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Legia–Lech: błąd arbitra!Legia–Lech: błąd arbitra!  STR. 16
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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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– Cztery razy miałem okazję spotkać się z papieżem Janem Pawłem II. – Cztery razy miałem okazję spotkać się z papieżem Janem Pawłem II. 
Odkryłem, że był niesamowitą osobą, był miłośnikiem sportów, był aktorem...Odkryłem, że był niesamowitą osobą, był miłośnikiem sportów, był aktorem...
 – mówi w rozmowie z „Naszym Głosem Poznańskim” Plácido Domingo – mówi w rozmowie z „Naszym Głosem Poznańskim” Plácido Domingo STR. 12STR. 12

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!
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Trwa przebudowa węzła 
komunikacyjnego rondo Kaponiera. 
O aktualnych utrudnieniach i zmianach 
w kursowaniu tramwajów piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl 

Prace na Kaponierze 

Kalendarium

6 kwietnia
NIEDZIELA
• Finał przeglądu najbardziej 
utalentowanych wokalistów 
i zespołów o godz. 12 w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym. 
 
11 kwietnia 
PIĄTEK
• O godz. 18.30 w Kleszczewie 
na scenie Gminnego Ośrodka 
Kultury wystąpi wystąpi austra-
lijski wokalista, gitarzysta i autor 
tekstów – Phillip Bracken. Więcej 
na str. 13. 

25 kwietnia
PIĄTEK
• Koncert „Tribute to Grappelli” 
trio Macieja Strzelczyka o godz. 
19. Bilety w cenie 20 zł. Więcej 
na str. 13. 

26 kwietnia
SOBOTA
• O godz. 19 w hali LOSiR odbę-
dzie się koncert zespołu Dżem. 
Więcej na str. 13. 
• Grupa Teatralna „Zamiast” 
zaprasza na „Przedstawienie 
Hamleta we wsi Głucha Dolna”. 
Premiera odbędzie się w Domu 
Kultury w Tarnowie Podgórnym 
o godz. 18. Wstęp wolny.

27 kwietnia
NIEDZIELA
• W dniu kanonizacji Jana 
Pawła II, odbędzie się w Poznaniu 
koncert słynnego śpiewaka 
operowego Plácido Domingo! 
Zainauguruje on jednocześnie 
obchody jubileuszu 1050-lecia 
chrztu Polski. Więcej na str. 12. 

28 kwietnia
PONIEDZIAŁEK
• Teresa Werner wystąpi o godz. 
18 w Teatrze Muzycznym w Po-
znaniu.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Tytułowe stwierdzenie jest 
przewrotne, ale oddaje w pełni 
sytuację. Chodzi o starania gminy 
Stęszew o pozyskanie inwesty-
cji ćwierćwiecza w Polsce, czyli 
fabryki Volkswagena. Ostatecznie, 
jak wiemy, inwestor zdecydował 
się na lokalizację we Wrześni, ale 
Stęszew tylko pozornie przegrał. 
Tak naprawdę jest także zwycięzcą. 
Burmistrz gminy Włodzimierz 
Pinczak mówił mi, że mimo iż tak 
późno inwestor zainteresował się 
terenami w Stęszewie, w momen-

cie kiedy wrzesińskie media już 
podawały, że Września pozyskała 
dużą inwestycję, to postanowił 
„zawalczyć” o Volkswagena. Zrobił 
to, wraz z urzędnikami, na tyle sku-
tecznie, że Stęszew liczył się w grze 
niemal do końca.

Tak się akurat składa, że często 
jestem w stęszewskim urzędzie 
i widziałem, jaką ogromną pracę 
w minionych miesiącach wykona-
no. Niekiedy do wieczora, także 
w weekendy, trwały prace nad 
dokumentami, które były potrzeb-

ne na zaraz. Bywały sytuacje, że 
pracownicy wzywani w czasie 
wolnym nagle do urzędu, bo 
trzeba było przygotować pilnie jakiś 
dokument, przyjeżdżali z dziećmi, 
które z konieczności bawiły się na 
korytarzach magistratu. 

Urzędnicy się zmobilizowali, a ich 
starania pisemnymi podziękowania-
mi i wyrazami uznania nagrodziło 
ministerstwo gospodarki i zarząd 
Volkswagena. Specjalne oświad-
czenie przed tygodniem przyjęła też 
Rada Miejska Gminy Stęszew. 

Stęszew też wygrał! Bo o jego tere-
nach inwestycyjnych zrobiło się głośno 
i już pojawiły się fi rmy chcące tu budo-
wać. Efekty zobaczymy wkrótce. 

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

Już pojawiły się 
fi rmy chcące tu 
inwestować

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; os. J.III Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823-57-81, piatkowo@
skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo: „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia
Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo • Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania
i skracania. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. • Aktualności z powiatu i ogłoszenia w internecie na stronie: www.naszglospoznanski.pl

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

Teraz ogłoszenie lub reklamę w „Naszym Głosie Poznańskim” można 
zamówić także w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 62A (sklep 
Dobre Okna), tel. 61 8164 376, 602 150 364. 
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Co zrobić, aby zamówić ogłoszenie drobne w Naszym Głosie 
Poznańskim przez SMS: należy wysłać SMS o treści NGP.
tresc ogloszenia na numer 79567 (koszt 1 SMS-a 9 zł + 23% 
VAT = 11,07 zł z VAT). 
Zamówione ogłoszenie drobne ukaże się w najbliższym numerze „Naszego Głosu Po-
znańskiego” SMS powinien zawierać maksymalnie 160 znaków z prefi ksem, spacjami 
znakami interpunkcyjnymi. Uwaga nie stosujemy polskich znaków! Treść ogłoszenia 
koniecznie musi zawierać nr telefonu kontaktowego zamawiającego ogłoszenie. 
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NASTĘPNE WYDANIE
 JUŻ ZA 2 TYGODNIE, 14 KWIETNIA JUŻ ZA 2 TYGODNIE, 14 KWIETNIA

REKLAMA

Stęszew przegrał, ale… wygrał
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TEMAT NUMERU

PROMOCJA 

Reklamuj się na naszych łamach!

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń  
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 • os. Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823 57 81, 
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! Tel. 691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL  KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

www.naszglospoznanski.pl

To jeden z tych naszych Rodaków, 
którym Polska zawdzięcza swe od-
rodzenie w 1918 roku i którzy dobro 
ojczyzny przedłożyli nad osobiste 
szczęście i karierę.

Poznań, Wielkopolska i Pola-
cy mają szansę upamiętnienia tej 
wspaniałej godnej naśladowania 
postaci poprzez pomnik, który 
w 2015 roku stanie w samym sercu 
Poznania, w bezpośrednim sąsiedz-
twie Akademii Muzycznej noszącej 
imię Ignacego Jana Paderewskiego. 
Jest to jednocześnie miejsce na tra-
sie triumfalnego przejazdu polity-
ka przez centrum Poznania w cza-
sie słynnej wizyty w grudniu 1918 
roku, która dała początek Powsta-
niu Wielkopolskiemu.

Każdy z nas może przyczynić 
się do realizacji tego szczytne-
go zamierzenia, także poprzez 
wpłatę na rachunek bankowy BZ 
WBK S. A. nr 57 1090 1447 0000 
0001 0702 1746. W tytule prze-
lewu należy wpisać słowo „po-
mnik” i dodać swoje imię, nazwi-
sko i zawód.

Aktualnie dokonało wpłat ponad 
1070 osób fi zycznych oraz 96 fi rm 
i organizacji.

Zostań fundatorem pomnika 
Ignacego Jana Paderewskiego
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu zaprasza do Komitetu Budowy Pomnika Ignacego 
Jana Paderewskiego – wielkiego Polaka, patrioty, polityka, dyplomaty, pianisty i kompozytora
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 Więcej na stronie
WWW.POMNIK-PADEREWSKIEGO.PL

Składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim dotychczasowym 
fundatorom i sponsorom.

W szczególności fundatorom 
głównym:

oraz fundatorom wiodącym:

TEKST SPONSOROWANY
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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 

REKLAMA

18 marca Volkswagen ogłosił de-
cyzję o wyborze lokalizacji dla pro-
dukcji kolejnej generacji modelu 
VW Crafter. Prawie miliard euro 
zainwestuje we Wrześni, gdzie teren 
zakładu obejmie 220 ha. Powsta-
nie tu 2.300 miejsc pracy. To naj-
większa inwestycja w Polsce – być 
może nawet ostatnich 25 lat. Inwe-
stor zainteresowany był lokalizacją 
w 18 różnych gminach w Polsce. Do 
ostatniej trójki liczącej się do końca 
dotarła m.in. gmina Stęszew, która 
w Strykowie posiada teren inwesty-
cyjny liczący 300 ha. 

– Pierwsza informacja o zain-
teresowaniu terenem gminy Stę-
szew dotarła do nas późno, bo 27 
listopada – zdradził „Naszemu 
Głosowi Poznańskiemu” burmistrz 
Włodzimierz Pinczak. – Mimo to 
zdecydowaliśmy się „zawalczyć”, 
po to by zaistnieć promocyjnie na 
mapie potencjalnych terenów inwe-
stycyjnych w Polsce. Inwestor był 
zainteresowany naszym terenem 
do samego końca. Świadczą o tym 
liczne rozmowy, korespondencja 
oraz obecność gminy na spotkaniu 
w Berlinie 14 stycznia.

