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TEMAT NUMERU

– To ważny etap w procesie unowo-
cześniania transportu publicznego 
w Poznaniu. Od kilku lat zakup ko-
lejnych autobusów uzależnia się od 
spełniania przez nich rygorystycz-
nych norm emisji spalin. Autobusy 
elektryczne to krok dalej. Pozwolą 
one na skuteczne zmniejszenie emi-
sji, co przyniesie spore korzyści dla 
środowiska, a co za tym idzie – tak-
że dla mieszkańców – mówi Jacek 
Jaśkowiak, prezydent Poznania.

W tym roku rozpoczną się do-
stawy 50 niskopodłogowych tram-
wajów Moderus Gamma oraz 37 
autobusów najnowszej generacji, 
które spełniają bardzo restrykcyjną 
normę emisji spalin Euro6. Zakup 
zeroemisyjnych autobusów elek-
trycznych jest więc naturalną kon-

sekwencją tych działań. – Jesteśmy 
w Polsce jednym z liderów, jeśli cho-
dzi o stosowanie nowych, proeko-
logicznych rozwiązań i technologii, 
dlatego kierujemy nasze zaintere-
sowanie w stronę elektromobilności 
i stąd decyzja o zakupie bezemisyj-
nych autobusów z napędem elek-
trycznym – zauważa Wojciech Tuli-
backi, prezes zarządu MPK Poznań 
Sp. z o.o. 

Do Poznania trafi  21 pojazdów, 
które będą spełniać najwyższe eu-
ropejskie standardy w zakresie 
bezpieczeństwa. Będą to autobusy 
niskopodłogowe, przyjazne dla nie-
pełnosprawnych i osób z wózkami 
dziecięcymi, z systemem wewnętrz-
nego i zewnętrznego monitoringu, 
który wpływa na bezpieczeństwo 

jazdy, z klimatyzacją oraz drzwiami 
odskokowo przesuwnymi, co gwa-
rantuje szersze i łatwiejsze wejście 
oraz płynną wymianę pasażerów. 

– Jest w tych autobusach wiele 
rozwiązań, które od pewnego czasu 
stały się już standardem w naszych 
kolejnych przetargach – wskazuje 
Marek Grzybowski, zastępca preze-
sa ds. technicznych MPK Poznań. 
– Klimatyzacja i system monito-
ringu, energooszczędne oświetle-
nie w technologii LED, dodatkowe 
miejsce dla wózka dziecięcego, 
miejsce do bezpiecznego przewozu 
roweru, wewnętrzne i zewnętrzne 
tablice informacji pasażerskiej wy-
konane w energooszczędnej techno-
logii – to tylko niektóre z nich. Ab-
solutną nowością jest zastosowanie 

napędu elektrycznego. Decydując 
się na dostawę pojazdów elektrycz-
nych wskazujemy, jakie znaczenie 
ma dla nas czyste powietrze. 

Przedmiotem zamówienia jest 
dostawa 21 fabrycznie nowych, 
niskopodłogowych, przyjaznych 
środowisku autobusów miejskich 
o napędzie elektrycznym. Sześć 
z nich ma być długości 11,5-12 m, 
natomiast 15 będzie przegubowych 
o długości 17,5-18 metrów.

15 autobusów, według warunków 
przetargu, ma przyjechać do Pozna-
nia do 16 grudnia 2019 roku. Z ko-
lei sześć pozostałych do 28 lutego 
2020 roku.

Przy wyborze i ocenie ofert brane 
będą następujące kryteria: 60% – 
cena całkowita brutto za wykonanie 

przedmiotu Umowy, 22% – właści-
wości techniczno-eksploatacyjne, 
10% – warunki gwarancji i serwisu 
oraz 8% – gotowość techniczna. 
Termin składania ofert mija 10 maja 
2018 roku o godz. 10:00, a 15 mi-
nut później nastąpi ich publiczne 
otwarcie.

Na zakup piętnastu, dłuższych 
autobusów Poznań uzyskał dofi nan-
sowanie w ramach projektu „Korek-
ta funkcjonowania układu komuni-
kacyjnego w rejonie ronda Rataje”. 
Będzie to 38,3 mln zł z pozyskanych 
wówczas prawie 107 mln zł. Dota-
cja na sześć krótszych autobusów 
pochodzi z kolei z programu „Sys-
tem zielonych inwestycji – Część 2 – 
GEPARD – Bezemisyjny transport 
publiczny.” RB

Autobusy elektryczne dla Poznania
W ciągu dwóch latach po ulicach Poznania jeździć będzie 21 ekologicznych, elektrycznych 
autobusów. Właśnie rozpoczął się przetarg na ich zakup
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W zeszłym roku po poznańskich ulicach w ramach testów jeździł autobus elektryczny. 

