-
tyszczepionkowym, a jego główny-
mi postulatami są: opracowanie re-
jestracji i leczenia niepożądanych 
odczynów poszczepiennych, utwo-
rzenie funduszu odszkodowań dla 
ofi ar tych powikłań oraz listy bie-
głych ekspertów niezależnych od 
koncernów farmaceutycznych. Za-
znaczyła, że ważne jest, by w Pol-
sce refundowane szczepienia były 
dobrowolne.

Przeciwnikiem programu okazał 
się natomiast Marek Pietrzyński, 
który także argumentował, że na 
efekty szczepień należy czekać kil-
kanaście lat. Radny powołał się rów-
nież na opinię prof. Marka Klimka, 
który zaprzecza temu, by szcze-
pionka pozwalała na zmniejszenie 
ryzyka zachorowań na raka szyjki 
macicy, podając, że „szczepienia 
obejmują najwyżej 2–3 przyczyny 
raka, a jest ich ponad 100”. 

Jak widać, program fi nansowany 
ze środków Powiatu Poznańskie-
go wzbudza wiele emocji, daje on 
jednak możliwość dokonania świa-
domego wyboru w kwestii ochrony 
zdrowia nastolatek. Być może to 
też jedna z najważniejszych przy-
czyn wzrastającego zainteresowania 
szczepionką wśród kobiet dorosłych.
Hanna Kostołowska
Biuro Rady Powiatu w Poznaniu

Szczepionka przeciw 
wirusowi HPV 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu jest liderem wśród samorządów powiatowych w Polsce 
w kwestii fi nansowania działań dotyczących promocji i ochrony zdrowia

Wirus HPV jest 
odpowiedzialny 
za około 70% 
nowotworów 
szyjki macicy
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12 KULTURA

PROMOCJA

104. koncert z cyklu „Lusowskie 
Spotkania Muzyczne” podzielony 
będzie na dwie części. W pierwszej 
usłyszymy utwory Bacha i Mendels-
sohna w organowym wykonaniu Jo-
anny Marciniak. W drugiej w świat 
muzyki klezmerskiej zabierze nas 
Trio Taklamakan. 

Joanna Marciniak jest absolwent-
ką muzycznej uczelni w Lubece, 
w klasie prof. Franza Danksagmül-
lera oraz studiów magisterskich 
w klasie organów prof. Elżbiety 
Karolak i dr. Jarosława Tarnawskie-
go na poznańskiej AM. Licencjat 
zdobyła w klasie klawesynu u dr 
hab. Marii Banaszkiewicz-Bryły. J. 
Marciniak jest laureatką II miejsca 
na Konkursie Dawnej Polskiej Mu-
zyki Organowej w Legnicy, wyróż-
nienia na Akademickim Konkursie 
Organowym „Romuald Sroczyński 
in memoriam” w Poznaniu i Mię-
dzyuczelnianym Konkursie Orga-
nowym w Katowicach. Zdobyła też 
I miejsce na Festiwalu Muzyki Ka-
meralnej i Organowej w Giżycku. 
Swoje umiejętności doskonaliła na 
kursach mistrzowskich prowadzo-
nych przez Michaela Radulescu, 
Gerharda Gnanna, Bine Bryndorf, 
Oliviera Latry, Zsigmonda Szath-
mary i Martina Schmedinga. W Lu-
sowie wykona Fantazję g-moll i Pre-

ludium J. S. Bacha oraz Preludium 
i Fugę d-moll F. Mendelssohna. 

Po części organowej wystąpi do-
brze znane Trio Taklamakan. Two-
rzą je skrzypek Jan Romanowski, 
wiolonczelista Andrzej A3 Trzeciak 
i pianista Michał Karasiewicz. Zespół 
złożony z absolwentów poznańskiej 
Akademii Muzycznej powstał w 1998 
roku. Sami muzycy swoją sztukę 
określają jako „folkowy nurt muzyki 
klasycznej”, szczególnie interesując 
się wyszperanymi w antykwariatach 
i rodzinnych zbiorach spotkaniami 
muzyki poważnej z taneczną.

