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Marek Dutkiewicz szczerze Marek Dutkiewicz szczerze STR. 11
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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PLWSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Zaśpiewa Zaśpiewa 
Kamil BednarekKamil Bednarek

Popularny artysta będzie Popularny artysta będzie 
gwiazdą Dni Przeźmierowa. gwiazdą Dni Przeźmierowa. 
Więcej naWięcej na STR. 5STR. 5
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Kalendarium

14 kwietnia
PONIEDZIAŁEK 
• Mistrzowie tańca irlandzkiego 
Gaelforce Dance wystąpią 14 
kwietnia w Sali Ziemi w Pozna-
niu. Więcej na www.naszglospo-
znanski.pl . 

25 kwietnia
PIĄTEK
• Koncert „Tribute to Grappelli” 
trio Macieja Strzelczyka o godz. 
19. Bilety w cenie 20 zł. Więcej 
na str. 12. 

26 kwietnia
SOBOTA
• O godz. 19 w hali LOSiR odbę-
dzie się koncert zespołu Dżem. 
Więcej na str. 12. 
• 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 www.
naszglospoznanski.pl .

28 kwietnia
PONIEDZIAŁEK
• Teresa Werner wystąpi o godz. 
18 w Teatrze Muzycznym 
w Poznaniu. Więcej na www.
naszglospoznanski.pl . 

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Wpisałem do internetowej wy-
szukiwarki hasło „Praca organicz-
na” i pierwsza informacja jaka się 
wyświetliła pokazała ramy czasowe 
1815–1905. To doskonale obrazu-
je, że pozytywistyczna idea, której 
wybitnymi przedstawicielami byli 
m.in. Dezydery Chłapowski, Karol 
Marcinkowski, Piotr Wawrzyniak 
i Hipolit Cegielski, w pospolitym 
mniemaniu najczęściej kojarzy 
się z… lekcjami historii XIX-
wiecznej Polski. Czy wobec tego 
w XXI wieku brak miejsca dla 

pracy organicznej!? Wszak to taki 
niemedialny temat. W porównaniu 
z sensacjami, plotkami, aferami 
itd., praca organiczna jest dla 
większości mediów nieatrakcyjna. 
Nie jednak dla „Naszego Głosu 
Poznańskiego”. Naszą misją jest 
pokazywanie pozytywnych inicja-
tyw i osób. Dlatego z nieukrywaną 
satysfakcją objęliśmy patrona-
tem Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego, które wspomaga 
ludzkie wysiłki w tworzeniu lep-
szych warunków życia, rozwijanie 

talentów młodego pokolenia, 
kreowanie przedsiębiorczości 
oraz utrwalanie uniwersalnych 
wartości moralnych. Towarzystwo 
zauważa współczesnych pozytywi-
stów i ludzi na miarę Cegielskiego 
przyznając im różne wyróżnie-
nia. O najnowszych laureatach 
piszemy na stronie 3. To dzięki 
naszej publikacji możecie Państwo 
poznać wartościowe osoby. To-
warzystwo przyznaje też statuetki 
Cegielskiego. Pierwszą – złotą 
otrzymał w 2001 r. Jan Paweł II… 

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

Pierwsza statuet-
ka trafi ła do Jana 
Pawła II

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 5 MAJA JUŻ 5 MAJA

REKLAMA

Praca organiczna wciąż aktualna
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POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

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

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

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI
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Towarzystwo im. Hipolita Cegiel-
skiego w Poznaniu zaprasza do Ko-
mitetu Budowy Pomnika Ignacego 
Jana Paderewskiego – wielkiego Po-
laka, patrioty, polityka, dyplomaty, 
pianisty i kompozytora.

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 polityka 
przez centrum Poznania w czasie 
słynnej wizyty w grudniu 1918 
roku, która dała początek Powsta-
niu Wielkopolskiemu.

Każdy z nas może przyczynić 
się do realizacji tego szczytnego 
zamierzenia, także poprzez wpła-
tę na rachunek bankowy BZ WBK 
S. A. nr 57 1090 1447 0000 0001 

Zostań fundatorem pomnika Ignacego Paderewskiego
0702 1746. W tytule przelewu na-
leży wpisać słowo „pomnik” i do-
dać swoje imię, nazwisko i zawód.

Aktualnie dokonało wpłat ponad 
1070 osób fi zycznych oraz 96 fi rm 
i organizacji. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim dotych-

czasowym fundatorom i sponso-
rom.

W szczególności fundatorom 
głównym oraz fundatorom wiodą-
cym.

Więcej na stronie internetowej 
www.pomnik-paderewskiego.pl.

TEKST SPONSOROWANY

Najlepsze w Polsce
10 kwietnia odbyło się podsumowanie XXI edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług 
„Najlepsze w Polsce” – The Best in Poland”. Patronat nad wydarzeniem sprawował „Nasz Głos Poznański”

Podczas uroczystości, która odbyła 
się tradycyjnie w Pałacu Działyń-
skich w Poznaniu, certyfi katy go-
dła „Najlepsze w Polsce” otrzymali 
niżej wymienieni producenci i ich 
produkty: Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Łobżenicy – za ser 
twarogowy półtłusty krajanka, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowe „EKODARPOL” mgr 
inż. Zbigniew Zubala z Dębna – za 
Humus Active, Przedsiębiorstwo 
Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o. 
z Zakroczymia – za Melatoninę 
Lek-Am, P.P.H.U. A-LIMA-BIS sp. 
z o.o. ze Środy Wielkopolskiej – za 
wóz paszowy Alimamix Evolution, 
E-File sp. z o.o. z Poznania – za pro-
gram e-pity, MAG Gorzelak i Jasiń-
ski sp.j. z Piły – za choinki sztuczne, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Po-
znaniu Rolniczo-Sadownicze Go-
spodarstwo Doświadczalne Przy-
broda – za naturalnie mętny 100% 
sok jabłkowy, WIBO sp. z o.o. sp.k. 
z Kartuz – za odżywki do paznokci 
Lovely, TFP Sp. z o.o. z Dziećmie-
rowa – za ekologiczną produkcję 
opakowań z tektury falistej, Piekar-
nia – Cukiernia ŁOBZA sp.j. z Za-
niemyśla – za torty weselne, EKO-
BORD System Karol Gmachowski 
z Komornik – za uniwersalne obrze-
ża Eko-Bord, Zakład Produkcji 
Materiałów Instalacyjnych „GOR-
GIEL” Jan Gorgiel z Karpicka – za 
grzejnik Altus, Lambertz Polonia 
sp. z o.o. z Rudy Śląskiej – za pierni-
ki dekorowane w czekoladzie, Gra-
so Moda sp. z o.o. z Poznania – za 
spodnie Sempre, Przedsiębiorstwo 
Żywiec Perła Pękala Andrzej i Hele-
na sp. j. z Żabnicy – za Żywiec Perła 
– Górska Woda Źródlana. 

Oprócz producentów wyróżniono 
również następujących usługodaw-
ców: Stadnina Koni w Dobrzynie-
wie spółka z o.o. – za wysoką jakość 

hodowli bydła, trzody chlewnej oraz 
koni na poziomie europejskim, Ze-
spół Pieśni i Tańca „Łany” Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
– za kultywowanie folkloru wielko-
polskiego na scenach Europy i świa-
ta w 40-lecie działalności, Bibliote-
ka Publiczna i Centrum Animacji 
Kultury w Dusznikach Wlkp. – za 
rozwijanie i zaspokajanie potrzeb 
czytelniczych mieszkańców oraz 
upowszechnianie wiedzy i kultury, 
Warsztat Terapii Zajęciowej przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Dusznikach Wlkp.– za 
rehabilitację zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych, Czaso-
pismo „Powiaty – Gminy” z Gro-
dziska Wlkp.– za przedstawianie 

interesujących informacji i zdarzeń 
w Wielkopolsce, Polskie Towarzy-
stwo Historyczne oddział w Kaliszu 
– za wspaniałe przedstawianie inte-
resujących zdarzeń historycznych 
regionu kaliskiego, szczególnie 
powstania styczniowego 1863 r., 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 
Lutego w Koziegłowach – za wysoką 
jakość budownictwa mieszkanio-
wego, Pomorski Bank Spółdzielczy 
w Świdwinie – za wysokiej klasy 
usługi bankowe dla ludności, insty-
tucji i przedsiębiorstw, Lidl Polska 
Sklepy Spożywcze sp. z o.o. sp. s. 
z Jankowic – za wysokiej jakości 
usługi handlowe dla ludności na po-
ziomie europejskim, P.W. TRIPLEX 
z Wrocławia – za wysoką jakość po-
kazów ogni sztucznych i iluminacji 
pirotechnicznych na poziomie euro-
pejskim, COLWAY M.Turek, J.Zych 
Sp. J. z Koleczkowa – za stworzenie 
sieci sprzedaży produktów Colway, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle 

Młodych” w Poznaniu – za zarządza-
nie nieruchomościami, „Kołobrze-
skie Wiadomości” z Kołobrzegu – za 
przedstawianie interesujących in-
formacji i zdarzeń z Pomorza na te-
renie całej Polski, Jeronimo Martins 
Polska S.A. z Kostrzyna – za szeroki 
asortyment najlepszych polskich 
produktów i wysokiej jakości usług 
handlowych w ponad 2400 sklepach 
w całym kraju. 