Prawie 6,6 mln zł – takie dofi nan-
sowanie z unijnej kasy dostanie 
POSUM. Pieniądze posłużą na wy-
posażenie Centrum Medycyny Se-
nioralnej i Paliatywnej. Nowoczesny 
kompleks ma być gotowy w 2019 
roku. Będzie pierwszym w Pozna-
niu – i jednym z największych w kra-
ju – ośrodkiem leczenia i opieki dla 
seniorów.

Pieniądze pochodzą z Wielko-
polskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Marek Woźniak, marszałek woje-
wództwa, razem z Piotrem Nyczem, 
dyrektorem placówki podpisali 27 
marca umowę na dofi nansowanie 
inwestycji kwotą blisko 6,6 mln zł.

– To znaczące i jedne z najwięk-
szych dofi nansowań, które przy-
znaliśmy w tym obszarze wsparcia 
– mówi Marek Woźniak, marszałek 
województwa. – Dotyczy wyjątko-
wego projektu, który jest bardzo do-
brze wpisany w potrzeby społeczeń-
stwa. Potrzeba nam kompleksowej 
opieki nad osobami starszymi – ich 
problemy zdrowotne są wielowy-
miarowe i wymagają odpowiednie-
go, często bardzo specjalistycznego 
podejścia i sprzętu. Dofi nansowa-

nie dotyczy właśnie takiego, bardzo 
nowoczesnego wyposażenia dla 
Centrum Medycyny Senioralnej. 
Cieszę się, że ten projekt dostał unij-
ne wsparcie, bo jest bardzo ważny 
dla Poznania. 

Za pieniądze z unijnej kasy PO-
SUM kupi specjalistyczny sprzęt: 
wirówki, aparaty do elektroterapii, 
krioterapii i do terapii ultradźwię-
kami, centrum zabiegowo-diagno-
styczne na wózku jezdnym, zestaw 
do magnetoterapii, system sufi towy 
do ćwiczeń w podwieszeniu oraz 
stoły rehabilitacyjne i terapeutycz-
ne. Ponadto przenośne EKG, aparat 
USG, łóżka dla pacjentów, defi bry-
latory, holtery, ciśnieniomierze, 
koncentratory tlenu, respiratory, 
wózki toaletowo-prysznicowe, rezo-
nans magnetyczny i sprzęt kompu-
terowy z oprogramowaniem.

Wszystkie te urządzenia trafi ą 
do Poradni Geriatrycznej z Dzien-
ną Opieką nad Osobami starszymi, 
hospicjum oraz Dziennego Od-
działu Rehabilitacji Poznańskiego 
Centrum Medycyny Senioralnej 
i Paliatywnej POSUM. Centrum 
to największa w Poznaniu miejska 
inwestycja dotycząca opieki zdro-

wotnej. Na wniosek prezydenta 
Poznania Jacka Jaśkowiaka rada 
miasta zarezerwowała już na budo-
wę ośrodka niemal ponad 62 mln zł. 
Budowa ruszy jeszcze w tym roku, 
a cały kompleks ma być gotowy 
w 2019 roku. 

– Poznań jest miastem przyja-
znym starzeniu – mówi Jacek Jaś-
kowiak, prezydent Poznania. – Żeby 
jednak tak było, potrzebne są nie tyl-
ko deklaracje, ale przede wszystkim 
konkrety. Prawie 62 miliony zł, które 

przeznaczamy na budowę Centrum 
Medycyny Senioralnej i ponad 6 mln 
zł unijnego dofi nansowania to już są 
konkretne pieniądze i kolejna inwe-
stycja w zdrowie seniorów, których 
jest w Poznaniu ponad 140 tysięcy. 
Chcemy korzystać z ich mądrości 
jak najdłużej – dlatego tak ważne 
jest, by jak najdłużej cieszyli się do-
brym zdrowiem i komfortem życia. 

W nowym centrum znajdą się 
oddziały geriatryczne i rehabili-
tacyjne, poradnie specjalistyczne 

oraz hostel. Na Winogradach staną 
dwa nowe budynki. W pierwszym 
z nich działać będzie dzienny od-
dział geriatryczny – ma służyć se-
niorom, którzy potrzebują pomocy 
medycznej, ale nie chcą rezygnować 
z samodzielności. W tym samym 
budynku powstanie porodówka 
i oddział neonatologii. Drugi bu-
dynek będzie mieścił zakład opie-
kuńczo-leczniczy oraz poradnie 
specjalistyczne: geriatryczna, lecze-
nia stresu poupadkowego, leczenia 
bólu, psychologiczna, dietetyczna, 
rehabilitacyjna i opieki paliatywnej. 