Koncert w Lusowie zatytułowa-
ny będzie „Kugiel” i wypełnią go 
w dużej mierze dźwięki muzyki ży-
dowskiej. W programie kompozycje 
Natfule Brandweina, który w USA 

zyskał sławę „króla klezmerów”, 
Astora Piazzoli znanego głównie 
z tanga argentyńskiego, fragmenty 
„Skrzypka na dachu” Jerrego Boc-
ka, melodie tradycyjne i kompozycje 
własne członków Trio Taklamakan. 
Co ciekawe, ostateczny program 
tworzyć się będzie na oczach wi-
dzów, a utwory dobierane będą 
w zależności od atmosfery. 

Spodziewać się można, że ta bę-
dzie 7 sierpnia o godz. 13 w kościele 
w Lusowie naprawdę wyjątkowa. 
Zapraszamy, wstęp wolny.

Muzyka klezmerska i klasyka
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W roli Deloris van Cartier wystą-
pią dwie solistki: Karolina Trębacz 
– gwiazda Teatru Muzycznego im. 
D. Baduszkowej w Gdyni, zna-
na z takich hitów jak Ghost, Zły, 
Chłopi czy Kiss me, Kate oraz Olga 
Szomańska – polska wokalistka 
i aktorka estradowa, znana przede 
wszystkim z występów w oratorium 
Piotra Rubika i Zbigniewa Książka 
„Tu Es Petrus”, która na koncie ma 
realizacje m.in. w Teatrze Muzycz-
nym Roma (Miss Saigon, Grease), 
a ostatnio w „Legalnej blondynce” 
w reżyserii Janusza Józefowicza 
w krakowskim Teatrze Variete.

Jako Matka Przełożona w obsa-
dzie znalazła się również urodzona 
w Poznaniu Barbara Melzer, dla 
której będzie to wielki powrót do 
stolicy Wielkopolski. Profesjonalną 
drogę artystyczną rozpoczęła w pre-
mierowej obsadzie Metra, z którym 
występowała na Broadwayu. Obec-
nie można ją oglądać w musicalu 
Mamma Mia! w Teatrze Muzycz-
nym Roma, w którym zagrała w ta-
kich tytułach jak: „Upiór w operze”, 
„Koty” i „Crazy For You”. W tej 
samej roli będzie można również 
zobaczyć Lucynę Winkel, aktorkę 
Teatru Muzycznego w Poznaniu, ce-
nioną za wiele kreacji w musicalach, 
operetkach i komediach.

W postać Curtisa wcieli się To-
masz Steciuk, znany poznaniakom 

z brawurowych występów w „Evi-
cie” oraz „Jesus Christ Superstar”. 
Od 2000 roku aktor związany jest 
z Teatrem Muzycznym Roma, gdzie 
występował m.in. w „Miss Saigon”, 
„Grease”, „Kotach”, „Upiorze 
w operze”, „Nędznikach” czy „Aka-

demii Pana Kleksa”. Curtisa zagra 
również Krzysztof Żabka, który 
po ukończeniu studiów związał się 
z Teatrem Muzycznym im. Danuty 
Baduszkowej w Gdyni, w którym 
zagrał m.in. w „Lalce”, „Grease”, 
„Pięknej i bestii”. Na koncie ma 
także występ w „Śnie nocy letniej” 
w reżyserii Wojciecha Kościelniaka, 
z muzyką Leszka Możdżera.

W musicalu wezmą udział rów-
nież świetnie znani poznańskiej 
publiczności: Oksana Hamerska, 

Edyta Krzemień i Katarzyna Tapek 
jako Siostra Maria Robert, Marta 
Burdynowicz jako Siostra Maria Pa-
tryk, Iwona Kotzur i Jolanta Wyrzy-
kowska jako Siostra Maria Łazarz, 
Arnold Pujsza i Jarosław Patycki 
jako Ojciec O’Hara, Przemysław 
Łukaszewicz i Marcin Słabowski 
jako Eddie, Maciej Zaruski jako TJ, 
Łukasz Brzeziński i Krzysztof Su-
szek jako Joey oraz Łukasz Kocur 
jako Pablo. Na scenie wystąpi rów-
nież zespół i orkiestra Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu.