Natomiast Pralnia „SONIA” 
Stanisław Pirch z Piły jako jedyna 
otrzymała Statuetkę Laurus Aureus 
– Złoty Laur Towarzystwa – za wy-
soką jakość usług pralniczych dla 
ludności i instytucji na poziomie eu-
ropejskim przy zachowaniiu stan-
dardów ekologicznych. 

Kilka dni wcześniej została wrę-
czona Statuetka Hipolita fi rmie 
KGHM Polska Miedź S.A. z Lubina 
– za dynamiczny i międzynarodowy 
rozwój KGHM Polska Miedź S.A. 
– światowego producenta miedzi 

i srebra z ponad 50-letnim doświad-
czeniem.

Ponadto podczas uroczystości 
został wyróżniony statuetką „Hono-
rowego Hipolita” wraz z nadaniem 
godności „Lidera Pracy Organicz-
nej” Tomasz Nowaczyk – przedsię-
biorca i właściciel fi rmy „Natalii” 
Sp. z o.o. w Rokietnicy. 

Trzy osoby otrzymały medal 
„Młodego Pozytywisty”, który przy-
znawany jest młodym i zdolnym lu-
dziom, mającym osiągnięcia, czy to 
naukowe, biznesowe, kulturalne itp. 
Tym razem do grona „Młodych Po-
zytywistów” zaliczono: Blankę Marię 
Wiatrowską – członka Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Fortyfi kacji, 
Natalię Zalaszewską – specjalistę ds. 
jakości w fi rmie „Natalii” i Michali-
nę Zyber – studentkę Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu. Red 

Tomasz Nowaczyk, przedsiębiorca i właści-
ciel fi rmy „Natalii” sp. z o.o. w Rokietnicy, 

otrzymał z rąk prezydenta THC dr. Mariana 
Króla statuetkę „Honorowego Hipolita” 

i tytuł „Lidera Pracy Organicznej”.

 NASZ PATRONAT

 Galeria zdjęć z uroczystosci na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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Liderem Pracy 
Organicznej został 
Tomasz Nowaczyk
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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 

Budowa kolejnego etapu Promena-
dy w Kórniku została przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego 
wpisana na listę projektów kluczo-
wych trwającego jeszcze rozdania 
Wielkopolskiego Regionalnego 
programu Operacyjnego.

Gmina Kórnik może w ten sposób 
starać się o dofi nansowanie w kwo-
cie ponad 4 mln 600 tys. zł.

Drugi etap Promenady przebie-
gać ma od Zamku do wysokości 
restauracji Biała Dama. Oprócz 
utwardzonej dróżki na brzegu prze-
widziana jest budowa pomostów, 
w tym długiego mola z tarasem wi-
dokowym.

Inwestycja – jeśli starania o fun-
dusze z WRPO zakończą się sukce-
sem, mogłaby rozpocząć się prze-
targiem w maju, a zakończyć na 
wiosnę przyszłego roku.

Promenada 
w Kórniku
Gmina zabiega o niemal 5 milionów złotych dofi nansowania

Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

REKLAMA



5
NR 53 / 14 KWIETNIA 2014 

WYDARZENIA

REKLAMA

REKLAMA

Dni Przeźmierowa
Wśród atrakcji m.in. koncert Kamila Bednarka
1 maja świętować będziemy 10 
rocznicę wstąpienia do Unii Euro-
pejskiej. Z tej okazji odbędzie się w 
Przeźmierowie specjalny festyn.

Wśród atrakcji Dni Przeźmiero-
wa m. in. koncert Kamila Bednarka 
i Wielkopolski Turniej Orkiestr Dę-
tych o „Złoty Róg”.

Najlepsze orkiestry dęte naszego 
regionu wystąpią w Przeźmierowie 
za sprawą Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Gminy Tarnowo Podgórne, 
która zwyciężyła w ubiegłorocz-
nym konkursie w Pobiedziskach. 
Oprócz niej w Przeźmierowie wy-
stąpią zespoły z Chludowa, Gnie-
zna, Rostarzewa i orkiestra „Da 
Capo” z Tarnowa Podgórnego, 
a także Mażoretki z Tarnowa Pod-
górnego i Rostarzewa.

Wśród innych atrakcji Dni Prze-
źmierowa znajdą się m. in. Bieg 
masowy na 10 km, turniej sołecki, 
koncert Urszuli Chojan i „Coun-
try Show Band” oraz pokaz street 
workout. Całość zwieńczy koncert 
gwiazdy – Kamila Bendarka.

Jego zespół „Star Guard Muffi n” 
zadebiutował w 2008 roku. Praw-
dziwą popularność grupie przyniósł 

jednak dopiero udział K. Bednarka 
w telewizyjnym programie „Mam 
Talent”. W 2010 roku wokalista 
zajął w nim 2 miejsce zachwycając 
nie tylko jury, ale także publiczność 
z całej Polski, która tłumnie zaczęła 
przychodzić na jego koncerty. Od 
2012, gdy zespół zawiesił działal-
ność, Kamil Bednarek występuje 
pod swoim nazwiskiem. Jego pierw-
szy solowy album zdobył potrójną 

platynę, a koncerty cieszą się nie-
słabnącą popularnością.

Warto pojawić się 1 maja w Par-
ku im. St. Kanikowskiego. Wstęp 
wolny! 

•  10.00 bieg masowy „unijny” 
10 km

•  13.30 przemarsz orkiestr 
spod szkoły podstawowej 
(ul. Kościelna) do parku

•  14.00 XIX Wielkopolski 
Turniej Orkiestr Dętych 
im. L. Schuberta o Złoty Róg

•  17:00 turniej sołecki
•  18.15 koncert Urszuli Chojan 

& Coutry Show Band
•  18.30 pokaz street workout
•  20.00 koncert Kamila Bednarka

Program

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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ODSTĄPIĘ 
GRÓB DWUOSOBOWY 

NA CMENTARZU JUNIKOWSKIM 
W POZNANIU

 TEL. 502-658-448 

ZAMÓW REKLAMĘ
 TEL.TEL. 691 895 296 691 895 296

3 kwietnia w Urzędzie Miejskim 
Gminy Stęszew odbyło się uroczy-
ste przekazanie dwóch czujników 
bezruchu o wartości 1.180,00 zł na 

potrzeby OSP w Stęszewie. To efekt 
podpisania umowy między gminą 
Stęszew, a Powiatem Poznańskim. 
Red

Czujki dla OSP

Stęszewscy strażacy 
z burmistrzem
 Włodzimierzem 
Pinczakiem.
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Wykłady 17. OUPP
Najbliższe spotkania zaplanowano w Czerwonaku i Stęszewie 

W kostrzyńskim gimnazjum 1 
kwietnia odbyło się kolejne spotka-
nie w ramach 17. Otwartego Uni-
wersytetu Powiatu Poznańskiego.

Gospodarzami byli starosta po-
znański Jan Grabkowski, prezes In-
stytutu Edukacji Europejskiej w Po-
znaniu Marian Marek Przybylski 
oraz burmistrz gminy Kostrzyn Pa-
weł Iwański, a także przedstawiciele 
Wielkopolskiej Fabryki Młodych 
Społeczników. Patronat medialny 
nad cyklem wykładów objął „Nasz 
Głos Poznański”.

Na wstępie starosta Jan Grab-
kowski oraz prezes Marian Marek 
Przybylski przedstawili słuchaczom 
historię powiatu poznańskiego, 
a potem dr Włodzimierz Łęcki opo-
wiadał barwnie o walorach krajo-
znawczych i turystycznych powiatu 
poznańskiego, a że jest wielkim 
znawcą tematu i świetnym mów-
cą poprowadził barwnie słuchaczy 
przez zakątki powiatu.

Po prelekcji był czas na pyta-
nia. Wszyscy, którzy skorzystali 
z tej okazji otrzymali z rąk starosty 
„Przewodniki po powiecie poznań-
skim” pod redakcją dr. Włodzimie-
rza Łęckiego. 

Kolejne spotkania 17.OUPP od-
będą się 15 kwietnia w Czerwonaku, 
gdzie wykład na temat sportu wy-
głosi red. Marek Lubawiński oraz 
6 maja w Stęszewie, prof. dr hab. 
Karol Olejnik opowie o etosie pracy 
organicznej powiecie

W Urzędzie Gminy w Tarnowie Pod-
górnym, 9 kwietnia, odbyła się deba-
ta na temat bezpieczeństwa w gmi-
nie Tarnowo Podgórne z udziałem 
m.in. wójta Tadeusz Czajki i Komen-
danta Miejskiego Policji Romana 
Kustera. Okazuje się, że prawie70 
proc. badanych pozytywnie ocenia 
poziom bezpieczeństwa. Wójt zwró-
cił jednak uwagę, że w porównaniu 
z wynikami badań z lat ubiegłych 
poczucie bezpieczeństwa spada, na 
co niebagatelny wpływ może mieć 
rosnąca liczba przypadków kradzie-
ży samochodowych oraz kradzie-
ży z włamaniem na terenie gminy, 
szczególnie w Chybach, Sadach 
i Górze. Z kolei policjanci omówili 
różnorodne akcje podejmowane na 
rzecz mieszkańców gminy Tarnowo 
Podgórne (znakowanie rowerów, 
edukacja najmłodszych). Przed-
stawili także statystyki pokazujące 
spadek liczby zdarzeń drogowych, 
wypadków i kolizji. ARz

Filip
Suś 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Dr Włodzimierz Łęcki opowiadał barwnie o walorach krajoznawczych 
i turystycznych powiatu poznańskiego.