Starania o inwestycję Volkswa-
gena to miesiące intensywnej pra-
cy: począwszy od przygotowania 

prezentacji oferty, poprzez liczne 
spotkania m.in. z przedstawicielami 
inwestora, UMWW, Starostwa Po-
wiatowego, PAIZ i przygotowania 
odpowiedzi do listy życzeń inwesto-
ra, która liczyła 43 punkty, dotyczą-
ce m.in. odrolnienia gruntów, włą-
czenia działek do specjalnej strefy 
ekonomicznej, przesunięcia gazo-
ciągu wysokiego ciśnienia, realiza-
cji drogi S5 i obwodnicy Strykowa. 

– Bardzo wiele tematów udało 
nam się w tak krótkim czasie po-
zytywnie załatwić – przyznał bur-
mistrz Pinczak. – Dzięki temu, 
że tak długo liczyliśmy się w grze 
o inwestycję Volkswagena, zaist-
nieliśmy w świadomości instytucji 
decydujących o tak poważnych in-
westycjach. Już teraz mamy cztery 
zapytania inwestorów z branży mo-
toryzacyjnej, produkcyjnej i prze-
twórstwa tworzyw sztucznych, któ-
rzy są zainteresowani działkami od 
1,5 ha do 190 hektarów. 

Wysiłek stęszewian został doce-
niony.

– Przygotowana przez Państwa 
w bardzo krótkim terminie oferta, jak 
również sprawność w rozwiązywaniu 
podnoszonych przez inwestora kwe-
stii należy uznać za wzorcowe – na-
pisała w liście gratulacyjnym do bur-

mistrza Stęszewa podsekretarz stanu 
w ministerstwie gospodarki Ilona 
Antoniszyn-Klik. – Nie pozostaje 
zatem zaskoczeniem, iż Państwa lo-
kalizacja znalazła się wśród trzech 
najwyżej ocenianych ofert inwesty-
cyjnych w Polsce. To przełoży się 
bezpośrednio na pozyskanie wielu 
nowych projektów inwestycyjnych.

Podziękowania wpłynęły także 
od Jensa Ocksena z zarządu marki 
Volkswagen: – Obraz gminy Stę-
szew jako miejsca otwartego na 
nowe wyzwania oraz podjęte przez 
Pana działania stawiające na no-
woczesność i postęp przyciągnęły 
naszą uwagę swoim potencjałem 
rozwojowym. Dzięki temu gmina 
Stęszew pozostała do końca w ści-
słym gronie faworytów przy podję-
ciu ostatecznej decyzji o wyborze 
lokalizacji dla nowej fabryki. Skła-
dam wyrazy uznania za podjęty trud 
współzawodnictwa, który wymagał 
ogromnego wysiłku i zaangażowa-
nia wielu osób, profesjonalne przy-
gotowanie oraz współpracę.

Walczyli o VW
Do samego końca w staraniach o inwestycję liczyła się gmina 
Stęszew, której oferta inwestycyjna znalazła się wśród trzech 
najwyżej ocenianych w Polsce
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Decyzja o wyborze 
lokalizacji przez 
Volkswagena została 
ogłoszona podczas 
konferencji z udzia-
łem m.in. wicepremie-
ra Janusza Piechociń-
skiego. 

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl
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Nowe Centrum Kultury 
w Przeźmierowie
W Przeźmierowie powstaje Centrum Kultury. Koszt budowy 
to ok. 6 mln złotych
Uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego pod Centrum Kultury 
w Przeźmierowie (gmina Tarnowo 
Podgórne) odbyła się 27 marca na 
placu budowy przy ul. Ogrodowej 13. 

Centrum Kultury Przeźmierowo 
jest budowane ze środków budże-
tu gminy. Koszt budowy to 5 803 
113,13 zł. Jego powierzchnia zabu-
dowy wynosi 949,80 m2, powierzch-
nia użytkowa – 1.093,44 m2, a ku-
batura – 5.757,02 m3.

Plac budowy przekazano 9 paź-
dziernika 2013 r., a zakończenie 
robót przewidywane jest na sierpień 
2014 r. Projekt powstał w Vowie Stu-
dio Plus Wiesław Vowie z Szamotuł, 
a inwestycję realizuje P.P.U.H. „Ma-
rex” Zakład Ogólnobudowlany Ma-
rek Glinka ze Skórzewa i Jach-Gum 
Zakład Usług Wielobranżowych 
Stanisław Jachimowski z Poznania. 

– Dzięki dobrej gospodarce stać 
nas na inwestycje takie jak ta, kultu-
ralne – powiedział „Naszemu Gło-
sowi Poznańskiemu” wójt gminy 
Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka. 
– W Przeźmierowie jest Centrum 
Kultury, ale stare. A to miejscowość 
licząca ponad 6 tysięcy mieszkań-
ców. Poza tym z Centrum Kultury 
w Przeźmierowie korzystają miesz-
kańcy połowy gminy.

Szymon Melosik, dyrektor 
Ośrodka Kultury Sezam, już za-
powiada szereg koncertów, m.in. 
Grzegorza Turnała. Lech

Trwa XXI edycja Konsumenckie-
go Konkursu Jakości „Najlepsze 
w Polsce” – „The best in Poland” 
pod patronatem „Naszego Głosu 
Poznańskiego”. Już po raz 21 nasi 
Czytelnicy będą głosować na naj-
lepszych usługodawców i produ-
centów. Konkurs jest przeznaczony 
dla usługodawców wykonujących 
usługi na terenie Polski oraz produ-
centów z krajów Unii Europejskiej. 
Organizatorem konkursu jest Towa-
rzystwo im. Hipolita Cegielskiego 
w Poznaniu. 

W celu zgłoszenia najlepszej 
usługi lub produktu, należy wy-
pełnić jeden z kuponów, które bę-
dziemy zamieszczać na łamach 
„Naszego Głosu Poznańskiego”. 
Wypełnione kupony należy wysyłać 
na adres: Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego, ul. Garncarska 8, 61-
817 Poznań.

Najlepszych usługodawców oraz 
producentów można też zgłaszać 
za pomocą kuponu zamieszczonego 
na stronie internetowej www.naj-
lepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi w kwietniu 
2014 r. Red
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Najlepsze w Polsce
 NASZ PATRONAT

Tak będzie wyglądało Centrum Kultury w Przeźmierowie.

Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 27 marca.  

Aktualności z Twojej okolicy i konkursy 
na » www.naszglospoznanski.pl
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Impreza przez lata niezmiennie 
utrzymuje status unikatowego wy-
darzenia w skali kraju, o wysokim 
poziomie artystycznym. Zasadniczą 
ideą przedsięwzięcia jest prezento-
wanie różnych stylów muzycznych 
związanych z gitarą. 

Dni Artystyczne z Gitarą to nie 
tylko koncerty, ale przede wszystkim 
różnorodne zajęcia warsztatowe, 
wystawy, prezentacje, spotkania au-
torskie, prezentacje fi lmów oraz jam 
session w Klubie Festiwalowym.

W programie m.in.: spotkanie 
autorskie z Dionizym Piątkowskim, 
czołowym polskim autorytetem 
w dziedzinie jazzu, dotyczyć będzie 
nowej publikacji na temat Krzyszto-
fa Komedy – Trzcińskiego. 

Wystąpią zespół Myslovitz i Lech 

Janerka. Będzie też Koncert Spe-
cjalny – Mosińskie Towarzystwo 
Gitarowe i Mosiński Ośrodek Kul-
tury zaprosili wybitnych polskich 
muzyków (Marek Raduli, Jacek 
Jaguś, Bartosz Łęczycki, Tomasz 
Grabowy, Grzegorz Grzyb). W Klu-
bie Festiwalowym zaprezentuje się 
Whitewater. 

Ważną częścią będą warsztaty. 
Młodzi utalentowani muzycy przy-
bywają do Mosiny z całej Polski na 
spotkanie z wybitnymi specjalista-
mi w poszczególnych dziedzinach. 
Doniosłym zakończeniem spotkań 
z mistrzami będzie Koncert Finało-
wy z udziałem tegorocznych uczest-
ników warsztatów.

Szczegółowe informacje o impre-
zie: www.gitaramosina.pl. Red

Od 4 do 6 kwietnia odbędzie się 
VIII edycja Ogólnopolskich Dni 
Artystycznych z Gitarą 

Mosina pełna 
muzyki
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AKTUALNOŚCI

Przy pracach glazurniczych, przy-
chodzi się nam często zmierzyć 
z układaniem płytek na podłożach, 
które mogą stwarzać zaprawom 
klejącym pogorszone warunki przy-
czepności np. stare płytki ceramicz-
ne, ogrzewanie podłogowe. Także 
miejsca w których należy przykle-
ić okładziny ceramiczne stawiają 
wysokie wymagania zaprawom 
klejącym, są to tarasy, balkony, 
baseny, ale także sauny, kominki. 
Odpowiedzią na takie zapotrze-
bowanie jest linia produktów fi r-
my KREISEL – EXPERT, a są to: 
EXPERT 1 – MROZOODPORNY 
KLEJ DO PŁYTEK, EXPERT 2 – 
ELASTYCZNY KLEJ DO GRESU, 
EXPERT 3 – ODKSZTAŁCALNY 

KLEJ DO PŁYTEK, EXPERT 4 
– WYSOKO ODKSZTAŁCALNY 
KLEJ DO PŁYTEK 

Stare płytki to praktycznie niena-
siąkliwa i gładka powierzchnia, dla-
tego układając na nich nowe płytki 
musimy użyć odpowiedniej zapra-
wy klejącej. Zalecanymi do kleje-
nia „płytka na płytkę” są zaprawy 
o zwiększonej elastyczności i dużej 
przyczepności do podłoża takie jak: 

EXPERT 3 – klej odkształcalny kla-
sy C2TE S1, EXPERT 4 – klej wy-
soko odkształcalny klasy C2TE S2! 
Kleje te to specjalistyczne wyroby, 
adresowane do wszystkich profe-
sjonalistów glazurników, wymaga-
jących od wyrobów nieprzeciętnych 
właściwości. Klej EXPERT 4 jest 
biały, idealny do przyklejania pły-
tek z kamienia naturalnego, takich 
jak marmur, piaskowiec, trawertyn 
czy granit. Zastosowane surowce 
ograniczają możliwość przebarwień 
płytek kamiennych. 