– Poznańskie Centrum Medycyny 
Senioralnej i Paliatywnej jest odpo-
wiedzią na potrzeby coraz dłużej ży-
jącego społeczeństwa – mówi Piotr 
Nycz, dyrektor POSUM. – Naszym 
celem jest zapewnienie właściwej 
opieki oraz wydłużenie okresu 
sprawności psychicznej i fi zycznej 
seniorów. Zaoferujemy im kom-
pleksową opiekę i indywidualne 
dopasowanie świadczeń do potrzeb 
pacjenta. 

Centrum będzie nosić imię ks. 
prof. Józefa Tischnera – jeśli zgodzi 
się na to rada miasta oraz rodzina 
księdza. AW 

Unijne miliony dla Centrum Medycyny Senioralnej

Centrum Medycyny Senioralnej i Paliatywnej ma być gotowe w 2019 r.
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Aż 12,2 milionów złotych radni roz-
dysponowali w ramach tak zwanych 
wolnych środków pozostałych po 
zamknięciu 2017 roku. Połowę tj. 
kwoty, bo 6 mln zł, przekazano na 
drogi. A to oznacza, że rekordowy 
jest również plan fi nansowy Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Poznaniu 
– wynosi ponad 100 mln zł! O pół 
miliona złotych wzrosła też pula pie-
niędzy na program wymiany pieców. 

To jest rok rekordów powiatu po-
znańskiego. Największe w historii 
są budżet powiatu i plan fi nansowy 
ZDP, który po minionej sesji znowu 
się powiększył. 

– Prowadząc wiele inwestycji 
drogowych, które wymagają wyko-
nania takich prac jak poszerzenia 
jezdni, budowa ścieżek i chodników, 
musimy zabezpieczyć fundusze na 
wykupy i odszkodowania za grunty. 
Na ten cel przeznaczamy 3 miliony 
złotych, kolejne 3 miliony wydane 
zostaną między innymi na bieżące 
utrzymanie i remonty, a także mo-
dernizację dalszych odcinków dróg 
powiatowych – mówi Jan Grabkow-
ski, starosta poznański.

Chodzi o remont drogi Modrze 
– Piotrowo. Odcinek o długości 1,4 
kilometra zyska nową nawierzch-
nię. 

– To obecnie jeden z najbardziej 
zniszczonych odcinków naszych 
dróg w tej części powiatu, wyma-
gający natychmiastowej interwencji 
– wyjaśnia Marek Borowczak, dy-
rektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Poznaniu. 

Dodatkowe pieniądze umożliwią 
też podjęcie prac projektowych, któ-
re są niezbędne do budowy chodni-
ków na drodze Chomęcice – Kona-
rzewo w rejonie węzła S5. Fundusze 
na bieżące utrzymanie dróg oraz re-
monty dzięki dodatkowym środkom 
zwiększone zostały o 400 tys. zł. 

O prawie pół miliona złotych 
powiększyła się też pula pieniędzy 
na program wymiany pieców dla 
mieszkańców powiatu, który cieszy 
się olbrzymim zainteresowaniem. 
Tym samym obecna kwota w bu-
dżecie na dofi nansowanie zmiany 
ogrzewania na ekologiczne zare-
zerwowano niemal 700 tysięcy zło-
tych. 

– Zgodnie z wcześniejszą dekla-
racją zwiększamy pulę pieniędzy na 
wymianę pieców. Do 200 tysięcy do-
kładamy ponad 492 tysiące złotych 
– mówi starosta Jan Grabkowski. 
– Obecnie 322 wnioski, które wpły-
nęły w terminie, są rozpatrywane 
pod kątem poprawności przyznania 
dotacji. Rozpoczęliśmy już pierw-
sze kontrole systemu ogrzewania, 
który ma być wymieniany. Najwię-
cej wniosków złożyli mieszkańcy 
z gmin Mosina i Swarzędz.