 NASZ PATRONAT

Kolejne 
spotkanie 
na temat 
bezpieczeństwa
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Tynki gipsowe to jedne z najbardziej 
popularnych wyrobów do wykań-
czania ścian wewnątrz budynków. 
Cechuje je przede wszystkim ła-
twość wykonania, uzyskania gład-
kiej powierzchni. Tradycyjne tynki 
gipsowe nie wykazują dużej twar-
dości, są łatwe do zarysowania, co 
bardzo często zniechęca potencjal-
nych inwestorów na wykorzystanie 
tego typu materiałów. Pozbawiony 
tej wady jest produkt gipsowy fi r-
my KREISEL TYNK 651T, czyli 
TWARDY. Tynk ten wykazuje kilku-
krotnie większą twardość niż tynk 
651L (tynk gipsowy lekki). W parze 

z twardością idą także wytrzymało-
ści mechaniczne, które są zdecydo-
wanie większe niż w zwykłych tyn-
kach gipsowych.

Tam, gdzie wymagania 
są najwyższe:
• do stosowania w miejscach 

o dużym zagrożeniu uszkodzeniem 
mechanicznym np.: klatki schodo-
we, korytarze, pomieszczenia go-
spodarcze, itp.,

• idealny do budynków uży-
teczności publicznej np. do szkół, 
przedszkoli, urzędów, galerii han-
dlowych,

• nadaje się na odpowiednio przy-
gotowane ściany i stropy wykonane 

z betonu zwykłego i komórkowego, 
cegieł i pustaków ceramicznych, 
bloczków i cegieł wapienno-piasko-
wych (silikatowych),

• na ogrzewanie ścienne.

Bez spękań, bez uszkodzeń….
• jednowarstwowy – nie wyma-

ga dodatkowej obróbki gładzią, co 
znacznie przyspiesza proces tech-
nologiczny,

• elastyczny – nie ma przypadków 
powstawania pęknięć, zarysowań, 
które są częste przy nieodpowied-
niej obróbce tynków cementowo-
wapiennych,

• stwarza przyjemny mikroklimat 
poprzez wchłanianie nadmiaru wil-
goci bądź jej oddawanie, gdy wilgot-
ność powietrza się obniża. 

Ze względu na swoje właściwo-
ści tynk 651T ma wytrzymałości 
porównywalne z tynkami cemen-
towymi kategorii CSIV (najwyższa 
kategoria wytrzymałości tynków 
cementowo-wapiennych). 

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

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

www.kreisel.pl

Najtwardszy zawodnik z drużyny: 
tynk gipsowy twardy 651T

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 !

SPRZEDAM 
WÓZEK INWALIDZKI
ROMA MEDICAL  
VEGAS MODEL S841
CENA DO UZGODNIENIA

TEL. 501-010-126

REKLAMA

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

Mosińska Karta 
Rodziny 3+ 
Rozpoczął się program wspierający rodziny wielodzietne 
z gminy Mosina
Obejmuje on rodziny wielodzietne, 
w  tym rodziny zastępcze, zamel-
dowane na terenie gminy Mosina, 
z  minimum trojgiem dzieci. Człon-
kowie rodzin mogą starać się o wy-
danie prestiżowych kart „Dużej 
Rodziny”. Jej posiadacze będą mo-
gli skorzystać z wielu atrakcyjnych 
rabatów przygotowanych specjalnie 
na ten cel. Będą to m.in. zniżki na 
biletowane wydarzenia organizowa-
ne przez Mosiński Ośrodek Kultury 
oraz wiele innych ofert, przygoto-
wanych przez partnerów programu 
– lokalnych przedsiębiorców, wśród 
których program cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem (swój 
udział do tej pory zadeklarowało po-
nad 50 fi rm).

Wnioski o  wydanie kart oraz 
szczegółowy regulamin uczest-
nictwa w  programie dostępne są 
w  Urzędzie Miejskim w  Mosinie 
w  Biurze Obsługi Interesanta, na 
stronie internetowej urzędu w  za-
kładce DLA MIESZKAŃCA oraz na 
stronie www.rodzina.mosina.pl .
 Katarzyna Leszczyńska FO

T.
 U

M
 W

 M
O

SI
N

IE

FO
T.

 U
M

 W
 M

O
SI

N
IE

Dziewięć lat temu, 2 kwietnia 2005 r. 
o godz. 21.37, zmarł papież Jan Pa-
weł II. W rocznicę tego wydarzenia 
w mosińskim parku, przy kamieniu 
upamiętniającym Ojca Świętego, 
odbyła się uroczystość, ustawia-
no znicze i złożono kwiaty. „Zapal 
znicz Ojcu Świętemu” – to hasło 
przyświecające pięknej idei, jaką 
jest coroczne czuwanie, zapala-
nie zniczy i chwila zadumy w mo-
sińskim parku. W tym roku poza 
wspólną modlitwą i przemówienia-

mi można również było wysłuchać 
nastrojowego koncertu w wyko-
naniu Marcina Lewandowskiego 
(fl etnia pana i trąbka). Wszystkim 
przybyłym serdecznie dziękujemy 
za udział i już teraz zapraszamy na 
przyszły rok.

Mosina pamiętała 

Można było m.in. wysłuchać nastrojowego koncertu w wykonaniu 
Marcina Lewandowskiego.

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

Marlena 
Chmielewska
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Wzięły w nim udział dzieci i mło-
dzież z placówek oświatowych gmi-
ny Dopiewo. 40 uczestników 
– uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalistów i przedszkolaków 
prezentowało utwory przed jurora-
mi i publicznością. Występy ocenia-
li Bolesław Idziak, aktor – senior Te-
atru Nowego w Poznaniu, Eligiusz 
Tomkowiak, historyk – regionalista, 
Elżbieta Nowicka, dyr. Gminnej 
Biblioteki Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury w Dopiewie oraz 
Sławomir Kurpiewski, radny gminy 
Dopiewo. Obok utworów znanych 
autorów, takich jak Baczyński, Gał-

czyński, Broniewski, Staff czy Sło-
miński, recytowanych w przypadku 
niektórych wierszy – kilkakrotnie, 
można było usłyszeć wiersze mniej 
znane, nieznane, bezimienne i ory-
ginalne. 

Zwycięzcą kategorii „przedszko-
la” został Jan Fornalik z Zakrze-
wa. Bezkonkurencyjna w kategorii 
„klasy I–IV szkół podstawowych” 

była Natalia Niebój ze Skórzewa. 
Triumfatorką kategorii „klasy V–
VI” została Aleksandra Olejniczak 
z Więckowic. Najlepiej recytującą 
gimnazjalistką była Anna Nowicka 
ze Skórzewa. 

Konkurs „Z głową na karabinie” 
jest częścią projektu „Wspólna [Hi]
storia – Pamięć i Przyszłość” realizo-
wanego od kilku miesięcy przez gmi-
nę Dopiewo z inicjatywy wójt – Zofi i 
Dobrowolskiej. Wcześniej odbył 
się m.in. konkurs wokalny „Gdzie 
dziewczęta i chłopcy z tamtych lat”. 

Wśród działań zaplanowanych na 
najbliższe miesiące są m.in.:

• Zbiórka wspomnień z okresu 
II wojny światowej najstarszych 
mieszkańców gminy Dopiewo przez 
młodzież, celem ich publikacji. 

• Współpraca międzynarodowa 
młodzieży z Dopiewa z młodzieżą 
z gmin partnerskich, dotycząca te-
matyki II wojny światowej i wspól-
nej, nierzadko trudnej przyszłości.

• Otwarty konkurs dla zespołów 
muzycznych na utwór poświęcony 
egzekucjom z czasów II wojny świa-
towej w lasach palędzko – zakrzew-
skich. Przypomnijmy zginęło tam 
z rąk nazistów do kilkunastu tysięcy 
Wielkopolan – więźniów fortu VII, 

osób niewygodnych dla okupanta 
– wojskowych, byłych powstańców 
wielkopolskich, przedstawicieli in-
teligencji, duchownych, studentów, 
urzędników, mieszkańców okolic.

• Obchody 75 rocznicy wybuchu 
II wojny światowej w lasach palędz-
ko-zakrzewskich. 

Kwiecień jest miesiącem pamięci 
narodowej, ale z pewnością nie tylko 
w kwietniu powinniśmy pamiętać, 
w których ginęli Polacy. Powinniśmy 
pamiętać i nie tylko o miejscach od-
ległych na mapie, ale również o tych, 
które są blisko, obok nas, w których 
ginęli nasi przodkowie. AM 

Wspólna 
[Hi]storia – 
Pamięć 
i Przyszłość
„Z głową na karabinie” – to hasło było inspiracją dla uczestników kwalifi kacji szkolnych 
i przedszkolnych do I Gminnego Konkursu Recytatorskiego utworów o tematyce wojennej i patriotycznej, 
którego fi nał odbył się 11 kwietnia w szkole podstawowej w Dąbrówce

Kwiecień jest 
miesiącem pamięci 
narodowej

Gmina Dopiewo sprzedaje 19 działek pod za-
budowę mieszkaniową w Zakrzewie i Konarze-
wie. Nieruchomości są atrakcyjnie położone ze 
względu na obecność w pobliżu dróg gwaran-
tujących szybką komunikację i sąsiedztwo lasu 
(Zakrzewo, na części działek rosną samosiejki 
drzew). Ceny za 1 m² wynoszą od 95 do 200 zł. 
Sprzedaż odbędzie się w trybie przetargów ust-
nych nieograniczonych. 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 Ko-
narzewie 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 wartości na kon-
to Urzędu Gminy Dopiewo: SBL w Poznaniu 
oddział w Dopiewie – nr konta: 11 9043 1012 
3012 0025 9105 0102 (z zaznaczeniem na prze-
kazie nr działki, którego przelew dotyczy). AM

Atrakcyjne działki 
pod dom są blisko
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METROPOLIA POZNAŃ

Poznańska Kolej Metropolitalna
Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które tworzą Miasto Poznań, Powiat Poznański i 21 gmin, 
realizuje projekt pn. „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” w Programie „Rozwój miast 
poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę 
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” 

TEKST SPONSOROWANY

Głównym celem projektu jest popra-
wa systemu funkcjonowania trans-
portu publicznego, w szczególności 
kolejowego, w obszarze Metropolii 
Poznań.