W przypadku starych płytek ce-
ramicznych ich powierzchnię nale-
ży oczyścić i zagruntować gruntem 
z kruszywem kwarcowym (pia-
skiem), który spowoduje, że klej nie 
będzie się ślizgać po powierzchni 
płytki. Można do tego użyć grun-

tu pod tynki cienkowarstwowe 
np. TYNKOLIT fi rmy KREISEL. 
Kolejne prace można prowadzić 
po wyschnięciu gruntu. Zamiast 
gruntu możemy powierzchnię 
płytek przeszpachlować klejem. 
Gdy potrzebujemy dodatkowo 
uszczelnić powierzchnię płytek 
zaleca się po wcześniej opisanych 
czynnościach położyć w minimum 
2 warstwach uszczelnienie np. folię 
w płynie FOLBIT 800.

Kleje EXPERT znajdą zastoso-
wanie także w trudnych miejscach, 
gdzie naprężenia termiczne, od-
działywanie środowiska zewnętrz-
nego jest szczególnie duże. Tak jest 
na balkonach, tarasach, basenach, 
saunach. W miejscach tych ampli-
tudy temperatur powodują duże 
odkształcenia podłoża oraz płytek. 

Zastosowany klej musi przenieść te 
oddziaływania i zachować przyczep-
ność przez cały okres użytkowania. 
Dodatkowym obciążeniem jest 
działanie wody. W miejscach tych 
także sprawdzają się kleje EXPERT.

Bartosz Polaczyk
Product Manager KREISEL
Technika Budowlana Sp. z o.o

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

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

www.kreisel.pl

Płytka na płytkę? Tylko kleje EXPERT 
– eksperci od trudnych podłoży

TEKST SPONSOROWANY

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 !

REKLAMA

Komorniki otrzymały tytuły 
Wójta i Gminy Roku
Gmina Roku – taki tytuł zdobyła gmina Komorniki zarządzana przez lidera 
samorządowego Jana Brodę – Wójta Roku w plebiscycie Euro-Gmina
Plebiscyt organizowany jest przez 
Fundację Gospodarczą Euro-Part-
ner, pod patronatem ministerstwa 
gospodarki, marszałka oraz wojewo-
dy Wielkopolski. Komorniki zostały 
uznane za gminę spełniającą najwyż-
sze standardy gmin europejskich.

Celem plebiscytu Euro-Gmina 
jest promocja jednostek samorzą-
dowych – liderów w następujących 
kategoriach: prezydent roku; wójt 
roku; gmina roku; burmistrz roku; 
miasto roku. Ponadto przyznawane 
są tytuły liderów w następujących 
dziedzinach: gospodarki i przed-
siębiorczości; rolnictwa; ekologii; 
służby zdrowia i opieki społecznej; 
bezpieczeństwa; edukacji; kultury; 
sportu; turystyki; agroturystyki; 
najbardziej przyjazna gmina.

Gminę Komorniki nagrodzono 
za całokształt zachodzących w niej 
procesów służących rozwojowi śro-
dowiska przyjaznego dla mieszkań-
ców i przedsiębiorców. Kapituła 
konkursu doceniła dorobek Jana 

Brody jak lidera samorządowego, 
który potrafi  zadbać o potrzeby 
lokalnej społeczności, stwarza wa-
runki zachęcające do związania 
życia rodzinnego z gminą Komor-
niki oraz przyciągające inwestorów. 
Liczne inwestycje skierowane do 
miejscowej ludności, wysokiej jako-
ści obiekty sportowe, stała poprawa 

infrastruktury drogowej, ekologicz-
ny postęp, edukacja na wysokim po-
ziomie oraz aktywna przedsiębior-
czość – to wyróżniki Gminy Roku 
według oceniających. Pozytywny 
klimat gminy doceniany jest przez 
przedsiębiorców działających na jej 
terenie, o czym świadczy rosnąca 
liczba podmiotów gospodarczych, 

stanowiących niewątpliwie jej cen-
ny potencjał. 

Odbierający z rąk wojewody oraz 
wicemarszałka wyróżnienie wójt Jan 
Broda zaznaczył, że traktuje swoją 
pracę jako służbę dla mieszkańców. 
Ich zwiększająca się liczba świadczy 
o dobrej atmosferze do życia i pracy, 
co motywuje do dalszego działania 
na ich rzecz. Nie zabrakło także po-
dziękowań dla współpracowników 
i pracowników, których codzienna 
praca daje pozytywne efekty. 

Gmina Tarnowo Podgórne 
otrzymała certyfi kat Euro-Gmina 
w kategorii Lider Przedsiębior-
czości. Odebrał go wójt Tadeusz 
Czajka, a starosta poznański Jan 
Grabkowski otrzymał nagrodę dla 
powiatu poznańskiego. 

Kuratorium Oświaty skontrolowa-
ło komornicką podstawówkę pod 
kątem przygotowania do przyjęcia 
sześciolatków do klas pierwszych. 
Ministerstwo Edukacji, w ramach 
akcji „Szkoła Twego dziecka” opra-
cowało ankiety, które wypełniają 
dyrektorzy szkół i rady rodziców. 
Wizytatorzy Kuratorium Oświaty 
sprawdzają bezpośrednio w placów-
kach jak informacje podane w an-
kietach mają się do rzeczywistości. 

Po pierwszej takiej kontroli wi-
zytator kuratorium bardzo pozy-
tywnie ocenił stan przygotowania 
szkoły w Komornikach na przyjęcie 
sześciolatków. Pytania ankietowe 
są pytaniami zamkniętymi i doty-
czą konkretnych obszarów, np.: czy 
szkoła ma przygotowane miejsca 
do zabawy i wypoczynku, czy grupa 
świetlicowa liczy nie więcej niż 25 
uczniów lub czy nauczyciele w kla-
sach posiadają wymagane kwalifi -
kacje. Wszystkie pytania w ankiecie 
zostały ocenione pozytywnie. 

Od września 2014 roku w szkole 
w Komornikach będą prowadzone 
prawdopodobnie trzy klasy pierw-
sze z sześciolatkami. OK
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Szkoła w
Komornikach 
gotowa na 
6-latków 

Wójt Jan Broda (z lewej) w towarzystwie innych laureatów, m.in. staro-
sty poznańskiego Jana Grabkowskiego. 

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 
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Tamtego pierwszego dnia z zacieka-
wieniem oglądaliśmy nową gazetę 
„Nasz Głos Poznański” – chcąc po 
prostu zobaczyć jak wyszło. Potem 
rozpoczęliśmy kolportaż po Pozna-
niu i w 19 podpoznańskich gminach. 
Niemal natychmiast otrzymaliśmy 
telefony i maile z gratulacjami. Czy-
telnicy mówili, że bardzo fajna ga-
zeta, że wygodny i poręczny format, 
dobra jakość dużych kolorowych 
zdjęć…, interesujące i aktualne lo-
kalne tematy, konkursy z biletami 
i nagrodami. No i zwyczajnie cieszyli 
się, że gazeta jest za darmo. I trwa to 
trzy lata: już, albo dopiero.

Pierwszy okres każdej działalno-
ści jest kluczowy. Przekonujemy się 
wtedy czy nasza praca przyjmowana 
jest z aprobatą i uznaniem. Cieszy-
my się, że przez trzy lata swojego 
istnienia „Nasz Głos Poznański” 
stał się rozpoznawalną marką, zy-

skał szerokie grono Czytelników, 
o czym świadczy jeden z najwyż-
szych nakładów na rynku wydaw-
niczym w regionie, ale i liczne pa-
tronaty prasowe nad przeróżnymi 
festynami i wydarzeniami, w tym 
tak dużymi jak tenisowy challenger 
Poznań Open, ale także nad klubem 
piłkarskim Warta Poznań, Teatrem 
Muzycznym, czy Towarzystwem im. 
Hipolita Cegielskiego. 

Przy tej okazji, bo jubileusz to 
taki moment, gdy można się trochę 
pochwalić, miło nam poinformo-
wać, w ub. roku redakcja została 
nagrodzona przez Stowarzyszenie 
Dziennikarzy RP tytułem „Redak-
cja Roku”, a w grudniu otrzymała 
prestiżowy tytuł The Best in Poland. 

Bardzo dbamy o kolportaż. Do-
stępni jesteśmy w ponad 300 punk-
tach punktach (m.in. markety w tym 
Piotr i Paweł, sklepy ogólnospożyw-

cze i inne, urzędy, banki, obiekty re-
kreacji – centra tenisowe, pływalnie, 
siłownie, SPA – hotele, restauracje, 
salony samochodowe, stacje paliw, 
hurtownie budowlane) oraz… tak-
sówki RMI Taxi, a także rozdajemy 
gazetę bezpośrednio – słowem wszę-
dzie tam, gdzie przebywają ludzie. 

Dynamicznie rozwijamy nasz 
portal www.naszglospoznanski.pl, 
który jest szybkim źródłem informa-
cji o tym, co dzieje się w Poznaniu 
i 19 okolicznych gminach. 

Cieszymy się, że tyle miłych słów 
słyszymy na co dzień od Państwa, 
a za życzliwe rady serdecznie dzię-
kujemy.