„Zakonnica w przebraniu” to 
musical na podstawie słynnego 
fi lmu z Whoopi Goldberg w roli 
głównej. Autorem muzyki jest Alan 
Menken („Pocahontas”, „Skle-
pik z horrorami”, „Gazeciarze”), 
laureat nagrody Tony, zdobywca 
ośmiu statuetek Oscara oraz jede-
nastu nagród Grammy Awards. Za 
„Zakonnicę w przebraniu” został 
nominowany pięciokrotnie do Tony 
Awards, w tym za najlepszy musi-
cal. Poznańską wersję przełożył 
i wyreżyseruje Jacek Mikołajczyk, 
który ostatnio z powodzeniem zre-
alizował „Rodzinę Addamsów” 
w gliwickim Teatrze Muzycznym. 
Kierownikiem muzycznym spek-
taklu jest Piotr Deptuch („Jekyll
&Hyde”, „Evita”, „Jesus Christ 
Superstar”), za choreografi ę i ruch 
sceniczny odpowiada Ewelina 

Adamska-Porczyk („Chłopi”, „Ro-
dzina Addamsów”, „Kocham cię. 
Ja ciebie też nie”, „Dziady część 
trzecia”), scenografi ę projektuje 
Grzegorz Policiński („Nędznicy”, 
„Hair”, „Opera za trzy grosze”, 
„Sen nocy letniej”), a kostiumy Ilo-
na Binarsch („Producenci”, „Ro-
dzina Addamsów”).

Obsada została wyłoniona w dro-
dze ogólnopolskiego castingu, na 
który zgłosiło się ponad 200 osób. 
Żaden z wcześniejszych castingów 
w Teatrze Muzycznym w Poznaniu 
nie cieszył się tak dużym zaintereso-
waniem. Red

Ponad 200 osób w castingu!
Teatr Muzyczny ogłosił obsadę „Zakonnicy w przebraniu” – produkcji musicalowej, jakiej w Poznaniu 
jeszcze nie było! Polska prapremiera odbędzie się 1 października 
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„Zakonnica w przebraniu”
•  Premiera: 1.10. godz. 19.00
• Druga premiera: 2.10. godz. 
16.00 i 19.00
• Spektakle przedpremiero-
we: 29-30.09. godz. 19.00
• Spektakle: 2.10. godz. 16.00 
i 19.00, 4-7.10. godz. 19.00, 
8.10. godz. 16.00 i 19.00, 12-
14.10. godz. 19.00, 15.10. godz. 
16.00 i 19.00
• Bilety w cenie 35-120 zł 
dostępne są w Kasie Teatru oraz 
on-line na www.teatr-muzyczny.
poznan.pl .

O spektakluFragment „Zakonnicy w przebraniu” można było usłyszeć 
podczas koncertu jubileuszowego Teatru Muzycznego. 

Trio Taklamakan. 

To musical na pod-
stawie fi lmu 
z Whoopi Goldberg

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Rodzinny Rajd Samochodowy od-
był się 26 czerwca na terenie gminy 
Kórnik. Organizatorem była fi rma 
Szpot, która już po raz 24. zor-
ganizowała imprezę. W tym roku 
start wyznaczony został na rynku 
w Kórniku, ok. 60-kilometrowa 
trasa przebiegała także przez teren 
gminy Kostrzyn, a meta zorganizo-
wana została w Swarzędzu na tere-
nie Miasteczka Samochodowego 
Szpot. Starterem honorowym tego-
rocznego rajdu był   wiceburmistrz 
Kórnika Antoni Kalisz. Najlepsza 
okazała się załoga Radosława Jopka 
ze Swarzędza. Red

24. Rajd Samochodowy
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ROZMAITOŚCI

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA 
 691-895-296

Trzy drużyny z KKS Kotwica Kórnik 
wraz z prezesem Andrzejem Gicze-
lą, przedstawicielami zarządu, tre-
nerami i opiekunami przebywali od 
30 czerwca do 4 lipca w partnerskiej 
gminie Königstein w Niemczech. 
Grupa liczyła 57 osób. 