Ponadto radni podjęli decyzję, 
że w ramach podziału tzw. wolnych 
środków blisko 2,2 miliona zło-
tych trafi  na inwestycje oświatowe. 
Dzięki temu m.in. wykonana bę-
dzie nowa elewacja budynku ZS nr 
1 w Swarzędzu, która kolorystyką 
nawiązywać ma do powstającego 
przy tej placówce Centrum Kształ-
cenia Praktycznego. Nową siłownię 
zewnętrzną zyska też LO w Pusz-
czykowie.

Radni przyznali również dotację 

do Poznańskiej Kolei Metropoli-
talnej w wysokości 351 tysięcy zło-
tych (a w latach: 2019 – 656 tys. zł, 
2020 – 679 tys. zł). PKM zakłada 
stworzenie siatki częstych połą-
czeń kolejowych pomiędzy stolicą 
Wielkopolski i miejscowościami 
oddalonymi od niej o około 50 ki-
lometrów. Celem przedsięwzięcia 
jest m.in. zwiększenie komfortu 
podróży i zmniejszenie ruchu samo-
chodowego w obrębie aglomeracji 
poznańskiej. KW

Więcej pieniędzy na drogi i ekologię
400.605.000 zł – do takiej kwoty zwiększony został budżet powiatu poznańskiego podczas niedawnej 
sesji Rady Powiatu
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Do końca listopada na terenie Gli-
nianek-Szacht stanie 22-metrowa 
wieża widokowa. Projekt został wy-
brany w ramach Poznańskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego.

Wieżę w południowej części miasta, 
w dolinie Strumienia Junikowskiego, 
zbuduje spółka Mosty Poznań, wy-
brana w przetargu rozpisanym przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej. 

– Wybrana oferta spełniła wszyst-
kie warunki zawarte w specyfi kacji, 
jest ofertą  najkorzystniejszą  oraz 
uzyskała najwyższą  ilość  punk-
tów – informuje Tomasz Lisiecki, 
dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej 
w Poznaniu

Projekt budowy wieży widokowej 
na poznańskim Świerczewie, z któ-
rej rozpościerać się będzie widok 

na panoramę Poznania, Lubonia 
i pobliskie glinianki, został wybrany 
do realizacji w ramach głosowania 
mieszkańców w Poznańskim Bu-
dżecie Obywatelskim 2016 i uzyskał 
wówczas prawie 3,5 tys. głosów.

22-metrową budowlę z tarasem 
widokowym o powierzchni 14 me-
trów kwadratowych zaprojektowali 
architekci z biura projektowego Toya 
Design. Wieża będzie wyposażona 
w system monitoringu. Stanie koło 
cegielni na Fabianowie przy Stawie 
Glabisia i Rozlanym.

Zakończony przetarg był trzecim, 
jaki ogłoszono na wykonawcę tej in-
westycji. Poprzednie nie przyniosły 
rezultatu. Tym razem chęć budowy 
wieży wyraziły dwie fi rmy. Wybrano 
ofertę spółki Mosty Poznań. Red

Szachty z widokiem
DAJ  O SOBIE 

PRZECZYTAĆ!

W POZNANIU: 
• ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916 
W TARNOWIE PODGÓRNYM: 
•  Sklep „Dobre Okna”, 

ul. Poznańska 62a, 
tel. 602 150 364,

W BUKU: 
•  Redakcja NGP, ul. Smugi 84, 

tel. 691 895 296

Zapraszamy również do naszych biur ogłoszeń: 

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

www.naszglospoznanski.pl

PROMOCJA 
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W Tarnowskich Termach testowane 
są nowe godziny otwarcia obiektu. – 
To odpowiedź na zapytania naszych 
gości – zapewnia prezes Tarnow-
skich Term Anita Stellmaszyk.

Do 20 kwietnia strefa basenów 

sportowych czynna będzie od ponie-
działku do piątku już od godz. 6.00 
(z wyłączeniem soboty i niedzieli – 
14 i 15 kwietnia). Warto rozpocząć 
dzień na sportowo – do zobaczenia 
w Tarnowskich Termach! ARz

Podpisano umowę na przebudowę 
ulicy Kolejowej w Plewiskach i Ko-
mornikach z budową ronda wraz 
z odwodnieniem. Wykonawcą robót 
jest fi rma Strabag Sp. z o.o. z Prusz-
kowa. Prace budowlane rozpoczną 
się w najbliższych dniach. To jed-
na z długo wyczekiwanych przez 
mieszkańców gminy Komorniki in-
westycji. Ulica Kolejowa często była 

zakorkowana i trudno było włączyć 
się do ruchu skręcając np. w kierun-
ku Centrum Handlowego Auchan 
Komorniki. Rondo zdecydowanie 
poprawi komfort jazdy w tym re-
jonie gminy Komorniki. Termin 
zakończenia prac zaplanowano na 
luty 2019 roku. Koszt całości inwe-
stycji wyniesie ponad 7 milionów 
złotych. Red