Był 12 kwietnia 2011 roku. Kilka minut po godzinie 8 
w drukarni odebraliśmy pierwszy numer „Naszego Głosu 
Poznańskiego”. Od tego momentu mijają już trzy lata, podczas 
których w życiu redakcji bardzo dużo się wydarzyło

Trzy lata „Naszego Głosu Pozn
„Nasz Głos Poznański” można otrzymać w taksówkach 

RMI Taxi. Popularny Liber był bohaterem jednej z okładek

Prof. Tomasz Łodygowski, rektor Politechni
nacz. Sławomirowi Lechnie certyfi kat The B
Głosu Poznańskiego”.

Statuetkę dla Redakcji Roku 2012 red. nacz. Sławomirowi Lechnie 

wręczył dziekan prof. Tadeusz Wallas, kierownik Zakładu Kultury 

Politycznej UAM. „Nasz Głos Poznański” bywa rozdawany przez hostessę. Gazeta jest dystrybuowana w „Piotrach i Pawłach” 
na kasach. Na zdjęciu Stary Browar.

Popularny Liber był bohaterem jednej z okładek

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl
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nańskiego”

• Ryszard Grobelny, 
prezydent Poznania:
— To kolejny jubileusz, 
jaki obchodzi „Nasz Głos 
Poznański”. Z tej okazji 
chciałbym serdecznie po-
gratulować całej redakcji 
trzech lat działalności. 
Jednocześnie życzę wy-
trwałości w dalszej pracy 
na rzecz informowania 
mieszkańców Poznania 
o kwestiach naprawdę dla 
nich ważnych. Z wielką 
satysfakcją stwierdzam, 
że „Nasz Głos Poznań-
ski” jest już rozpozna-
walny na rynku lokalnej 
prasy i nieustannie się 
rozwija. Pozostaje mi 
życzyć jedynie dalszych 
sukcesów i rosnącego 
grona wiernych Czytel-
ników.

• Jan Grabkowski, 
starosta poznański:
— „Nasz Głos Poznań-
ski” wchodzi obecnie 
w czwarty rok działalno-
ści na rynku prasowym 
w Wielkopolsce. Ponie-
waż tematyka poruszana 
przez dwutygodnik jest 
bardzo bliska temu, 
co pozostaje w orbi-
cie zainteresowania 
samorządu lokalnego, 

z uwagą śledzę informa-
cje, jakie pojawiają się na 
jego łamach. Dobrze, że 
„Nasz Głos Poznański” 
ukazuje się na terenie 
całego powiatu poznań-
skiego. To ważne, by nasi 
mieszkańcy wiedzieli co 
się dzieje na tym rozle-
głym i zróżnicowanym 
przecież obszarze. Taki 
ogląd pozwala nie tylko 
uzyskać informacje do-
tyczące poszczególnych 
gmin, ale przyjrzeć się 
ich wzajemnym relacjom 
i zależnościom, a także 
obserwować rozmaite 
zjawiska w kontekście 
sąsiedztwa dużego ośrod-
ka miejskiego, jakim jest 
Poznań. Pozwala to po-
strzegać powiat jako je-
den organizm, sprzyjając 
jednocześnie myśleniu 
aglomeracyjnemu. Życzę 
„Naszemu Głosowi…” by 
wciąż pozyskiwał kolej-
nych czytelników

• Jan Broda, 
wójt Komornik:
— Tytuł jest cenionym 
źródłem informacji 
o sytuacji i wydarze-
niach w regionie, tak dla 
jego mieszkańców, jak 
i samorządów. Zyskał 
szerokie grono czytel-
ników także na terenie 
gminy Komorniki, 
o czym świadczy szybko 
rozchodzący się nakład. 
Gratuluję sukcesu na 
niełatwym przecież 

rynku wydawniczym 
i życzę dalszego rozwoju 
i satysfakcji z rosnącego 
grona czytelników.

• Tadeusz Czajka, 
wójt gminy Tarnowo 
Podgórne:
— Z dużym zaintereso-
waniem obserwuję roz-
wój gazety „Nasz Głos 
Poznański” i portalu 
www.naszglospoznanski.
pl , które stanowią cenne 
źródło informacji dla 
mieszkańców gminy Tar-
nowo Podgórne. Jestem 
pod wrażeniem szerokiej 
palety poruszanych 
tematów, które odpowia-
dają zainteresowaniom 
różnych grup czytelni-
ków. Gratuluję również 
współpracy medialnej 
z KS Warta Poznań. 
Z okazji trzecich urodzin 
redakcji „Naszego Głosu 
Poznańskiego” życzę 
rosnącej rzeszy zado-
wolonych czytelników 
i użytkowników portalu 
internetowego. 

• Włodzimierz 
Pinczak, burmistrz 
gminy Stęszew:
— Cieszę się, że na 
terenie gminy Stęszew 

ukazuje się gazeta, która 
rzetelnie i obiektywnie 
opisuje to co się dzieje 
nie tylko u nas, ale i u są-
siadów. Jest źródłem 
wiedzy dla mieszkańców, 
jakie zmiany zachodzą 
w Poznaniu i okolicz-
nych gminach. Doświad-
czenie zespołu redagują-
cego i profesjonalizm we 
współpracy z samorzą-
dami gwarantują wysoką 
jakość merytoryczną 
i grafi czną, co niewąt-
pliwie ma wpływ na 
atrakcyjność gazety i po-
zytywne jej postrzeganie 
przez czytelników. 

• Jerzy Lechnerowski, 
burmistrz Kórnika:
— „Nasz Głos Poznań-
ski” w ciągu trzech lat 
swojego istnienia wpisał 
się w medialny krajobraz 
naszego regionu. Aktu-
alne informacje, ciekawe 
artykuły, zapowiedzi 
wydarzeń kulturalnych 
i sportowych oraz 
wywiady dzięki łamom 
Państwa pisma trafi ają 
do domów mieszkańców 
powiatu poznańskie-
go. Życzę „Naszemu 
Głosowi Poznańskiemu” 
dalszego rozwoju, dzien-
nikarzom związanym 
z tym tytułem ciekawych 
tematów.

Więcej informacji o „Na-
szym Głosie Poznańskim”: 
www.naszglospoznanski.pl

Powiedzieli o „Naszym Głosie Poznańskim”

iki Poznańskiej, wręczył red. 
Best in Poland dla „Naszego 

„Nasz Głos Poznański” objął patronat medialny nad sekcją 
piłkarską Warty Poznań, której prezesuje Izabella Łukomska-
-Pyżalska.

„Nasz Głos Poznański” zostawiamy w ponad 300 stałych punk-
tach.

Z logo „Naszego Głosu Poznańskiego” biega 
podczas zawodów Bartosz Budych.

Jerzy Janowicz podpisał wydanie gazety, w której był na okładce. „Nasz Głos Poznański” patronował kon-
certowi Anity Lipnickiej.
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INFORMACJA
W dniu 12 kwietnia 2014 (sobota) 
o godz. 12.00 odbędzie się nabór ochotników 
do szkolenia kawaleryjskiego mężczyzn  
w wieku 16–40 lat.
ADRES: Dworek Jeździecki
62-053 Bolesławiec 4 / koło Mosiny
WIĘCEJ INFORMACJI: 
pod nr tel. 604-353-041 (Roman Kusz)

PIELĘGNACJA 
OGRODÓW
Zakładanie trawników,  
wertykulacja, koszenie  

trawy, opryski 
696-476-239   602-385-955

BURMISTRZ STĘSZEWA 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży

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

darce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651) niniejszym 

podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie przy ul.Poznańskiej 11 wywie-

szony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży.

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

Dopiewo na 
patriotyczną nutę
Ponad 70 młodych wokalistów i muzyków z placówek 
oświatowych gminy Dopiewo wzięło udział w I Konkursie 
Wokalnym „Gdzie dziewczęta i chłopcy z tamtych lat…” 

Odbył się on 28 marca w budynku 
Centrum Rehabilitacyjno-Kultural-
nym w Konarzewie w ramach „Pro-
jektu Wspólna [Hi]storia Pamięć 
i Przyszłość”.

Od kilku miesięcy z inicjatywy 
wójt Zofi i Dobrowolskiej na terenie 
gminy Dopiewo realizowany jest 
„Projekt Wspólna [Hi]storia Pa-
mięć i Przyszłość”, a Konkurs Wo-
kalny był kolejną jego odsłoną. Na 
scenie otwartego niedawno przez 
gminę budynku Centrum Rehabi-
litacyjno-Kulturalnego w Konarze-

wie pojawiło się ponad 70 młodych 
muzyków w wieku od przedszkola 
aż do gimnazjum. Śpiewali oni 
piosenki patriotyczne dotyczące 
losów ojczyzny w czasie II wojny 
światowej i utwory własne. Wśród 
najmłodszych najlepsza okazała 
się Emilia Walczak z Przedszkola 
w Zakrzewie. Wśród uczniów klas 
I-III zwyciężył zespół ze Szkoły 
Podstawowej w Więckowicach, 
który zaśpiewał utwór „Pałacyk 
Michla”. Natomiast wśród mło-
dzieży ex aequo pierwsze miejsce 

wyśpiewali: Joanna Jurga z Gim-
nazjum w Skórzewie i duet Michał 
Hoffmann i Maksymilian Nowak ze 
Szkoły Podstawowej w Konarzewie. 
Nagrodę publiczności otrzymali 
chłopcy ze Skórzewo, którzy za-
śpiewali utwór „Katyń” i grali na gi-
tarach klasycznych. Już za dwa ty-
godnie na tej samej scenie pojawią 
się miłośnicy poezji, którzy wezmą 
udział w konkursie recytatorskim, 
dla którego tłem również będzie hi-
storia, patriotyzm i tradycja.
Tomasz Woźniak

Gmina Dopiewo sprzedaje 19 dzia-
łek pod zabudowę mieszkaniową 
w Zakrzewie i Konarzewie. Nieru-
chomości są atrakcyjnie położone 
ze względu na obecność w pobliżu 
dróg gwarantujących szybką komu-
nikację i sąsiedztwo lasu (Zakrze-
wo, na części działek rosną samo-
siejki drzew). Ceny za 1 m² wynoszą 
od 95 do 200 zł. Sprzedaż odbędzie 
się w trybie przetargów ustnych nie-
ograniczonych. 