1 lipca mecze rozegrali juniorzy 
z grupy A1. Kórniczanie zwyciężyli. 
Następnego dnia grali trampkarze 
z grupy C1. Kotwica zajęła piąte miej-

sce na 16 startujących drużyn. Potem 
mecze rozgrywali najmłodsi nasi pił-
karze – orliki z grupy E1. Kórniczanie 
zajęli 11 miejsce na 16 drużyn. 

Pomimo, że pobyt w Niemczech 
był krótki, bo zaledwie trzydniowy, 
piłkarze oprócz udziału w turnie-
ju, zwiedzili miasto Königstein, 
spotkali się w ratuszu z prezesem 
klubu FC-TSG Königstein Jörgiem 
Pöschlem, któremu podarowali 

pamiątkowy proporczyk i szalik 
KKS Kotwicy. Udali się również do 
Frankfurtu, gdzie zobaczyli najważ-
niejsze zabytki i stadion Eintrachtu 
Frankfurt. 

Grali w Niemczech
Piłkarze KKS Kotwica na turnieju w Königstein 
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Magdalena 
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

Kórniczanie na 
stadionie Eintrachtu 

Frankfurt.
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Poznański ATP Challenger jest jedy-
nym – obok szczecińskiej imprezy 
Pekao Szczecin Open – turniejem 
zawodowego tenisa mężczyzn tej 
rangi w naszym kraju i odbędzie się 
w tym roku już po raz 13! Jednym 
z patronów medialnych wydarzenia 
jest „Nasz Głos Poznański”. 

Przez pierwsze osiem lat im-
preza była rozgrywana pod nazwą 
Porsche Open, a od 2012 roku 
sponsorem tytularnym turnieju 
jest miasto Poznań. W tym okresie 
wielu znakomitych zawodników go-
ściło na kortach Parku Tenisowego 
Olimpia. Kibice mieli okazję obser-
wować takich tenisistów jak Yevge-
ny Kafelnikov, Marat Safi n czy Juan 
Carllos Ferrero, którzy później zna-
leźli się na pierwszych miejscach 
światowej listy rankingowej ATP. 
Na golęcińskich kortach grali także 
inni wybitni gracze m.in. Tim Hen-
man, Marc Rosset, Juan Martin Del 
Potro, Gaston Gaudio czy Gilles Si-
mon. Obecnie możemy cieszyć się 
również ze świetnych występów na 
światowych kortach zwycięzców po-
znańskiego challengera tj. Davida 
Goffi na (2014 rok) i Pablo Carreno 
Busty (2015 rok).

Poznański challenger był tak-
że okazją do zdobycia pierwszych 
punktów do rankingu ATP dla pol-
skich reprezentantów i wystąpienia 
przed własną publicznością. Przez 
ostatnie lata mieliśmy okazję dopin-
gować w Poznaniu czołówkę krajo-
wych tenisistów, a więc Jerzego Ja-
nowicza, Łukasza Kubota, Michała 
Przysiężnego, a także Marcina Mat-
kowskiego, Mariusza Fyrstenberga 
i Tomasza Bednarka, którzy dobrze 
prezentowali się przede wszystkim 
w grze deblowej. W pierwszych la-
tach trwania imprezy (2004–2006) 
byliśmy świadkami zwycięstw na-
szych zawodników w grze podwój-
nej, które zawdzięczamy kolejno 
Adamowi Chadajowi (w parze ze 
Stephanem Robertem), Filipowi 
Urbanowi i Łukaszowi Kubotowi 
oraz Michałowi Przysiężnemu i To-
maszowi Bednarkowi. W 2015 roku 
po główne trofeum w deblu sięgnął 
Mateusz Kowalczyk z rosyjskim 
partnerem Mikhailem Elginem.