Partnerstwo dla realizacji projektu 
wraz ze Stowarzyszeniem Metropo-
lia Poznań jako liderem utworzyły 
samorządy stowarzyszenia: Poznań, 
Powiat Poznański, Buk, Czerwonak, 
Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, 
Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, 
Murowana Goślina, Oborniki, Po-
biedziska, Puszczykowo, Rokietnica, 
Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swa-
rzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo 
Podgórne oraz spoza stowarzysze-
nia: Czempiń, Środa Wielkopolska, 
miasto Wągrowiec i gmina Wągro-
wiec. Do partnerstwa przystąpiły też: 
Województwo Wielkopolskie, PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA, Centrum 
Badań Metropolitalnych UAM, Sto-
warzyszenie Inżynierów i Techników 
Komunikacji Oddział w Poznaniu, 
Towarzystwo Urbanistów Polskich 
Oddział w Poznaniu, Koleje Wiel-
kopolskie sp. z o.o., Stowarzyszenie 
Sołtysów Województwa Wielkopol-
skiego i Stowarzyszenie My-Pozna-
niacy. Przystąpienie do partnerstwa 
zaproponowano Polskim Kolejom 
Państwowym SA oraz Przewozom 
Regionalnym sp. z o.o.

Stowarzyszenie po zakończeniu 
projektu będzie kontynuować działa-
nia na rzecz utworzenia kolei metro-
politalnej w obszarze opracowania.

W ramach przygotowań do reali-
zacji projektu Centrum Badań Me-
tropolitalnych UAM wykonało opra-
cowanie pt. „Diagnoza społecznego 
zapotrzebowania na usługi transpor-
towe Poznańskiej Kolei Metropoli-
talnej.” Projekt zawiera następujące 
działania:

• opracowanie koncepcji zinte-
growanego transportu publicznego 
w oparciu o linie kolejowe Poznańskie-
go Węzła Kolejowego, z wydzieleniem 
kolejowego ruchu metropolitalnego, 
w tym analiza istniejącej infrastruktury 
kolejowej pod kątem możliwości uru-
chomienia regularnych połączeń me-
tropolitalnych, ze wskazaniem zakresu 
niezbędnych inwestycji;

• opracowanie koncepcji budowy 
funkcjonalnych punktów przesiad-
kowych w kierunku zwiększenia ich 
dostępności oraz oferowania usług 

komplementarnych do komunikacji 
publicznej, w tym: 

— opracowanie jednolitych 
wymagań dotyczących punktów 
przesiadkowych oraz parkingów 
w ramach PKM w celu zwiększenia 
dostępności usług komunikacyjnych 
(w tym dla osób niepełnosprawnych);

— opracowanie koncepcji świad-
czenia w pobliżu punktów przesiad-
kowych oraz w wybranych obiektach 
stacyjnych usług publicznych (np. 
sieć punktów bibliotecznych biblio-
tek publicznych, sieć wypożyczal-
ni rowerów turystycznych, punkty 
świadczenia usług socjalnych) oraz 
usług komercyjnych powiązanych 
z transportem publicznym.

• Opracowanie projektów miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego wraz z koncepcjami 
modernizacji układów drogowych 
na wskazanych przez gminy obsza-
rach wokół stacji i przystanków PKM 
z zadaniem utworzenia zintegrowa-
nych węzłów przesiadkowych z par-

kingami oraz funkcją usługowo-han-
dlową; 

• sporządzenie inwentaryzacji 
istniejących obiektów stacyjnych ze 
szczególnym uwzględnieniem obiek-
tów objętych ochroną konserwator-
ską oraz opracowanie w uzgodnieniu 
z gminami koncepcji rewitalizacji, 
ze zmianą sposobu ich użytkowa-
nia, w kierunku świadczenia usług 
publicznych komplementarnych do 
komunikacji.

Kwestia zasięgu PKM zostanie 
rozstrzygnięta w ramach opracowy-
wanej koncepcji, trzeba jednak brać 
pod uwagę efektywność przyszłych 
nakładów fi nansowych i lokować 
je tam, gdzie przyniosą największy 
efekt liczony uzyskanymi strumie-
niami podróżnych. Na obecnym 
etapie za zasadne wydaje się sformu-
łowanie kryterium delimitującego 
w oparciu o cel, jakim byłoby dotar-
cie koleją do stacji Poznań Główny 
w pół godziny z częstotliwością w go-
dzinach szczytu, co pół godziny. Red 
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• Konferencja otwierająca 
Master Plan dla Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej odbędzie 
się 23 kwietnia w Sali Sesyjnej 
Wielkopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. Organizatorami 
konferencji są: Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań, Wojewódz-
two Wielkopolskie, Stowarzy-
szenie Inżynierów i Techników 
Komunikacji Oddział w Po-
znaniu. Celem konferencji jest 
przegląd opracowań i problemów 
związanych z uruchomieniem 
poznańskiej kolei metropolital-
nej. Oczekuje się, że na podsta-
wie prezentacji i dyskusji założeń 
oraz wyników dotychczasowych 
studiów uzgodnione zostaną 
zadania i kierunki dalszych prac 
nad Master Planem dla Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej. 

Konferencja
•  Wartość projektu: 

1 906 609,00 zł 
•  Kwota dotacji: 

1 621 468,00 zł
•  Udział własny Województwa 

Wielkopolskiego: 
33 360,00 zł

•  Udział własny Stowarzy-
szenia Metropolia Poznań: 
252 781,00 zł

•  Projekt jest fi nansowany 
z funduszy EOG, pochodzących 
z Islandii, Liechtensteinu, Nor-
wegii oraz środków krajowych. 

•  Realizacja projektu rozpoczęła 
się 1 lutego 2014, a zakończy 
się 30 kwietnia 2016 roku. 

Projekt w liczbach

Zapraszamy na stronę projektu: 
www.kolej.metropoliapoznan.pl
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Kulinarne talenty
Technikum żywienia w Murowanej Goślinie – kuźnią talentów gastronomicznych

Jak sprawić, by uczeń stał się „Mło-
dym Kreatorem Sztuki Kulinarnej”? 
Tę tajemnicę zna z pewnością Izabe-
la Starosta-Byczyńska – nauczy-
cielka przedmiotów zawodowych 
w technikum żywienia i usług ga-
stronomicznych w Murowanej Go-
ślinie, należącym do Zespołu Szkół 
w Bolechowie, którego organem 
prowadzącym jest Powiat Poznań-
ski. Już po raz drugi zaszczytne 
miano „Młodego Kreatora Sztuki 
Kulinarnej” przypadło jej wycho-
wankom, w 2013 roku – Andżelice 
Piechowiak, a w 2014 roku – San-
drze Skibińskiej. 

Konkurs fi rmy „Unilever Food 
Solutions” to wielka szansa dla mło-
dzieży i wyzwanie dla kreatywnych 
nauczycieli. By zwyciężyć, potrze-
ba dużej determinacji, silnej moty-
wacji, pomysłowości, znajomości 
najnowszych trendów kulinarnych, 
a także solidnej bazy oraz środków 
na produkty. 

Goślińska szkoła ponadgimna-
zjalna uczy nie tylko dobrego rze-
miosła, ale także tego, że w gastro-
nomii można zostać prawdziwym 
artystą. Takie podejście wymaga 
dużego zaangażowania ze strony 

nauczycieli, którzy wykraczają poza 
obowiązujące programy nauczania 
i pokazują wychowankom, że aby 
osiągnąć sukces, nie wystarczy być 
dobrym uczniem; trzeba mieć pasję 
i chęć samokształcenia. 

Uczniów goślińskiego tech-
nikum wyróżniają nie tylko efekty 
pracy, ale także wysoki poziom zna-
jomości teorii, o czym świadczą uzy-
skiwane wielokrotnie tytuły laureata 
Olimpiady Wiedzy o Żywności i Ży-
wieniu, zapewniające posiadaczom 

wstęp na wybrane wyższe uczelnie 
w kraju. Dotychczas tytuł taki zdo-
były trzy uczennice: Anita Zalew-
ska, Katarzyna Białczyk i Zuzanna 
Kawczyńska, które do konkursu 
przygotowywały się pod kierun-
kiem Danuty Borejszy-Wysockiej, 

nauczycielki przedmiotów zawodo-
wych w technikum żywienia. 