Przetargi odbędą się 24 kwietnia 
w Urzędzie Gminy Dopiewo, sala 103: 

•  godz. 10. – przetarg dotyczący 
2 działek w Zakrzewie przy ul. 
Gajowej o pow. 650 i 1100 m² , 
w cenie 200 zł za 1 m²,.

•  godz. 11 – przetarg dotyczący 
11 działek w Zakrzewie przy ul. 
Gajowej o pow. od 900 do 1457 
m² , w cenie 165 zł za 1 m².

•  godz. 13 – przetarg dotyczący 
6 działek w Konarzewie przy 
ul. Ogrodowej o powierzchni 
od 681 do 805 m², w cenie 95 
zł za 1 m². 

Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie do 22 
kwietnia wadium na określoną 
działkę w wysokości 10% jej war-
tości na konto Urzędu Gminy Do-
piewo: SBL w Poznaniu oddział 
w Dopiewie – nr konta: 11 9043 
1012 3012 0025 9105 0102 ( z za-
znaczeniem na przekazie nr działki, 
którego przelew dotyczy).

Szczegóły można uzyskać w UG 
Dopiewo – pokój nr 15 lub pod nr 
tel. 61 890 63 94. 

Pełna treść ogłoszeń dostępna 
jest w BIP – na stronie: dopiewo.
nowoczesnagmina.pl. 
AM
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Atrakcyjne działki 
pod dom są blisko

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Aktualności z Twojej 
okolicy i konkursy 
na » www.naszglospoznanski.pl

Gmina Mosina otrzymała dofi nan-
sowanie projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu” w konkur-
sie w ramach działania 8.3. Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu. 

W ramach projektu zostanie 
przekazane 200 komputerów – 
laptopów z dostępem do interne-
tu na 5 lat dla osób spełniających 
wymogi. 

Ponadto 60 komputerów trafi  do 
5 szkół w gminie Mosina. Rekruta-
cja planowana jest od 1 kwietnia do 
5 maja roku. MCh

Komputery 
dla mosinian 
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DUSZNIKI

REKLAMA

Marek Królik – sołtys wsi Kuno-
wo w gminie Duszniki zwyciężył 
w II Plebiscycie „Naszego Głosu 
Poznańskiego” na Najpopularniej-
szego Sołtysa 2014. Uzyskał on aż 
1543 głosy. Drugie miejsce zajął 
Marian Osuch (sołectwo Wiórek, 
gmina Mosina) – 1175, a trzecie 
nasz ubiegłoroczny laureat Piotr 
Michalski (Białęgi – Murowana Go-
ślina) – 546. 

Uroczystość wręczenia dyplomu 
Markowi Królikowi – SuperSołty-
sowi 2014 – odbyła się w Urzędzie 
Gminy w Dusznikach w obecności 
wójta Adama Woropaja i redaktora 
naczelnego „Naszego Głosu Po-
znańskiego” Sławomira Lechny. 

Marek Królik jest sołtysem nie-
wielkiej wsi Kunowo, która liczy za-
ledwie 192 mieszkańców.

– O plebiscycie dowiedziałem się 
pod koniec jego trwania, kiedy ktoś 
mi powiedział, że jestem w czołów-
ce, nie spodziewałem się tego, a wy-
granej w ogóle. Generalnie to się 
działo poza mną – powiedział sołtys 
Marek Królik, który sołtysem jest 
już trzecią kadencję.

– To taka tradycja rodzinna, bo 
dziadek był sołtysem, ja w młodości 
działałem społecznie, potem byłem 
radnym, a teraz sołtysem – dodał 
Marek Królik. 

Wioska niebawem się powiększy, 
bo zostało wytyczonych 60 działek 
budowlanych.

Marek Królik prywatnie jest żo-
naty, ma pięcioro dzieci w wieku od 
18 do 32 lat. Prowadzi 15-hektaro-
we gospodarstwo.

Spotkanie było okazją do zapy-
tania wójta Dusznik o tegoroczne 
inwestycje. 

– To przede wszystkim drogi, 
m.in. ulica Kolejowa, Powstańców 
Wielkopolski w Dusznikach, Szkol-
na w Sękowie, Lipowa w Wilkowie 
i Osiedlowa w Podrzewiu. Przebu-
dowany zostanie most na drodze 
Sędzinko – Zalesie – powiedział 
Adam Woropaj. Za 100 tysięcy zło-
tych przygotowana zostanie doku-
mentacja na budowę przedszkola 
w Dusznikach. 
Juliusz Podolski

Sołtys Kunowa 
najpopularniejszy 
Marek Królik, 
sołtys wsi 
Kunowo w gminie 
Duszniki, zwyciężył 
w II Plebiscycie 
„Naszego Głosu 
Poznańskiego” na 
Najpopularniejszego 
Sołtysa 2014

FO
T.

 A
R

C
H

IW
U

M

Sołtys Marek Królik (w środku) 
przyjmuje gratulacje od Sławomira 

Lechny i wójta Adama Woropaja.
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Maestro, wkrótce przyjedzie Pan 
do Polski, do Poznania żeby dać 
wyjątkowy koncert. To będzie 
bardzo ważny dzień dla Polaków 
– dzień kanonizacji Jana Pawła 
II. Czy to również dla Pana będzie 
dla wyjątkowy koncert?

— Tak, to będzie koncert wyjąt-
kowy. Cztery razy miałem okazję 
spotkać się z papieżem Janem 
Pawłem II. To były cztery różne 
okresy jego życia – od tego gdy 
wybrano papieża bardzo silnego, 
fantastycznego, pełnego energii, 
zaledwie 58-latka, podróżujące-
go po całym świecie, aż po lata, 
już po zamachu, kiedy stawał się 
coraz słabszy, aż do ostatnich lat. 
Odkryłem, że był niesamowitą 
osobą, był miłośnikiem sportów, 
był aktorem...

Spotkaliście się też na jakimś 
meczu piłkarskim?

— Nie, nasze spotkania były 
zawsze ofi cjalne. Ale odkryłem, że 
między byciem aktorem i pisarzem, 
był również poetą. Kiedy to od-
kryłem, powiedziałem mu „moim 
marzeniem byłoby dostać od Pana 
zgodę na nagrania Pana poezji” 
na co odpowiedział „oczywiście, 
pozwalam”. Mój syn napisał część 
muzyki, inni muzycy się rów-
nież tego podjęli. Powstała płyta 
„Amore Infi nito”, która stała się 
bardzo popularna. Jestem bardzo 
szczęśliwy że tego samego dnia, 27 

kwietnia 2014, gdy rano odbędzie 
się kanonizacja, będę to śpiewał 
w Poznaniu.

Zaśpiewa Pan też po polsku, 
prawda?

— No, zobaczymy jak to wyjdzie 
(śmiech).

Czy to trudny język?

— Tak, bardzo trudno jest śpiewać 
po polsku.

Przybliżyliście rzesze ludzi do 
muzyki klasycznej. Pan ma taką 
cechę, że przyciąga Pan młodzież 
– myślę chociażby o konkursie 
Operalia, poprzez który wspiera 
Pan młode utalentowane osoby, 
wybierające tę drogę.

— To prawda. Minęło już 20 lat 
konkursu Operalia, i ogromna 
liczba wspaniałych głosów napełnia 
radością. W każdym teatrze na 
świecie można znaleźć w obsadzie 
wokalistów, uczestników konkursu 
Operalia, z całego świata.

 Brigit Nilsson kiedyś powie-
działa, że gdy Pan Bóg stwarzał 
Placido Domingo musiał być 
w dobrym nastroju.

— Bardzo miłe.

Kiedy mówimy o Pana rodzinie, 
trzeba koniecznie wspomnieć 

Pańskich rodziców. Jaki mieli 
wpływ na Pańską karierę?

— Chciałbym podkreślić, że moi 
rodzice nie tylko dali mi życie, oni 
dali mi również głos, karierę i to jest 
cudowne. Byli oboje świetnymi wo-
kalistami i początkowo inspirowany 
przez nich, i później wspierany radami 
mojej żony, która naprawdę kierowała 
mną w świecie kariery muzycznej.

Podróżuje Pan po całym świecie. 
Gdzie jest Pana miejsce na ziemi? 
Pana ulubione miejsce.

— To bardzo trudne pytanie. Są 
miasta, w których mieszkałem, w któ-
rych spędziłem dużo czasu. Czuję się 
dobrze w każdym miejscu na świecie 
i czasami chciałbym zostać dłużej 
w niektórych z nich. Czasami zaledwie 
przylatuję na lotnisko, poznaję hotel 
i teatr, i wyjeżdżam z niedosytem.

A Madryt?

— Madryt do mój Madryt. To moje 
miasto i jest dla mnie naprawdę 
specjalne.

I tam jest Pana ulubiony klub 
piłkarski.