„Jedynka” jest w formie
W tym roku rozstawiony z nume-

rem 1 w Poznań Open jest Mołda-
wianin Radu Albot, który zanotował 
właśnie najlepszy w swojej karierze 
start w turniejach wielkoszlemo-
wych. Podczas zakończonego wła-
śnie turnieju na trawiastych kortach 
Wimbledonu najpierw przedarł się 
przez eliminacje, a następnie dotarł 
do drugiej rundy. Wcześniej jego na-
zwisko znalazło się trzy razy w głów-
nej drabince imprezy wielkoszlemo-
wej i za każdym razem przegrywał 
już z pierwszym przeciwnikiem. 
Teraz było inaczej, bo 26-latek ograł 
Portugalczyka Gastao Eliasa. Po-
jedynek był rozgrywany „na raty” 
ze względu na padający deszcz. 

Ostatecznie jednak Albot zwyciężył 
w czterech setach 3:6, 6:2, 7:5, 6:4. 
W walce o 1/16 fi nału przeciwni-
kiem Mołdawianina był rozstawio-
ny z numerem 19. Bernard Tomic. 
Mecz był wyznaczony na korcie 
numer dwa, czyli trzecim co do waż-
ności w londyńskim kompleksie All 
England Lawn Tennis and Croquet 
Club. Mimo że Australijczyk był 
zdecydowanym faworytem, to Albot 
nie oddał jednak spotkania bez wal-
ki i pokazał się z bardzo dobrej stro-
ny. Miał szansę doprowadzić nawet 
do piątego seta, bo w czwartym przy 
wyniku 1:2 prowadził z przełama-
niem. Tomic odrobił jednak straty, 
a potem sam odebrał serwis prze-
ciwnikowi i ostatecznie wygrał 7:6 
(7-3), 6:3, 6:7 (6-8), 6:3.

Dobry występ w Anglii sprawił, że 
Albot przesuwa się w rankingu ATP. 
Może się okazać, że w momencie 
rozpoczęcia Poznań Open 2016 tur-
niejowa „jedynka” będzie w okoli-
cach setnego miejsca. W minionym 
tygodniu Albot zagrał w challen-
gerze w niemieckim Brunszwiku. 
W pierwszej rundzie jego rywalem 
był... Elias – ten sam, którego wy-
eliminował podczas Wimbledonu. 
Mołdawianin wygrał 6:3, 6:2. Od-
padł w ćwierćfi nale przegrywając 
z Niemcem Tobiasem Kamke 6:7 
(5), 6:7 (3), którego również będzie 
można oglądać podczas Poznań 
Open. Nie ma wątpliwości, że jedna 
z gwiazd turnieju na kortach Parku 
Tenisowego Olimpia jest ostatnio 
w bardzo dobrej formie, o czym 
świadczą również jego zwycię-
stwach w challengerach. Najpierw, 
na początku czerwca wygrał w nie-
mieckim Fuerth. W fi nale tenisista 
pokonał tenisistę gospodarzy, Jana-
Lennarda Struffa 6:3, 6:4. Warto 
odnotować, że w półfi nale spotkał 
się z Tobiasem Kamke. Czy dojdzie 
do ich kolejnej rywalizacji? Prze-
konamy się już wkrótce. Następna 

wygrana Albota to challenger w Uz-
bekistanie, w miejscowości Ferga-
na. W decydującym boju ograł star-
szego i bardziej doświadczonego 
Rosjanina, Konstantina Krawczuka 
6:4, 6:2. Wszystko zatem wskazuje 
na to, że Mołdawianin jest w stanie 
sięgnąć po tytuł również w Pozna-
niu. Przypomnijmy, że rok temu był 
w fi nale.

Polacy w Poznań Open
W 2010 roku w drabince głów-

nej znalazło się sześciu Polaków, 
z czego do II rundy awansował tylko 
Dawid Olejniczak, który zakończył 
swój występ na 1/8 fi nału.

W 2011 roku publiczność mo-
gła dopingować siedmiu Polaków, 
wśród których Łukasz Kubot, był 
rozstawiony z numerem 1, jednak 
z powodu kontuzji poddał swój 
mecz już w II rundzie. Najlepszy re-
zultat z polskich tenisistów osiągnął 
Jerzy Janowicz, docierając do fi nału.