Sukcesy uczniów z goślińskiej 
szkoły są możliwe dzięki Powia-
towi Poznańskiemu, który zadbał 
o dobre wyposażenie, dokonując 
w 2012 roku generalnego remontu 
pracowni gastronomicznej. Dzięki 
konkursom kulinarnym uczniowie 
zdobyli dla szkoły dwa kolejne piece 
konwekcyjno-parowe. 

Placówka wzięła również udział 
w akcji „Wiecie, co jecie w poznań-
skim powiecie”, w ramach której 
uczniowie mogli promować zdrowe 
jedzenie i zdrowy styl życia, bawiąc 
się przy tym świetnie i poznając żyw-
ność, pochodzącą z ekologicznych 
gospodarstw z powiatu poznańskie-
go. Dostarczył ją Witold Wróbel, 
członek Stowarzyszenia Polska Aka-
demia Smaku, który w sposób szcze-
gólny docenił talent i zaangażowanie 
jednej z uczennic, umożliwiając jej 
odbycie praktyk w najlepszej restau-
racji w Polsce, szczycącej się gwiazd-
ką Michelina – „Atelier Amaro”. Po-
wiat Poznański sfi nansował wyjazd 
uczennicy do Warszawy.
Agnieszka Olejniczak-Gros
Szkoła w Murowanej Goślinie

Uczniowie i nauczyciele z Justus-
von-Liebig Schule w Hanowerze 
i ZS 1 w Swarzędzu zrealizowali 
projekt „Praca dla Pokoju – Pojed-
nanie nad grobami”. Wspólne po-
rządkowanie grobów w kwaterach 
wojennych cmentarza na poznań-
skim Miłostowie było okazją do 
przybliżenia młodzieży losu ofi ar 
działań wojennych, miało także 
skłaniać do refl eksji nad skutkami 
wojny i zachęcać do podejmowania 
wysiłku na rzecz pokoju. 

Pomiędzy 17 a 28 marca ucznio-
wie z Regionu Hanower, partner-
skiego regionu Powiatu Poznań-
skiego, wspólnie z rówieśnikami 
ze Swarzędza, prowadzili prace 
porządkowe w kwaterach wojen-
nych na cmentarzu na poznańskim 
Miłostowie. Projekt zakończyło 
uroczyste złożenie wieńców w czte-
rech kwaterach: ofi ar cywilnych, 

żołnierzy polskich, niemieckich 
i radzieckich.

W programie dwutygodniowego 
pobytu najwięcej miejsca zajmowały 
prace porządkowe, nie zabrakło jed-
nak czasu na m.in. poznawanie miasta 
i powiatu poznańskiego, zwiedzanie 
Fortu III, czy Muzeum byłego nie-
mieckiego Obozu Zagłady Kulmhof 
w Chełmnie. W ZS 1 w Swarzędzu dla 
uczestników projektu przeprowadzo-
ne zostały warsztaty językowe, fryzjer-
skie i gastronomiczne. Zaplanowano 
też rozgrywki piłki nożnej.

Projekt „Praca dla Pokoju – Po-
jednanie nad grobami” zainicjowany 
został w 1953 roku przez Narodowy 
Związek Opieki nad Niemieckimi 
Grobami Wojennymi (Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.). 
Dotąd wzięło w nim udział już ponad 
190 tys. młodych ludzi z wielu krajów 
Europy. Joanna Frycz
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Praca dla Pokoju – 
pojednanie nad grobami

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy proszę przyjąć 
życzenia, by odradzająca się wiosna zagościła  

w Państwa życiu osobistym i zawodowym,
zaś czas spędzony w gronie najbliższych napełnił 

siłą i energią do dalszej pracy.

Jan Grabkowski
Starosta Poznański

z Zarządem Powiatu w Poznaniu
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Historia Jolki jest autentycznym 
fragmentem mojego życiorysu
– Mam pewien bank pomysłów, które wpadają w najdziwniejszych momentach do głowy – mówi 
Marek Dutkiewicz, autor największej liczby polskich przebojów, który był gościem Laboratorium Karier 
w Pobiedziskach, w rozmowie z Ireneuszem Antkowiakiem, zastępcą burmistrza gminy 
Jak Pan wspomina lata 80. i 90. 
w polskiej muzyce?

— Zwłaszcza 80. były – przynaj-
mniej dla mnie – złotymi latami. 
Gdy podsumowano nakłady płyt 
Budki Sufl era, Lombardu, Kombi 
i Urszuli to wynik był imponujący 
– 2 miliony i to w jednym roku. An-
teny były życzliwe i z przebojem do 
słuchacza docierało się z ogromną 
łatwością. Dziś w większości stacji 
nie ma szans piosenka, która trwa 
dłużej niż 3 minuty. Jolka, Jolka – 
pamiętasz z czasem 6 minut byłaby 
na spalonej pozycji. 

Skąd czerpie Pan tematy do pio-
senek i co dla Pana jest inspiracją 
do pisania: obserwacja innych 
ludzi, miłość, a może własne 
doświadczenia?

— Bywa różnie, ale mam pewien 
bank pomysłów, które wpadają 
w najdziwniejszych momentach do 
głowy – może to być strzęp dialogu 
fi lmowego, fragment własnego 
życia, mogą to być ludzie, których się 
spotyka. Czasem trzeba też po prostu 
uruchomić własną wyobraźnię. 

Co powstaje pierwsze: tekst czy 
muzyka?

— Większość zadanych mi prac 
domowych to surowe kompozycje, 
które trzeba opatrzyć tekstem. 
Na palcach ręki można policzyć 
wyjątki. Sam tekst był na początku 
,,Szklanej pogody”, ,,Windy do nie-
ba”, czy ,,Choć pomaluj mój świat”. 

Czy ma jakieś znaczenie dla pisa-
nia tekstu osoba wykonawcy? 

— Tak, to ma kolosalne znacze-
nie. Wojciech Młynarski powie-
dział, że nasza praca przypomina 
krawiectwo miarowe. Szyje się dla 
konkretnego klienta, ma dobrze 
leżeć i nie pić pod pachami. 
A poważnie – wykonawca w kon-
kretnym utworze powinien być 
przede wszystkim wiarygodny. To 
najważniejsze.

Co Pan myśli, gdy na weselu 
orkiestra gra utwór ,,Windą do 
nieba”?

— Miło mi, po prostu. Często 
nocny telefon oznacza, iż komuś 
z weselników przyszło do głowy, 
aby powiadomić mnie, że właśnie 
w tej chwili na weselu grają ,,Win-
dę”. Telefon może być z Białego-
stoku, ale budziły mnie już telefony 
z Chicago, a nawet z Australii.

Pisał Pan teksty do największych 
przebojów znanych polskich 
wykonawców i zespołów. ,,Jolka, 
Jolka – pamiętasz…” to według 
radiosłuchaczy hit 40-lecia 
w repertuarze Budki Sufl era. Czy 
Jolka była prawdziwą postacią 
i jak Pan wspomina współpracę 
z Budką Sufl era?

— Wspominałem już, iż historia 
Jolki jest autentycznym fragmen-
tem mojego życiorysu, opowie-
dzianym zero – jedynkowo. Nigdy 
przedtem, ani potem, nie udało mi 
się stworzyć takiej pieśni o charak-
terze dokumentalnym. Cud zdarza 
się tylko raz. A Budka? Przyjaźń 
z Romualdem L. przetrwała tyle lat. 
Być może to najcenniejsza rzecz 
jaką Budce zawdzięczam.

Co pisze obecnie Marek Dutkie-
wicz?

— Skończyłem właśnie pierwszą 
w życiu książkę z wierszami dla dzie-
ci. Rzecz zwie się ,,Żaba w Afryce” 
i od 21 maja będzie w księgarniach. 
Co szczególnie mnie cieszy to 
audiobook dołączony do książki, na 
którym genialnie wprost przeczytał 
te wiersze Piotr Fronczewski. 

Zdania ,,Słodkiego, miłego 
życia”, ,,Dmuchawce, latawce 

wiatr” mogą być hasłami rekla-
mowymi dla np. luksusowych cze-
koladek? Czy są fi rmy lub osoby, 
które mają pokusę wykorzystania 
Pana tekstów do reklamowania 
swoich produktów? 

— Tak, to dobre pytanie. Firmy 
wreszcie zaczęły doceniać potęgę 
polskich przebojów. Pewien dewe-
loper przymierza się do sloganu 

,,Windą do nieba”, a podobno 
Alma chce pozyskać tytuł ,,Słodkie-
go, miłego życia”. Yes, we are open 
– jak piszą na sklepach w dalekich 
stronach.

Czy to prawda, że ma Pan zawo-
dowe wspomnienia z Poznaniem?

— Poznań wspominam serdecznie, 
co najmniej z dwóch powodów. 
Tu w studiu na Marcinkowskiego 
powstały pierwsze przeboje Urszuli, 
także tutaj zarejestrowano pieśń 
o Jolce. No a poza tym, w hotelu 
Polonez odbywały się dzikie i so-
czyste imprezy rock’and’rollowe. 
Proszę sobie wyobrazić spotkanie 
Budki Sufl era, Lady Pank i Maana-
mu. Przyznam, że z tej trzydniówki 
mam nad wyraz mgliste wspomnie-
nia.

Był Pan gościem w Laboratorium 
Karier w Pobiedziskach. Jak Pan 
wspomina pobyt w tym mieście?