— Real Madryt! Pozwolę sobie 
pokazać Pani, by wyjaśnić o co mi 
chodzi, to bardzo ważne dla mnie 
(pokazuje telefon z symbolem Realu 
Madrytu). Zawsze ze mną!
Rozmawiała Urszula Chincz

To będzie koncert wyjątkowy
– Cztery razy miałem okazję spotkać się z papieżem Janem Pawłem II. Odkryłem, że był niesamowitą 
osobą, był miłośnikiem sportów, był aktorem... – mówi „Naszemu Głosowi Poznańskiemu” Plácido 
Domingo, który zaśpiewa w Poznaniu 27 kwietnia, w dniu kanonizacji Karola Wojtyły
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CeZik jest artystą znanym głównie 
z internetu. Jego muzyczno-fi lmo-
we produkcje obejrzano już 100 mi-
lionów razy. Nie wszyscy wiedzą, że 
świetnie radzi sobie także podczas 
spotkań z publicznością na żywo. 
Okazja, by się przekonać nadarzy 
się już 5 kwietnia w Tarnowie Pod-
górnym. Dla naszych czytelników 
mamy jedno podwójne zaproszenie. 

Podczas koncertu w tamtejszym 
Domu Kultury usłyszymy najpopu-
larniejsze piosenki, jakie dotychczas 
serwował nam w internecie CeZik 
i KlejNuty. Występ CeZika poprzedzi 
koncert amerykańskiego songwritera 
Bretta Perkinsa. Artysta koncertował 
w 35 krajach, a do Polski w kwietniu 
trafi  po raz pierwszy. Bilety na „Ka-
meralny Akt Solowy” dostępne są 
w Domu Kultury w Tarnowie Podgór-
nym (w godz. 15-20) i siedzibie GOK 
„SEZAM” (w godz. 8-15). Można je 
kupować także online – w serwisie bi-
letomat.pl i na www.goksezam.pl. 

Mistrzowie tańca irlandzkiego 
ponownie w Poznaniu! Gaelforce 
Dance wracają, aby zaspokoić nie-
dosyt polskiej publiczności, która 
wprost uwielbia ich szalone, pełne 
energii, spektakularne występy, 
dzięki którym do grupy przylgnęło 
określenie „ferrari tańca irlandz-
kiego”. 

Gaelforce Dance to zespół skła-
dający się z najlepszych tancerzy 
i muzyków, którzy swoim spekta-
klem opartym na irlandzkim folk-
lorze od 16 lat podbijają serca wi-
dzów na całym świecie. 

W genialny sposób ukazują oni 
kulturę Zielonej Wyspy. Łączą 
taniec nowoczesny z celtyckimi 
rytmami, balet ze stepowaniem, 
muzykę z grą świateł, tradycję ze 
współczesnością. Richard Griffi n, 
choreograf zespołu, tak go okre-
śla: „Staramy się być innowacyjni 
i bardzo teatralni. Nasze show jest 
w 100% na żywo.” I to jest właśnie 
główny atut zespołu – jako jedyna 
grupa tego typu zawsze grają, śpie-

wają i stepują całkowicie na żywo. 
Nie oparł mu się nawet papież Jan 
Paweł II i królowa Elżbieta II, dla 
których Gaelforce Dance mieli za-
szczyt występować.

Gaelforce Dance wystąpią 14 
kwietnia w Sali Ziemi w Poznaniu. 
SL

CeZik na żywo Gaelforce Dance wracają 
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 NASZ PATRONAT

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

• Dla naszych Czytelników 
mamy podwójną wejściówkę na 
koncert CeZika. Jak ją zdobyć? 
Szukajcie na www.naszglospo-
znanski.pl . 

Mamy bilety

• Dla naszych Czytelników 
mamy podwójną wejściówkę. 
Jak ją uzyskać? Więcej na 
www.naszglospoznanski.pl. 

Mamy bilety
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Mówi się o nich „polscy Rolling 
Stonesi”... I faktycznie – coś w tym 
jest. Choćby ze względu na zródła 
muzyki, żonglowanie stylami, kon-
sekwencje. Ze względu na staż, pod 
względem którego coraz mniej mają 
równych. Ze względu na nie… har-
cerski tryb życia oczywiście też. No 
i ze względu na skomplikowane, nie 
wolne od dramatów dzieje...

W grudniu 1973 r. do zespołu 
dołączył wokalista Ryszard Riedel, 
a następnie w 1978 r. – gitarzysta Je-
rzy Styczyński. W latach 1973-1979 
działalność formacji była bardzo 
nieregularna i aż do 1980 r. miała 
status amatorski. W 1985 r. ukazał 
się debiutancki album studyjny – 
Cegła, który uznawany jest za jeden 
z najważniejszych albumów zespołu 
oraz historii polskiego rocka. Rok 
później wydany został koncerto-
wy album Absolutely Live nagrany 
podczas koncertu w teatrze STU 
w Krakowie. W drugiej połowie lat 
80. Ryszard Riedel stopniowo odda-
lał się od zespołu popadając w nałóg 
narkotykowy przez co w 1986 i 1987 
r. grupa koncertowała z Tadeuszem 
Nalepą oraz 1988 r. wydała wspólnie 
z Nalepą album Numero Uno. Wcze-
śniej jednak ukazały się dwa albumy 
z pierwotnym wokalistą – Zemsta 

nietoperzy oraz koncertowy Luna-
tycy – czyli tzw. przeboje całkiem 
Live. W 1989 r. ukazały się albumy 
Najemnik oraz instrumentalny The 
Band Plays On.... Dwa lata później 
wydany zostaje album Detox, na któ-
rym znajdują się takie przeboje jak 
„List do M.”, „Jak malowany ptak” 
czy „Sen o Victorii”. W tym samym 
czasie dyskografi ę uzupełnia album 
The Singles gromadzący wszystkie 
single zespołu. W 1993 r. ukazuje się 
Autsajder, a rok później – akustycz-
ny album Akustycznie. Ze względu 
na pogarszający się stan zdrowia 

Riedla w ramach konkursu wyło-
niony został nowy wokalista, Jacek 
Dewódzki. 30 lipca 1994 r. Ryszard 
Riedel zmarł w szpitalu na zawał ser-
ca. W ramach hołdu dla zmarłego 
artysty odbył się koncert utrwalony 
na płycie List do R. na 12 głosów. 
Z Dewódzkim zespół nagrał cztery 
albumy: hardrockowy Kilka zdartych 
płyt wydany w 1995 roku, Pod wiatr 
w 1997 roku, dwupłytowy album 
koncertowy Dżem w Operze cz. 1 i 2 
w latach 1998–1999 oraz Być albo 
mieć w 2000 roku. W 2001 r. woka-
listą został Maciej Balcar, który zade-
biutował na albumie 2004. 

Wejściówki na koncert Dżemu 
kosztują 50 i 60 zł. Można je nabyć 
codziennie w godz. 8–22 w LOSiR 
przy ul. Kołłątaja 2 w Luboniu oraz na 
portalach www.kupbilecik.pl, www.
ebilet.pl, www.biletyna.pl i www.bile-
ty24.pl. Red 

Dżem w Luboniu
26 kwietnia o godz. 
19 w hali LOSiR 
odbędzie się koncert 
zespołu Dżem 
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• Dla naszych Czytelników 
mamy dwie podwójne wejściów-
ki. Jak je zdobyć? Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl . 

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwie podwójne wejściów-
ki. Jak je zdobyć? Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl . 

Mamy bilety

Mamy bilety

Teresa Werner to polska piosenkarka 
pochodząca z Nakła Śląskiego. Poja-
wiała się na scenach największych 
teatrów świata, w tym m.in. Carne-
gie Hall oraz teatrów Broadwayu. 
Występowała w Europie, Afryce, Azji 
oraz Ameryce Północnej. 

W 1991 roku Teresa Werner re-
prezentowała zespół wystąpując na 
Festiwalu Piosenki Ludowej w Re-
publice Południowej Afryki, gdzie 
zajęła pierwsze miejsce. Zaistniała 
dzięki takim przebojom jak „Miłość 
jest piękna”, „Dałabym Ci, dała” czy 
„Kocham swoje morze”. Jej kompo-
zycje oraz teledyski emitowane są 
na antenach stacji radiowych i tele-

wizyjnych. Artystka ma w dorobku 
dwie płyty CD oraz krążek DVD 
z wideoklipami. Album „Spełnić 
marzenia”, którego premiera miała 
miejsce w 2012 roku uzyskał status 
Złotej Płyty. 

Teresa Werner wystąpi 28 kwiet-
nia o godz. 18 w Teatrze Muzycz-
nym w Poznaniu. Red

Recital Teresy 
Werner 
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Teresa Werner z zespołem.

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

Jazzowa Scena Sezamu tym razem 
zaprasza wielbicieli klasycznego 
jazzu, skrzypiec i talentu Macieja 
Strzelczyka.

W grudniu 2008 minęła setna 
rocznica urodzin Stéphane Grap-
pelliego, który – zdaniem wielu – 
był najwybitniejszym skrzypkiem 
jazzowym w historii. 

W nawiązaniu do tej rocznicy 
jeden z najlepszych obecnie wioli-
nistów polskiego i europejskiego 
jazzu, Maciej Strzelczyk, postano-
wił uhonorować mistrza i stworzył 
„Projekt Grappelli”. 

Kompozycje wybitnego Francuza 
usłyszymy je w kwietniu w Tarnowie 
Podgórnym na „Jazzowej Scenie 
Sezamu”.

Na koncert „Tribute to Grappelli” 
trio Macieja Strzelczyka zaprasza 
w piątek, 25 kwietnia o godz. 19. 
Bilety w cenie 20 zł można kupować 
w Domu Kultury i siedzibie GOK 
„SEZAM” w Tarnowie Podgór-
nym, w „Starej Kotłowni” przy ul. 

Kościelnej w Przeźmierowie oraz 
online – w serwisie Biletomat.pl i na 
www.goksezam.pl.