Rok 2012 to triumf Janowicza, 
a Marcin Gawron dotarł do ćwierćfi -
nału turnieju. Spośród siedmiu Pola-
ków w głównej drabince, w II rundzie 
(poza Gawronem i Janowiczem) 
znalazł się tylko Michał Przysiężny.

W 2013 roku najlepszy rezultat 
z Polaków osiągnął Grzegorz Panfi l, 
docierając do ćwierćfi nału. Pozosta-
li czterej Polacy nie przeszli pierw-
szej rundy.

2014 rok przyniósł dwie wy-
grane w pierwszej rundzie. Kamil 
Majchrzak i Andrzej Kapaś odnie-
śli zwycięstwa nad rozstawionymi 
graczami. Kamil pokonał Francuza 
Herberta (nr 7), a Andrzej Niemca 
Becka (nr 6).

W roku 2015 zagrali inni dwaj 
młodzi gracze – Hubert Hurkacz 
oraz Michał Dembek (obydwaj 
rocznik 1997). Niestety przegrali 
w pierwszych rundach, są jednak 
upatrywani jako następcy Kubota 
i Janowicza. 

W tym roku „dzikie karty” otrzy-
mało trzech Polaków: Hubert Hur-
kacz, Kamil Majchrzak oraz Maciej 
Dembek. Pierwszy z nich ma dopiero 
19 lat, a na koncie już kilka sukcesów: 
m. in. reprezentowanie Polski w Pu-
charze Davisa czy fi nał juniorskiego 
Australian Open w deblu. W Pozna-
niu Hubert wystąpił w ubiegłym roku 
i odpadł w pierwszej rundzie, jednak 
z pewnością wróci tu jeszcze po-
walczyć o lepszy wynik. Majchrzak 
jest zaledwie rok starszy, a w tym 
momencie jest już drugim najwyżej 
notowanym polskim zawodnikiem. 
Ma na koncie pięć triumfów w zawo-
dach rangi ITF oraz fi nał challengera 
w Mohammedii. Ciekawostką jest, 
że w półfi nale tego turnieju pokonał 
dobrze poznaniakom znanego Car-
reno-Bustę – triumfatora Poznań 
Open sprzed roku. Z notowanym 
o ponad 250 miejsc wyżej Hiszpa-
nem wygrał aż 6:1, 6:1! W Poznań 
Open Kamil zagrał dotychczas dwu-
krotnie, w 2013 i 2014 roku, a jego 
najlepszym osiągnięciem była dru-

ga runda. 20-letni „Szumi” jest już 
juniorskim mistrzem olimpijskim 
w singlu, brązowym medalistą ju-
niorskich igrzysk w grze mieszanej, 
a także zwycięzcą juniorskiego US 
Open w deblu. Dembek w 2015 r. 
zadebiutował w turnieju głównym 
Poznań Open dzięki dzikiej karcie. 
Przegrał wówczas po trzysetowej 
walce w I rundzie singla z Jasonem 
Kublerem. W grze deblowej awanso-
wał do ćwierćfi nału pokonując czeski 
duet Pavlasek-Satral. Co ciekawe, 
siedem lat temu triumfował w tur-
nieju do lat 12 Algida Cup, który od 
wielu lat jest rozgrywany jako im-
preza towarzysząca poznańskiemu 
challengerowi.

Poza tym specjalne przepustki 
do eliminacji dostali czołowi polscy 
juniorzy: Kacper Żuk i Piotr Matu-
szewski – tenisista AZS Poznań. Nie-
wykluczone, że w turnieju głównym 
zobaczymy jeszcze któregoś z Pola-
ków – jeśli przejdzie eliminacje. 