— Na same Pobiedziska czasu 
zbytnio nie było. Urodę tych miejsc 
doceniam jedynie nijako zaocznie 
studiując album fotografi czny 
z tych okolic. Ale co ujęło mnie 
najbardziej to niesłychana życz-
liwość i serdeczność gospodarzy. 
Ktoś zadał sobie nawet trud, aby 
pamiętać o moich urodzinach! 
Był tort i śpiewy chóralne. Tak jak 
powiedziałem, to była pierwsza, ale 
nie ostatnia wizyta w tym mieście.

rozmawiał
Ireneusz Antkowiak
kontakt@naszglospoznanski.pl

 Film ze spotkania w Pobiedziskach 
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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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
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• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zaprosze-
nia na koncert Dżemu w Lubo-
niu. Jak je zdobyć? Szczegóły na 
www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilet

Koncert legendy polskiej sceny mu-
zycznej, zespołu Dżem, będzie ko-
lejnym muzycznym wydarzeniem 
w Luboniu. Weterani muzyki rock 
i blues w Polsce zagrają w hali LO-
SiR-u 26 kwietnia o godz. 19. Dżem 
to klasyka polskiej muzyki z prze-
bojami takim jak: „Wehikuł czasu”, 
„Czerwony jak cegła”, „Whisky”, 
„Sen o Viktorii”, „List do M” i wiele 
innych pięknych utworów. Bilety do 
nabycia codziennie w LOSiR przy 
ul. Kołłątaja 2 w Luboniu (tel. 61 

899 22 35) oraz na portalach www.
kupbilecik.pl, www.ebilet.pl, www.
biletyna.pl i www.bilety24.pl .

Dżem w Luboniu 

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

Dobra wiadomość dla wszystkich, 
którzy dobrze wspominają niedawne 
wykonania pop-oratorium „Miłosier-
dzie Boże” w Lusowie. Już 4 maja, 
tydzień po kanonizacji Jana Pawła 
II, odbędzie się w lusowskim kościele 
kolejny niezwykły koncert – „Santo”.

Ten wymowny tytuł zapowiada 
piąty projekt Zespołu Muzyki Sa-
kralnej „Lumen”. Koncert, który 
będzie hołdem dla Jana Pawła II 
i zarazem formą dziękczynienia za 
jego kanonizację, składać się będzie 
w większości z kompozycji Zbignie-
wa Małkowicza. Nie zabraknie tak-
że „Barki” – ulubionej pieśni Ojca 
Świętego, czy hymnu Światowych 
Dni Młodzieży, w które był on od 
początku zaangażowany. 

Wśród solistów znajdą się m. 
in., znakomity wokalista jazzowy 
Janusz Szrom, a także Julia Stolpe 
i Maciej Ścibor. Zaśpiewają Koło 
Śpiewu im. Feliksa Nowowiej-
skiego z GOK „SEZAM”, chór 
Samorządowej Szkoły Muzycznej 
w Tarnowie Podgórnym oraz Chór 
„Soli Deo” z parafi i pw. św. Trójcy 
w Poznaniu. Na ten niezwykły kon-
cert zapraszamy 4 maja o godz. 19 
do kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej 
i św. Jakuba Apostoła w Lusowie. 
Wstęp wolny. Jarek Krawczyk

„Santo” dla 
Jana Pawła II

Ponad dwie godziny występu, sala 
wypełniona po brzegi i niekończące 
się bisy – tak było w maju 2010, gdy 
w Tarnowie Podgórnym wystąpił 
kabaret „Paranienormalni”. Gru-
pa, która w międzyczasie osiągnęła 
sporo kolejnych sukcesów wystąpi 
tu ponownie 16 maja.

„Paranienormalni” na kabareto-
wych scenach pojawili się w 2004 
roku. Już rok później zdobyli kilka 
znaczących nagród (m. in. I na-
groda na „Trybunałach Kabareto-
wych” w Piotrkowie Trybunalskim 
i II miejsce podczas „Lidzbarskich 
Wieczorów Humoru i Satyry”. Jesz-
cze większą popularność przynio-
sła grupie wykreowana przez Igora 
Kwiatkowskiego postać Mariolki. 
Od tego czasu „Paranienormalni” 
nieprzerwanie są jednym z najpopu-
larniejszych i najczęściej pokazywa-
nych w telewizji kabaretów.

Ich nowy program „Żarty się 
skończyły” zobaczymy w hali OSiR 
W Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 
15) 16 maja o godz. 18. Bilety 

w cenie 50 zł dostępne są w siedzi-
bie GOK „SEZAM” (ul. Poznańska 
96 w Tarnowie Podgórnym, w godz. 
8-15) oraz Domu Kultury w Tarno-
wie Podgórnym (ul. Ogrodowa 14, 
w godz. 15-20), a także w Starej 
Kotłowni w Przeźmierowie (ul. Ko-
ścielna, przy Szkole Podstawowej, 

w poniedziałki i środy w godz. 15–
21) i online w serwisie Biletomat.pl.

Żarty się skończyły 
Paranienormalni 
wracają do Tarnowa
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 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

REKLAMA
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Słuchaj nas na 90,6 fm oraz 99,4 fm 
lub w Internecie na www.zetgold.pl 

Co słychać w
90,6 fm 99,4 fm

Kontakt: Radio ZET Gold

ul.Mickiewicza 28, 60-836 Poznań

tel. 61 646 41 00

Olga Sokal, reporterka Radia ZET Gold
Wielkanoc tuż, tuż. Myślimy już o świątecznych 

stołach, uginających się od tłustego dobrobytu. 

Powiew luksusu i zefirek tradycji to wygodne 

połączenie. Pretekst do spotkania z najbliższymi. 

Podczas wspólnego biesiadowania na stole oprócz 

tradycyjnej sałatki jarzynowej czy babki nie może 

zabraknąć jajka – symbolu nowego życia. Są 

jednak i tacy, którzy walczą nie tyle z symbolem, 

co z jajkami – a raczej sposobem, w jaki pojawiają 

się na tym świecie. Stowarzyszenie Otwarte Klatki 

organizuje bowiem przedświąteczną kampanię Jak 

One To Znoszą. Na swojej stronie internetowej, 

a także podczas ogólnopolskich happeningów, chce 

uświadomić Polakom, w jakich warunkach żyją 

kury na fermach. A warunki – jak demaskują to 

filmiki, dostępne na stronie jakonetoznosza.pl – są 

opłakane. W sieci stowarzyszenie zdecydowało się 

między innymi opublikować kulinarnego ebooka, 

w którym przedstawia pomysły jak w kuchni, także 

tej tradycyjnej, zastąpić jajka innymi produktami. 

Warto tam zajrzeć, by uszczęśliwić nie tylko swoje 

podniebienia, ale i kury – którym, być może dzięki 

nam, będzie żyło się lepiej. 

Anna Jasińka, reporterka Radia ZET Gold
To było prawdziwe, wiosenne przebudzenie! Warta Poznań pokazała, 

że potrafi zawalczyć o awans do pierwszej ligi. W pierwszy weekend 

kwietnia kibice wychodzili z ogródka zadowoleni, bo piłkarze 

przypomnieli, że drzemie w nich potencjał i wiedzą, po co wyszli na 

boisko. Tym razem Zieloni zagrali pod wodzą Piotra Kowala, ale wszyscy 

zgodnie podkreślali, że grali dla trenera Marka Kamińskiego, który został 

niedawno odwołany ze stanowiska. Spotkanie z Rozwojem Katowice 

Duma Wildy ostatecznie zakończyła wynikiem 3:2, ale emocji nie 

brakowało. O naszym zwycięstwie przesądziły tak naprawdę ostatnie 

minuty, gdy na boisku pojawił się Michał Ciarkowski, który zdołał wstrzelić 

się w światło bramki w doliczonym czasie gry. Teraz Zieloni muszą 

pokazać, że to nie był jednorazowy przebłysk, bo liczy się każdy punkt.

Prawdziwym rarytasem dla fanów piłki nożnej okazał się mecz Lecha 

Poznań z Jagiellonią Białystok. Poznańska Lokomotywa nie była zbyt 

gościnna dla Jagi, bo strzały w tym spotkaniu padały jak z karabinu 

maszynowego. Dobrą passę rozpoczął Kasper Hamalainen, który już 

w siódmej minucie zdobył dla nas bramkę. Okazało się jednak, że ten 

mecz upłynął pod znakiem Łukasza Teodorczyka, który zaliczył hat-

tricka i tym samym przybliża się do tytułu króla strzelców. Ostatecznie 

mecz zakończył się wynikiem 6:1, a bramkę kontaktową dla Jagi strzelił 

z podyktowanego rzutu karnego Daniel Quintana. 

Prawda, że takie mecze zachęcają do odwiedzania poznańskich 

stadionów?

O ciężkiej  
doli kur

O poznańskim  
futbolu

Prowadzący audycję „Przebojem po okolicy”
poniedziałek — piątek 15:00—18:00 
Wiosna to magiczna pora roku – czekamy na nią 

przez kilka długich miesięcy, a gdy już przychodzi, za 

każdym razem jest jeszcze piękniejsza i jeszcze bardziej 

uskrzydlająca niż się spodziewaliśmy! Nic dziwnego, że na 

jej temat artyści piszą wiersze czy piosenki. Tych ostatnich, 

prezentowanych na antenie Radia ZET Gold, nie brakuje! 

Najważniejsza to na pewno „Wiosna, ach to Ty” Marka 

Grechuty i wcale nam nie przeszkadza, że w kolejnych 

wersach piosenkarz śpiewa też o innych porach roku. 