11 kwietnia o godz. 18.30 w Klesz-
czewie odbędzie się kolejne wy-
darzenie łączące sztukę wizualną 
i muzyczną. Na scenie Gminnego 
Ośrodka Kultury wystąpi australij-
ski wokalista, gitarzysta i autor tek-
stów – Phillip Bracken. W jego pio-
senkach słychać wędrownego ducha 
– eteryczny, pełen ciepła głos wydaje 
się być zarazem pierwotny i surowy, 
natomiast styl w jakim akompaniuje 
sobie na gitarze akustycznej prze-
plata rytmy pełne pulsu, jak i spo-
kojne, hipnotyczne dźwięki.

Koncert Phillipa Brackena po-
przedzi wernisaż fotografi i „ko-
mórkowej” przygotowany przez 
Średzkie Towarzystwo Fotografi cz-
ne. Wystawa prezentuje ciekawy 
wybór amatorskich zdjęć wykona-
nych telefonami wyposażonymi 

w aparaty fotografi czne. Kolekcja 
pokazuje modny w ostatnim czasie 
trend i udowadnia, że fotografem 
może być teraz każdy, bo nigdy jesz-
cze wykonywanie fotografi i nie było 
tak proste i tak popularne. Rzecz 
w tym, aby w pozornie banalnych 
i niedoskonałych zdjęciach odna-
leźć świeże spojrzenie na fotografi ę. 
Wystawę będzie można obejrzeć do 
końca kwietnia.

Wstęp na wydarzenie jest bez-
płatny. MF

Tribute to Grappelli Wernisaż fotografi i 
w Kleszczewie
 NASZ PATRONAT Koncert 

Phillipa Brackena 
poprzedzi wernisaż 
fotografi i 
„komórkowej”

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

21 marca 2014 roku w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew 
odbyło się przedstawienie pt. „Don 
Giovanni – premiera” w wykonaniu 
uczniów, absolwentów i nauczycie-
li Państwowej Szkoły Muzycznej 
II stopnia im. Fryderyka Chopina 
w Poznaniu. Zabawny dramat z mu-
zyką W.A. Mozarta przyciągnął po-
nad 80 widzów. W przedstawieniu 
wzięła udział mieszkanka stęszew-
skiej gminy – Paulina Krupa ze 
Strykowa. Organizatorem imprezy 
był Dom Kultury, patronat objął 
burmistrz gminy Stęszew. Red

Don Giovanni 
w Stęszewie
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Dwudniowa impreza organizowana 
w ramach cyklu „Baw się z FX-em” 
odbędzie się w sobotę i niedzielę 12 
i 13 kwietnia 2014 r.

Już po raz trzeci organizowany 
jest już spływ kajakowy na tra-
sie z Kórnika do Poznania. Dwa 
lata temu narodził się pomysł, aby 
udrożnić ten szlak kajakowy – po-
mysłodawcą aktywizacji tej trasy 
oraz inicjatorem imprezy jest ko-
mandor spływu Jakub Zygarłowski. 

Dzięki staraniom i działaniom 
fi rmy FX events przy nieocenionej 
pomocy i zaangażowaniu gminy 
Kórnik najbardziej niedostępne od-
cinki rzeki zostaną po raz kolejny 
oczyszczone i udrożnione. Orga-
nizatorzy ponownie zapraszają do 
wspólnego wiosłowania wszystkich 
chętnych, a w szczególności miesz-
kańców gminy Kórnik!

Około 35-kilometrowa trasa po-
dzielona będzie na dwa odcinki. 
W sobotę od rana organizatorzy wy-
płyną z Biernatek k. Kórnika. Start 
uczestników zlokalizowany będzie 
w Bninie; spływ popłynie przez jez. 
Kórnickie, Skrzynki Duże, Skrzyn-
ki Małe i dalej rzeką Głuszynką. Po 
pokonaniu zarośniętego trzciną je-

ziora w Borówcu, malowniczo me-
andrującą rzekę uczestnicy dopłyną 
w okolice Kamionek, gdzie na łące 
przy lesie zlokalizowany będzie bi-
wak – nocleg pod namiotami. 

Tam wieczorem „FX events” za-
bawią uczestników nietypowymi 
konkurencjami integracyjnymi, 
a dzień zakończy się ogniskiem 
i wspólnymi śpiewami przy akom-
paniamencie gitary. 

Niedziela – drugi dzień spływu 
to odcinek od Kamionek urokliwą 
rzeką Głuszyną, a później Koplą do 
Czapur, aż do ujścia do Warty. Tam 
rozpocznie się ostatni etap spływu: 
Wartą aż do parku na Szelągu w Po-
znaniu. 

Udział w imprezie należy zgłosić 
do środy, 9 kwietnia. Na imprezę 
można się wybrać własnym kaja-
kiem lub skorzystać z kajaków za-
pewnionych przez organizatorów. 
Organizatorzy zapewniają również 

miejsca w namiotach oraz wojskowe 
materace. Wyżywienie we własnym 
zakresie.

Informacje szczegółowe dotyczą-
ce spływu, regulamin i formularz 

zgłoszeniowy znajdują się na stro-
nie www.fxevents.pl oraz na facebo-
okowym profi lu FX 

Kontakt: komandor spływu Jakub 
Zygarłowski tel. 606-454-121. 

Kajakiem z Kórnika do Poznania
FX events – organizatorzy nietypowych imprez integracyjnych dla fi rm, Urząd Miasta Kórnik oraz Rada 
Osiedla Stare Winogrady zapraszają mieszkańców Gminy Kórnik oraz miasta Poznania na 
„III Kórnicki Spływ Kajakowy z FX-em”
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Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Najbardziej niedo-
stępne odcinki rzeki 
zostaną oczyszczone

Zacięta rywalizacja toczyła się na krę-
gielni Vector w Tarnowie Podgórnym 
22 marca podczas fi nału IV Młodzie-
żowych Mistrzostw Gminy Tarnowo 
Podgórne i 23 marca w trakcie drugie-
go fi nałowego turnieju superligi ko-
biet. W pierwszych zawodach, w kat. 
dziewczynek najlepiej zagrała Marta 
Stachowiak z OSiR Vector Tarnowo 
Podgórne, która zdobyła 623 kręgle, 
a wśród chłopców zwyciężył Krzysz-
tof Bartkowiak z OSiR Vector (680). 
W kat. młodziczka zagrały tylko dwie 
zawodniczki, które reprezentowały 
klub OSiR Vector: Sandra Mrowiec 
i Jagoda Dziamska. Wygrała pierw-

sza z nich zdobywając 889 kręgli. 
Z kolei w najliczniej obsadzonej kat. 
młodzików nie było niespodzianek. 
Wygrał rekordzista Polski w tej kate-
gorii, czyli Jakub Cwojdziński z Alfy 
Vector, który po eliminacjach i fi nale 
zgromadził 1030 kręgli. Wśród ju-
niorek młodszych najlepszą zawod-
niczką okazała się Aleksandra Bonk 
(Alfa Vector), która zbiła 1042 kręgle, 
a w kat. juniorów młodszych tytuł mi-
strza zdobył Maciej Kozłowski – 1077 
kręgli. Łącznie w zawodach wystar-
towały 32. zawodniczki i zawodnicy 
z dwóch klubów: Alfa Vector i OSiR 
Vector. Na zakończenie IV Młodzie-

żowych Mistrzostw głos zabrał wice-
wójt gminy Tarnowo Podgórne Piotr 
Kaczmarek, który na co dzień rów-
nież uprawia kręglarstwo klasyczne. 
Podziękował za zaangażowanie obu 
klubów w wychowywanie młodzieży 
w duchu sportowej rywalizacji. 

Niespełna 16 godzin później w Vec-
torze rozpoczął się drugi turniej fi na-
łowy superligi kobiet, w którym zagrał: 
KS Alfa Vector Tarnowo Podgórne, 
KK 9. Amica Wronki, TKKF Dębinki 
Gdańsk i KS Polonia 1912 Leszno. 
Niestety, przewaga własnej kręgielni 
nie pomogła zawodniczkom z Tarno-
wa Podgórnego. Drużyna w składzie: 

Małgorzata Leopold (591), Izabela 
Torka (526), Joanna Filip (514) i Li-
wia Strzelczak (483) z wynikiem 2114 
kręgli zajęła trzecie miejsce. Komenta-
rza na temat poziomu zawodów udzie-
lił Ryszard Bonk, były trener Alfy Vec-
tor, a obecnie trener kadry narodowej 
juniorek i juniorów

– Moja obecność na turnieju wy-
nikała z obserwacji siedmiu kadrowi-
czek, które grały w tym turnieju, które-
go poziom uważam za średni, a wyniki 
słabe. Spośród nich wyróżniającą 
zawodniczką była Gosia Leopold 
z Alfy, która zbiła 591 kręgli. Niestety, 
pozostałe pokazały średni poziom i to 

na 1,5 miesiąca przed mistrzostwami 
świata w Brnie (13-18.05.). Dziewczy-
ny z Alfy Vector po tym turnieju zajmu-
ją trzecie miejsce z 23 pkt. Prowadzi 
drużyna „Dębinek” Gdańsk – 34 pkt. 
przed „Dziewiątką Amicą” Wronki – 
30 pkt., a na 4 miejscu „Polonia 1912” 
Leszno – 21 pkt. Do końca pozostały 
do rozegrania dwa turnieje w Pucku 
(06.04.) i we Wronkach (27.04.).

„Kreacyjno-integracyjna rola sportu 
w powiecie poznańskim” to temat 
wykładu, jaki red. Marka Lubawiński 
przedstawił na kolejnym ze spotkań 
w ramach 17. Otwartego Uniwersyte-
tu Powiatu Poznańskiego, które tym 
razem odbyło się w Swarzędzu. Pa-
tronat prasowy nad cyklem wykładów 
objął „Nasz Głos Poznański”.