Finalista Pucharu Hopmana 
zagra w Poznaniu
W Poznaniu zagra także Grze-

gorz Panfi l. 28-letni zawodnik dostał 
„dziką kartę” do turnieju głównego 

deblistów. Walczyć będzie w parze 
z Michałem Dembkiem. Jego naj-
większym sukcesem w karierze jest 
rywalizacja w fi nale Pucharu Hop-
mana, czyli nieofi cjalnych mistrzo-
stwach świata drużyn mieszanych. 
W 2014 r. reprezentował w tej im-
prezie Polskę razem z Agnieszką 
Radwańską. Biało-czerwoni w decy-
dującym boju przegrali jednak 1:2 
z Francuzami Alize Cornet i Jo-Wil-
friedem Tsongą. W singlu Panfi l 
najwyżej w rankingu był w czerwcu 
2015 roku – na 238. miejscu. Wygrał 
11 turniejów rangi futures. Zdecydo-
wanie więcej triumfów ma w deblu, 
bo aż 23. Ostatni całkiem niedaw-
no – razem z Marcinem Gawronem 
cieszył się ze zwycięstwa podczas ITF 
Futures w Warszawie. 

Atrakcją, która czeka wszystkich 
koneserów tenisa i nie tylko będą 
mecze organizowane przy oświetle-
niu w sesji nocnej. Rozpoczynać się 
one będą o godz. 20.30. 

Z Wimbledonu na Golęcin
Rozstawiony z numerem 1 w challengerze ATP Poznań Open 2016 (9–17 lipca) 

Mołdawianin Radu Albot zanotował właśnie najlepszy w swojej karierze start w turniejach wielkoszlemowych
 NASZ PATRONAT

Tomasz
Woźniak
kontakt@naszglospoznanski.pl

W tym roku rozstawiony z nu-
merem 1 jest Mołdawianin Radu 
Albot.
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Program
Poniedziałek, 11.07.
•  I runda gry pojedynczej i I runda 

gry podwójnej godz. 11:00
•  Mecz sesji wieczornej godz. 

20:30
Wtorek, 12.07.
•  I runda gry pojedynczej i I runda 

gry podwójnej godz.11.00
•  Mecz sesji wieczornej godz. 

20:30
Środa, 13.07.
•  Algida Cup – ogólnopolski tur-

niej tenisowy do lat 12 (elimina-
cje) godz. 9.00

•  II runda gry pojedynczej i I run-
da gry podwójnej godz.11.00

•  Mecz sesji wieczornej godz. 
20:30

•  ATP Players Party – klub SQ 
(Stary Browar) godz. 22.00

Czwartek, 14.07.
•  Algida Cup – ogólnopolski 

turniej tenisowy do lat 12 godz. 
9.00

•  Algida Cup – ogólnopolski 
turniej dziecięcy „Tenis 10”, 
kategoria czerwona (do 8 lat) 
godz.11:00

•  II runda gry pojedynczej 
i ćwierćfi nały gry podwójnej 
godz.11.00

•  Mecz sesji wieczornej godz. 
20:30

•  Casinos Poland Party – Hotel 
IBB Andersia godz. 21:30

Piątek, 15.07.
•  Algida Cup – ogólnopolski 

turniej tenisowy do lat 12 godz. 
9.00

•  Algida Cup – ogólnopolski 
turniej dziecięcy „Tenis 10” – 

kategorie: niebieska (do 7 lat) 
godz. 10.00, pomarańczowa (do 
9 lat) godz. 12.00

•  Ćwierćfi nały gry pojedynczej 
i półfi nały gry podwójnej 
godz.11.00

•  Turniej deblowy VIP pod patro-
natem fi rmy LIDL godz.14.00

•  Mecz sesji wieczornej godz. 
20:30

•  Ofi cjalny Bankiet ATP – Plus 
Tennis & Wine Party godz. 
20.30, (Restauracja Mielżyński 
– City Park)

Sobota, 16.07.
•  Algida Cup – ogólnopolski 

turniej dziecięcy „Tenis 10”, 
kategoria zielona (do 10 lat) 
i półfi nały turnieju do lat 12 
godz. 9:00 

•  Charity Golf Tournament by 
Ziemovit – Trzaskowo Golf Club 
godz. 11:00

•  Półfi nały gry pojedynczej 
godz.12.00

•  Inauguracja programu Miss 
Hits w Polsce godz. 14:00

•  Turniej deblowy VIP pod patro-
natem fi rmy LIDL godz. 19.00

•  Sesja wieczorna – fi nał gry 
podwójnej godz. 20:30

Niedziela, 17.07.
•  Finał gry pojedynczej 

godz.12.00
•  Finał ogólnopolskiego turnieju 

tenisowego do lat 12 Algida Cup 
– bezpośrednio po fi nale gry 
pojedynczej Poznań Open 2016.