Grechuta ma zresztą więcej pachnących wiosną utworów 

– chociażby wyśpiewany z Marylą Rodowicz „Gaj”, chociaż nie 

zapominamy, że to tak naprawdę piosenka o „splątanym gaju rąk 

i nóg”, czyli o miłości. 

„Miłość” to drugie imię wiosny, jak u Skaldów „Wszystko kwitnie 

wkoło”, w tym – a może nawet przede wszystkim – uczucia. „Do 

zakochania jeden krok” Andrzeja Dąbrowskiego najlepiej brzmi 

właśnie w kwietniu i w maju, podobnie jak „Motylem jestem” 

Ireny Jarockiej czy „W moim ogrodzie” zespołu Daab. Zresztą 

w piękne, wiosenne dni wszystkie wielkie przeboje w Radiu ZET 

Gold brzmią świetnie, pozytywnie i jakby wiosennie. I nie trzeba 

do nikogo śpiewać za Wojciechem Młynarskim „Dziewczyny, 

bądźcie dla nas dobre na wiosnę”!

Marcin Żyski poleca  
Środę z wielką gwiazdą!
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18 maja zapraszamy do Kostrzyna na 
2. Kurdeszową (Za)Dyszkę – bieg na 
10 km atestowaną trasą. Bieg odby-
wa się po raz drugi i już zyskał sobie 
fanów, zajął bowiem 3 miejsce w ple-
biscycie na „Najlepszy bieg wielko-
polski na 10 km”, zorganizowanym 
przez portal biegowy poznanbiega.
pl . Wielkopolscy biegacze wysoko 
ocenili organizację biegu. 

W tym roku 2. Kurdeszowa (Za)
dyszka została dodana do Grand Prix 

Wielkopolski w biegach na 10 km. 
W ramach biegu głównego odbywa-
ją się: 2. Indywidualne i Drużynowe 
Mistrzostwa Strażaków Ochotniczej 
i Państwowej Straży Pożarnej oraz 1. 
Bieg Samorządowca o Puchar Rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn. 

Każdy uczestnik biegu, otrzyma 
na mecie wyjątkowy medal, stanie 
się posiadaczem kubka z logo biegu. 
Wszystkim biegaczom zapewniamy 
posiłek stawiający na nogi.

2. Kurdeszowa (Za)Dyszka odby-
wa się czasie święta miasta – Kurde-
sza Kasztelańskiego, dzięki temu po 
biegu nie zabraknie atrakcji i możli-
wości miłego spędzenia niedzielne-
go popołudnia w Kostrzynie.

Regulamin biegu, formularz 
zgłoszeniowy i bieżące informacje 
znajdują na stronie www.kurdeszo-
wazadyszka.pl. 

Zapraszamy biegaczy z rodzina-
mi do Kostrzyna. Red 

Pozostało niewiele czasu, ale wciąż 
jest szansa zapisać się do 10-kilo-
metrowego Biegu Unijnego, który 
odbędzie się 1 maja w Przeźmiero-
wie. Termin zgłoszeń elektronicz-
nych, których można dokonywać 
za pośrednictwem strony www.
elektronicznezapisy.pl upływa 29 
kwietnia o godz. 23:59. Rejestracja 
może zostać zakończona wcześniej, 
w przypadku gdy wyczerpie się li-
mit 300 osób. Jeśli takowa sytuacja 
nie nastąpi to zgłoszenie osobiste 
w biurze zawodów będzie można 
dokonać w dniu biegu. Na początku 
kwietnia została podpisana umowa 

sponsorska z Centrum Handlowym 
Auchan, w ramach której sponsor 
główny ufunduje pakiety startowe 
dla wszystkich uczestników biegu. 
Organizatorzy szczególnie zachę-
cają mieszkańców gminy Tarnowo 
Podgórne do udziału w Biegu Unij-
nym i tym samym uczczenia 10. 
rocznicy przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej.

Kurdaszowa (Za)Dyszka Bieg Unijny 

Za nami pierwsza Pobiedziska 
Gala Sportu, podczas której 21 
najlepszych sportowców z gminy 
Pobiedziska uhonorowano nagro-
dami burmistrza za najlepsze osią-
gnięcia sportowe promujące gminę 
Pobiedziska w 2013 roku. Podczas 
uroczystości przyznano także tytuł 
trenera roku.

– Pobiedziska od lat żyją sportem 
– tymi słowami burmistrz Michał 
Podsada otworzył uroczystą galę pod-
sumowując liczne w ostatnich latach 
inwestycje samorządu w infrastruk-
turę sportową i rekreacyjną, które 
zaowocowały przyznaniem gminie 
Pobiedziska prestiżowych tytułów 
Sportowa Gmina i Aktywne Miasto.

Na scenie poza nagrodzonymi 
sportowcami pojawiła się przeby-
wająca w Pobiedziskach podczas 
Mistrzostw Europy drużyna repre-
zentacji Polski w rugby U18 oraz 
lekarz reprezentacji Polski w piłce 
ręcznej – dr Maciej Nowak. 

Niespodzianką dla wszystkich 
gości był koncert fi nalisty programu 
telewizyjnego X Factor Grzegorza 
Hyży.

Lista laureatów: nagrody III stop-
nia: Gniewko Jachimowicz, Marta 

Tracz, Aleksandra Małyszka, Kac-
per Dębiński, Krzysztof Nadoliński, 
Daria Pomian, Ewa Gałązkiewicz, 
Magdalena Filipiak, Natalia Fili-
piak, Alicja Tracz, Wojciech Tracz, 
Patrycja Sokół, Adamina Budziń-

ska; Nagrody II stopnia – Łukasz 
Kosmaczewski, Hanna Jachimo-
wicz, Bartosz Kosmaczewski, Ni-
cole Kaczmarek; Nagroda I Stop-
nia – Sandra Michałowska, Daniel 
Gdula, Mateusz Augustyniak, Oria-

na Walasek. Nagroda i tytuł „Trener 
Roku Gminy Pobiedziska” otrzymał 
Jan Łączkowski (UKS Pobiedziska 
Letnisko). Więcej na temat laure-
atów piszemy na www.naszglospo-
znanskipl . Artur Krysztofi ak

Pobiedziska Gala Sportu
21 najlepszych sportowców z gminy Pobiedziska uhonorowano nagrodami 
burmistrza Michała Podsady
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Laureaci Gali Sportu w Pobiedziskach, która odbyła się 9 kwietnia.

Wiesz, że biegowa Polska czeka 
już na wydarzenie, które odbędzie 
się w Tarnowie Podgórnym? Do tej 
uroczej miejscowości pod Pozna-
niem zjadą najlepsi polscy biegacze 
długodystansowi oraz elita z kilku 
europejskich i afrykańskich krajów. 
Półmaraton zapowiada się bardzo 
ciekawie pod względem sportowym 
gdyż trasa biegu uznawana jest za 
bardzo szybką, pozwalającą osiągać 
znakomite wyniki, a nagrody fi nan-
sowe i rzeczowe należą do najwyż-
szych w Polsce. 

Niemniej ważne są pozostałe wy-
darzenia z Biegiem Lwiątek, Pogo-
nią za Lwem i sztafetami szkolnymi 
na czele. 

Zachęcamy Cię, przyjedź z rodzi-
ną i znajomymi na Bieg Lwa i do-
pinguj biegaczy. Półmaraton potrwa 
tylko 3 godziny, ale Bieg Lwa to 10 
godzin atrakcji. I właśnie te atrak-
cje znajdą się na EXPO POZIOM 
WYŻEJ, bo to wydarzenie inne niż 
wszystkie. Zaczniemy już o godzi-
nie 9.00. O szczegółach poczytaj 
na stronie www.bieglwa.pl i www.
naszglospoznanski.pl .PM

Zarezerwuj 
sobie 18 maja!

 NASZ PATRONAT

Anna
Lis
redakcja@naszglospoznanski.pl 

BURMISTRZ STĘSZEWA 
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do wydzierżawienia

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

mościami (tj. 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 wywieszony został wykaz nieruchomości, 

przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz umieszczony został również na 

stronie internetowej www.steszew.pl 

REKLAMA
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Remis Warty z liderem
Semir Bukvić znowu broni karnego
Żywe tempo, kilka okazji strzelec-
kich i obroniony rzut karny. Tak 
można podsumować remis Warty 
Poznań w Głogowie z Chrobrym. 
Bohaterem Zielonych Semir Bu-
kvić, który w drugiej połowie 
w świetnym stylu obronił „jede-
nastkę” wykonywaną przez Michała 
Szczepaniaka. To pierwszy punkt 
Warty zdobyty podczas wiosennych 
wyjazdów.

Pierwsza połowa była bardzo 
wyrównana, jednak to zawodnicy 
Chrobrego potrafi li przekuć swoje 
okazje na realne zagrożenie bramki. 
I choć to Warta ruszyła z większym 
animuszem, to jednak gospodarze 
pierwsi mogli strzelić gola. W 15 
minucie Łukasz Szczepaniak posłał 
piłkę w pole karne, tę odbił jeden 
z warciarzy, a efektownym strza-
łem nożycami popisał się Krystian 
Pieczara. Bukvić miał jednak sporo 
szczęścia, bo przed stratą gola ura-
towała go poprzeczka. Minął kwa-
drans i Zieloni jeszcze raz otarli się 
o stratę bramki – tym razem głową 
uderzał Mateusz Hałambiec, a piłka 
odbiła się od słupka i wyszła z po-
wrotem w boisko. Gra Warty nie wy-
glądała źle, jednak brakowało z ich 
strony strzałów w światło bramki. 
Najbliżej zdobycia gola był Michał 
Goliński, który omal nie zaskoczył 
bramkarza dośrodkowaniem spod 
linii bocznej.