Temat przedstawiony w przyjazny 
sposób wyposażył słuchaczy w wiedzę 
dzięki której stali się oni „ambasado-
rami” własnego powiatu, w zakre-

sie sportu. Poznawszy jego historię, 
wybitnych przedstawicieli, a także 
walory turystyczne oraz współczesne 
sportowe „magnesy”.

Tym samym przedmiotowe założe-
nie, jakim od początku jest działanie 
o charakterze edukacyjnym, nauko-
wym i promocyjnym dodatkowo za-
chęci do poznania własnego powiatu 
i przybliżanie jego walorów sporto-
wych. Wykład wzbogaciła także roz-
mowa przeprowadzona przez red. 
Marka Lubawińskiego z mieszkań-
cem Swarzędza – samorządowcem 
i sportowcem: wychowankiem m.in. 

Unii Swarzędz, a później graczem 
Lecha Poznań Paweł Bocianem. Na-
tomiast już we wtorek, tj. 1 kwietnia, 
o godz. 17 30, w Gimnazjum im. Rady 
Europy w Kostrzynie były wojewoda 
i senator dr Włodzimierz Łęcki wy-
głosi wykład pt.: „Specyfi czne cechy 
turystyczno – krajoznawcze powiatu 
poznańskiego”.

Vectorowe granie w Tarnowie Podgórnym

Pora na Kostrzyn

Anna
Lis
redakcja@naszglospoznanski.pl 

Filip
Suś 
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT
17 marca w Sali Wielkiej CK Zamek 
odbyło się Bajkowisko – festiwal 
baśni zorganizowany przez Lions 
Club Poznań New Design na rzecz 
Hospicjum Palium, dla Małych 
i Dużych, od lat 3 do 100. 

Baśnie i bajki opowiadali znani 
i lubiani artyści, aktorzy, m.in. Anna 
Dymna i osoby publiczne. Panie 
z LC Poznań New Design zebrały 
23.000 zł. 
Red

Bajkowisko dla 
Hospicjum
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WARTA POZNAŃ O Warcie Poznań piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl
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Warta znowu bez punktów
Gorszy bilans w ostatnich czterech kolejkach ma tylko drużyna z Polkowic, która… wycofała się z rozgrywek
To już nie pojedyncze wpadki. To 
kryzys! Warta Poznań nie wygrała 
siódmego meczu z rzędu. 

Tym razem Zieloni przegrali z Ru-
chem Zdzieszowice 1:3. Choć prze-
ciwnicy dobrze weszli w rundę wiosen-
ną, to wydawało się, że Warta pojedzie 
na ten mecz szczególnie umotywowa-
na. Ostatnie porażki musiały rozdraż-
nić warciarzy i kibice spodziewali się, 
że tym razem to podopieczni Marka 
Kamińskiego zdobędą trzy punkty. 
Tak się jednak nie stało. Do przerwy 
Ruch prowadził 2:1 po golach Prze-
mysława Belli i Sławomira Kierdala, 
ze strony Warty odpowiedział jednym 
trafi eniem Paweł Piceluk. W drugiej 
połowie wynik meczu ustalił Woj-
ciech Dudek, a Warta mecz kończyła 
w dziesiątkę po czerwonej kartce dla 
Adriana Bartkowiaka. 

Statystyki z rundy wiosennej są 
zatrważające dla kibiców poznań-
skiej Warty. Cztery rozegrane me-
cze, jeden punkt, trzy strzelone gole 
i aż dziewięć straconych. Gorszy bi-
lans w ostatnich czterech kolejkach 
ma tylko drużyna z Polkowic, któ-
ra… wycofała się z rozgrywek i na jej 
konto zapisane są same walkowery. 

Przed początkiem rundy mówiło 
się o walce Warty o awans, a tym-
czasem poznaniakom bliżej jest do 
grupy spadkowej, niż do prowadzą-
cego duetu. Aby na nowo włączyć 
się do walki o najwyższe miejsca 
trzeba punktować. Najbliższa oka-
zja? Już w najbliższą sobotę – 5 
kwietnia Warta Poznań podejmie 
na własnym boisku Rozwój Kato-

wice. Fani klubu z Wildy nie wy-
obrażają sobie innego scenariusza, 
niż zwycięstwo Zielonych. O trzy 
punkty na pewno nie będzie łatwo, 
jednak katowiczanie też kiepsko 
weszli w rundę wiosenną. W tego-
rocznych czterech meczach zdobyli 
cztery punkty – to efekt wygra-
nej 2:1 z Rakowem Częstochowa 
i bezbramkowy remis z Ostrovią 

Ostrów Wielkopolski. W ligowej 
tabeli sobotni przeciwnik Warty 
ma nad nią dwa punkty przewagi, 
więc zdobycie trzech punktów po-
zwoliłoby poznaniakom na awans 
o przynajmniej jedną lokatę. Ostat-
nie wyniki podopiecznych Marka 
Kamińskiego nie napawają optymi-
zmem, lecz Warta musi się w końcu 
przełamać.

• Bramki: dla Ruchu – Przemy-
sław Bella 6’, Sławomir Kierdal 
27’, Wojciech Dudek 84’; dla 
Warty – Paweł Piceluk 22’.
• Warta: Bukvić – D. Jasiński, 
Ł. Jasiński, Ciarkowski (Goliń-
ski 63’), Piceluk, Scherfchen 
(Bartkowiak 63’), Nowak, 
Ngamayama, Marciniak, Kocot, 
Pogonowski (Chromiński 46’).
• Żółte kartki: Ngamayama, 
Marciniak, Jasiński, Bartkowiak, 
Chromiński (Warta); Kierdal 
(Ruch)
• Czerwona kartka: Bartkowiak 
(Warta).
• Sędziował: Adam Ciecierski 
(Nowy Dwór Mazowiecki).

Ruch Zdzieszowice 
– Warta Poznań 3:1

Damian 
Smyk
redakcja@naszglospoznanski.pl 
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Sędzia wypaczył wynik
Lech Poznań był lepszy od Legii Warszawa, ale przegrał po pomyłce arbitra, który przyznał się do błędu
Jedynego gola w tym spotkaniu 
strzelił w 37. minucie Miroslav Ra-
dović, który tuż przed strzałem… 
faulował Marcina Kamińskiego. 
Widać to wyraźnie w powtórkach 
telewizyjnych. Obrońca Kolejorza 
przyznał, że arbiter tego spotkania 
– Paweł Gil – przeprosił piłkarzy 
Lecha, że nie zauważył tej sytuacji 
i uznał gola dla wojskowych. 

Pierwszy kwadrans meczu prze-
biegł pod znakiem wzajemnego sza-
cunku z obu stron do umiejętności 
przeciwnika. Legia miała szansę po 
główce Jodłowca, z kolei Lech odpo-
wiedział strzałem Pawłowskiego, jed-
nak oba te uderzenia były minimalnie 
niecelnie. Poznaniacy z minuty na 
minutę śmielej zapędzali się na poło-
wę legionistów. To jednak gospodarze 
pierwsi strzelili gola – w 37. minucie 
Tomasz Jodłowiec obsłużył dobry po-
daniem Miroslava Radovicia, a Serb 
strzałem z bliska pokonał Macieja Go-
stomskiego. Przed zejściem do szatni 
wynik nie uległ już zmianie.

W drugiej połowie Lech nadal był 
stroną przeważającą, ale brakowało 
mu celnego wykończenia. Z dystan-
su uderzali m. in. Możdżeń i Hama-

lainen, ale bez efektu bramkowego. 
Z kolei w drużynie gospodarzy spo-
ro szumu robił na lewym skrzydle 
Estończyk Hernik Ojamaa, a także 
strzelec gola Radović. Z czasem 
Lech grał coraz odważniej starając 
się zdobyć gola, przez co narażał się 
na groźne kontry. 

Po końcowym gwizdku na nowo 
rozpoczęły się dyskusje na temat 
bramki Miroslava Radovicia. Wie-
lu obserwatorów zwróciło uwagę, 
że legionista tuż przed oddaniem 
strzału odepchnął ręką Marcina Ka-
mińskiego, przez co obrońca Lecha 
nie mógł skutecznie interweniować. 
Po meczu Kamiński zabrał głos 
wobec tej kontrowersyjnej sytuacji: 
– Przegrywamy po golu, który nie 
powinien być uznany. Byłem faulo-
wany przez Radovica. Serb zrobił 
to bardzo sprytnie, ale sędziowie 
powinni to wychwycić. Po meczu 
arbiter przyznał się do błędu.

• Bramka: Miroslav Radovic (37.).
• Żółte kartki: Teodorczyk, 
Linetty, Trałka (Lech).
• Sędzia: Paweł Gil (Lublin).
Widzów: 28 238.
• Legia: Kuciak – Broź, Rzeźni-
czak, Junior, Brzyski – Żyro (56. 
Kosecki), Vrdoljak, Jodłowiec, 
Duda (75. Dwaliszwili), Ojamaa 
(90+1. Augusto) – Radovic.
• Lech: Gostomski – Możdżeń, 
Wołąkiewicz, Kamiński, Douglas 
– Lovrencsics, Trałka, Linetty 
(81. Claasen), Hamalainen, 
Pawłowski – Teodorczyk.

Marcin Kamiński: 
— Przegrywamy po golu, który 
nie powinien być uznany.
Mariusz Rumak: 
— Nie będę oceniał sędziów, 
niech zrobią to dziennikarze. 

Legia Warszawa 
– Lech Poznań 1:0(1:0)

Powiedzieli po meczu
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Damian 
Smyk
redakcja@naszglospoznanski.pl Szymon Pawłowski był najlepszym piłkarzem meczu.