Fotorelacje na 
www.naszglospoznanski.pl 
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W ostatnią niedzielę czerwca w Ko-
mornikach wystartowała „Szczęśli-
wa Siódemka – Bieg w dobrym 
kierunku”, organizowany przez Sto-
warzyszenie Komornicka Grupa Bie-
gowa KGB Grzmot Komorniki. Była 
to druga edycja tego sympatycznego 
biegu, którego dystans wyznacza 
szczęśliwa siódemka, czyli dokład-
nie 7,777 m. Na linii startu stanęło 
niemal 400 biegaczek i biegaczy, 
a sygnał do startu dał wójt Komornik 
Jan Broda, który objął imprezę swo-
im patronatem. Malownicza, choć 
niełatwa trasa prowadziła po ścież-
kach Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego. Pierwszy na mecie pojawił 
się Dawid Cieślak, reprezentujący 
rodzime barwy KGB Grzmot Komor-
niki. Serdecznie gratulujemy i zgod-
nie z zapowiedzią organizatorów do 
zobaczenia za rok!

Szczęśliwa siódemka

Tytuły zdobyli: Anastasiya Shoshy-
na (Akademia Tenisowa Angelique 
Kerber w Puszczykowie) i Kamil 
Majchrzak (MKT Łódź), w grze po-
dwójnej Agata Borgman (KS Gór-
nik Bytom) i Aleksandra Buczyńska 
(RKT Return Radom) oraz Kamil 
Majchrzak i Szymon Walków (Re-
deco Wrocław). W singlu Elżbieta 
Iwaniuk Elżbieta (AZS Poznań) wy-
walczyła brąz, podobnie w deblu gra-
jąc razem z klubową koleżanką Julią 
Przybylską. Srebrny medal w grze 
podwójnej zdobyła Paulina Jastrzęb-
ska (AT Puszczykowo). Brązowy me-
dal w deblu wywalczył także Maciej 
Szymankiewicz (AZS Poznań).

Od 26 do 28 czerwca w czeskim 
Rakovniku odbyły się eliminacje do 
drużynowych mistrzostw Europy do 
lat 14. W składzie drużyny znalazło 
się dwóch reprezentantów poznań-
skiego AZS: Dawid Taczała i Mi-
kołaj Lorens oraz zawodnik Mery 
Warszawa Piotr Pawlak. Niestety, 
nie udało się wywalczyć awansu 
do fi nałów. W decydującym meczu 
przeciwko Anglikom Polacy prze-
grali 1:2. Po meczach singlowych 

było 1:1 i o awansie decydowała gra 
deblowa. Więcej zimnej krwi mieli 
rywale. Mimo porażki nasi zawod-
nicy zaprezentowali się z bardzo 
dobrej strony. 

Dużym wydarzeniem w sekcji 
AZS był start w juniorskim Wielkim 
Szlemie Piotra Matuszewskiego na 
londyńskiej trawie Wimbledonu. 
Piotr wygrał dwa mecze z Austria-

kiem Jurijem Rodionovem 6:2, 
5:7, 6:4 w pierwszej rundzie oraz 
w drugiej z Brazylijczykiem Felipe 
Meligenim 1:6, 6:4, 6:4. W walce 
o ćwierćfi nał uległ jednak Kana-
dyjczykowi Felixowi Aliassime 0:6 
5:7. Występ można uznać za uda-
ny. Piotr Matuszewski wystartował 
także w kwalifi kacjach do turnieju 
głównego Poznań Open. Lech

Udane starty
Na kortach AZS Poznań odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski do lat 21
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W składzie reprezentacji do lat 14 znalazło się dwóch reprezentantów 
AZS Poznań: Dawid Taczała i Mikołaj Lorens.

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 
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