Remis utrzymywał się na boisku, 
ale też na trybunach. Kibice War-
ty wspierali swój zespół także na 
wyjeździe. Na efektowną oprawę 
fanów „Zielonych” odpowiedzie-
li miejscowi i nie żałował ten, kto 
częściej niż na boisko, zaglądał na 
trybuny.

W drugiej części gry przed ko-
lejną świetną szansą stanęli gospo-
darze. Sędzia uznał, że Alain Nga-

mayama w 65. minucie faulował 
Krystiana Pieczarę i wskazał na rzut 
karny. Trener Piotr Kowal na kon-
ferencji prasowej uznał tę decyzję 
za wielce niesprawiedliwą i wydaje 
się, że miał rację. Jednak wszelkie 

wątpliwości rozwiał Bukvić, który 
w fenomenalnym stylu obronił jede-
nastkę wykonywaną przez Michała 
Szczepaniaka. To był dobry sygnał 
dla Warty, by zaatakować, choć 
już tuż po przerwie Zieloni zagra-

żali bramce Skrzyniarza. W samej 
końcówce goście z Poznania mieli 
kilka dobrych szans. Najpierw Mi-
chał Ciarkowski wykonywał rzut 
wolny, lecz piłka po jego strzale tra-
fi ła w mur. Chwilę później świetną 
kontrę wieńczył Michał Goliński, 
jednak w tej sytuacji dobrą inter-
wencją popisał się bramkarz rywali. 
Ostatnie minuty przyniosły jesz-
cze jedną okazję do gola dla War-
ty – Karol Gregorek wykorzystał 
poślizgnięcie rywala, popędził na 

bramkę, lecz w ostatnim momencie 
obrońca zabrał mu piłkę.

Obaj trenerzy przyznali, że remis 
to najbardziej sprawiedliwy wynik 
w tym spotkaniu. Trener Piotr Ko-
wal dodał, że cieszy go punkt przy-
wieziony z boiska lidera ligi. Wydaje 
się, że to Chrobry stworzył sobie 
więcej okazji strzeleckich – w pierw-
szej połowie obili słupek i poprzecz-
kę, a w drugiej wykonywali rzut kar-
ny. Zapytaliśmy Semira Bukvicia 
o sytuację z tą „jedenastką” – Bo-
śniak otwarcie stwierdził, że jego in-
terwencja była czysto instynktowna 
i zdecydował się na taką paradę pod 
wpływem chwili. 

• Warta Poznań: Semir Bukvić 
– Przemysław Kocot, Alain Nga-
mayama, Łukasz Jasiński, Artur 
Marciniak – Adrian Bartkowiak 
(75. Mateusz Pogonowski), 
Michał Goliński – Błażej Nowak, 
Dominik Chromiński, Michał 
Ciarkowski – Paweł Piceluk (73. 
Karol Gregorek).
• Chrobry Głogów: Amadeusz 
Skrzyniarz – Michał Ilków-Go-
łąb, Michał Michalec,  Michał 
Szałek, Adam Samiec – Karol 
Danielak, Mateusz Hałabiec, 
Krzysztof Ulatowski (85. Velin 
Damyanov), Mateusz Janecz-
ko (72. Daniel Ciechański), 
Krystian Pieczara – Łukasz 
Szczepaniak.
• Żółte kartki: Michał Iłków-
Gołąb, Michał Szałek – Adrian 
Bartkowiak, Dominik Chromiń-
ski (Warta Poznań)
• Sędzia: Zbigniew Dobrynin 
(Łódzki ZPN)

Chrobry Głogów – 
Warta Poznań 0:0 

Damian 
Smyk
redakcja@naszglospoznanski.pl 

Kolejorz w świetnym stylu zakoń-
czył rundę zasadniczą ekstraklasy. 
W 30. kolejce lechici pokonali w Za-
brzu Górnika 3:0, po dwóch golach 
Kaspera Hamalainena i jednym Łu-
kasza Teodorczyka. 

Lech ruszył do ataku od pierwszych 
minut, jednak efekty ofensywnej gry 
przyszło dopiero po pół godzinie gry 
– w 31. minucie Gergo Lovrencsics 
dograł piłkę w pole karne, obrońcy 
gospodarzy totalnie się pogubili, a ich 
niefrasobliwość wykorzystał Łukasz 
Teodorczyk. To było 18 trafi enie „Teo” 
w tym sezonie i w klasyfi kacji strzel-
ców lepszy od niego jest tylko Marcin 
Robak z 20 golami na koncie. Chwilę 
później było już 2:0 – Tomasz Kędzio-
ra dośrodkował tuż przed bramkę 
Górnika, a Kasper Hamalainen pew-
nym uderzeniem podwyższył pro-
wadzenie Kolejorza. Gospodarze też 
mieli swoje okazję, lecz ani Kosznik, 
ani Olkowski nie pokonali Krzyszto-
fa Kotorowskiego. Do przerwy wynik 
nie uległ zmianie, ale w drugiej poło-
wie nadal sporo się działo. W 56. mi-
nucie oglądaliśmy bohaterów pierw-
szej połowy –Teodorczyk podawał, 
a Hamalainen zdobył swojego drugie-
go gola w tym meczu. To jedna z naj-
bardziej kuriozalnych bramek Fina 
w całej jego karierze, bowiem obrońcy 
Górnika w trakcie akcji… stanęli jak 
wryci. Okazało się, że jeden z kibiców 
gwizdnął na trybunach, a gospodarze 
potraktowali to jako gwizdek sędzie-
go. To było ostatnie trafi enie w tym 
meczu i Lech przywiózł z Zabrza cen-
ne trzy punkty. Damian Smyk

Lech 
pokąsił 
Górnika

Jeszcze przed 
świętami Wielkiej 
Nocy derby Pozna-
nia: Warta zagra 
z Lechem

O Warcie Poznań piszemy 
na www.naszglospoznanski.pl

PIELĘGNACJA 
OGRODÓW
koszenie i wertykulacja 
trawników
696-476-239

REKLAMA
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 Emocjonujące Eurorugby
Widowiskowym meczem otwarcia na stadionie w Plewiskach rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w Rugby U 18
Eurorugby 2014 U18 rozpoczęło się 
w piątek w południe w Plewiskach 
meczem Anglia – Portugalia, po-
tem w Pobiedziskach zagrali Szko-
ci z Walijczykami, a w Opalenicy 
Irlandczycy z Gruzinami. Po połu-
dniu ponownie w Plewiskach zagra-
li Francuzi i Włosi. 

– Goście byli pod wrażeniem wyso-
kiego poziomu organizacji i przygoto-
wania obiektu do zawodów – mówił 
Jan Broda, wójt Komornik. – Na try-
bunach w Plewiskach licznie zasiadła 
młodzież szkolna oraz zaciekawieni 
mieszkańcy, nie zabrakło też wytraw-
nych kibiców. Przyjazna atmosfera 
udzielała się wszystkim uczestnikom 
imprezy. Po zakończonym meczu 
drużyny podziękowały kibicom za 
gorący doping. Kolejny mecz w Ple-
wiskach już w we wtorek, 15 kwietnia. 
Serdecznie zapraszamy! 

Mistrzostwa Europy w rugby U18 
potrwają do 19 kwietnia. Na 10 wy-
branych stadionach naszego regio-
nu odbędą się interesujące mecze. 
Spotkania drugiej rundy od wtorku 
15 kwietnia.

Po raz pierwszy w historii zawody 
tej rangi, turniej tradycyjnie rozgry-

wany przed Wielkanocą, odbywają 
się w Polsce i niewątpliwie będą spor-
towym wydarzeniem dla wszystkich 
polskich kibiców „jajowatej piłki”. 
W mistrzostwach biorą udział 24 dru-
żyny, podzielone na trzy grupy. Mecze 
Elity, Grupy A oraz Grupy B, rozegra-
ne zostaną na boiskach w Plewiskach, 
Poznaniu, Gnieźnie, Żerkowie, Wolsz-
tynie, Opalenicy, Pniewach, Szamotu-
łach, Pobiedziskach oraz Wronkach, 
które to będą areną meczów fi nało-
wych o III i o I miejsce w Elicie! Każde 
z miast – gospodarzy przygotowało się 
bardzo starannie do przyjęcia repre-
zentacji i do dni meczowych.

Szczegółowe informacje znaleźć 
można na ofi cjalnej stronie ME 
U18: www.eurorugby2014.pl. War-
to podkreślić, że wstęp na wszyst-
kie mecze jest bezpłatny, co bardzo 
mocno podkreślają organizatorzy 
i liczą na obecność wszystkich: tych 
wprawionych w kibicowaniu rugby 
i lokalną społeczność. Zapraszamy 
na kolejne mecze! Przed nami wiel-
kie, sportowe emocje!!! TK, OK

FO
T.

 K
R

Z
Y

SZ
TO

F 
C

H
O

JN
A

C
K

I

Mistrzostwa Europy w rugby U18 zainaugurował mecz w Plewiskach pomiędzy Anglią i Portugalią.
 Galeria zdjęć na naszej stronie

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL 