Tarnowskie Termy – 
testowo wcześniej 

Rondo w Komornikach 
coraz bliżej

Nastąpiło to podczas sesji Rady Gmi-
ny Tarnowo Podgórne, która odbyła 
się 27 marca. W skład nieodpłatnie 
przekazanych rzeczy wchodzą: 

• muzealia (2073 obiekty zabyt-
kowe) zgromadzone w Muzeum, 
o wartości 100.514 zł, 

• biblioteka muzealna (919 po-
zycji – bez książek zabytkowych) 
o wartości 24.455 zł, 

• obiekty muzealne oddane 
w depozyt (20 obiektów) o wartości 
33.515 zł, 

• wyposażenie pomieszczeń 
w meble muzealne i urządzenia 
o wartości 169.334 zł. 

Przekazujący zastrzegli sobie, 
iż przekazane zbiory nie mogą być 
wymieniane, zbywane, rozpraszane 
oraz że mają stanowić trwałą war-
tość Muzeum. Członkowie Towarzy-
stwa zadeklarowali, iż nadal będą 
gromadzili muzealia i przekazywali 
je na rzecz Muzeum, a także będą 
współorganizowali obchody świąt 
narodowych i państwowych, sesje 
popularno-naukowe oraz współ-

pracowali z władzami rządowymi 
i samorządowymi, szkołami i orga-
nizacjami pozarządowymi. Z kolei 
gmina Tarnowo Podgórne powoła 
Radę Muzeum, w skład której wejdą 
również członkowie Towarzystwa 
Pamięci Generała Józefa Dowbora 
Muśnickiego. 

Akt przekazania muzealiów pod-
pisali: jako przekazujący: Twórca 
Muzeum Anna Grajek, honorowy 
prezes Towarzystwa Józef Grajek 
oraz obecny prezes Towarzystwa 
Zofi a Smolarz, a po stronie przyj-
mujących: wójt Tarnowa Podgórne-

go Tadeusz Czajka, przewodniczący 
Rady Gminy Grzegorz Leonhard 
oraz dyrektor lusowskiego Muzeum 
Michał Krzyżaniak. 

Eksponaty będą wystawione 
w tak jak dotychczas w Muzeum 
w Lusowie, które od 1 kwietnia 2018 
r. jest odrębną jednostką organiza-
cyjną gminy Tarnowo Podgórne. 
Przypominamy, że Muzeum w Lu-
sowie czynne jest wtorek – sobota 
w godz. 8.00–16.00 oraz w każdą 
drugą niedziele miesiąca w godz. 
10.00–14.00, więcej na www.mu-
zeumlusowo.pl – zapraszamy! ARz

Zbiory przekazane
Muzealia gromadzone od ponad 20 lat przez Annę Grajek oraz 
Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego 
zostały przekazane gminie Tarnowo Podgórne
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REKLAMA

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

LOSIR zaprasza 
do korzystania z nowoczesnej hali 
sportowej w Luboniu, ul. Kołłątaja 2.

Kontakt w sprawie wynajmu Maciej Kędziora 512 498 927 lub 61 899 22 35
mkedziora@losir.eu lub losir@losir.eu . 

Dysponuje wolnymi miejscami w poniższych terminach: 

14 kwietnia – sobota – od 8 do 22
15 kwietnia – niedziela od 8 do 16
21 kwietnia – sobota – od 8 do 22
22 kwietnia – niedziela – od 8 do 16
29 kwietnia – niedziela – od 8 do 16
13 maja – niedziela – od 8 do 22

27 maja – niedziela – od 8 do 16
9 czerwca – sobota – od 8 do 22
10 czerwca – niedziela – od 8 do 22
17 czerwca – sobota – od 8 do 22
23 czerwca – sobota – od 8 do 22
24 czerwca – niedziela – od 8 do 22
30 czerwca – sobota – 8 do 22

REKLAMA

PRACA SEZONOWA 
W STANICY WĘDKARSKIEJ 

W ŁODZI K/STĘSZEWA
TEL. 501-545-760 / TEL. 505-438-273

REKLAMA? 
ZADZWOŃ! 

 691-895-296

Radio Poznań SA zaprasza do 
udziału w konkursie literackim pt. 
„Napisane piórem”. To szansa dla 
wszystkich, którzy piszą i chcą od-
słonić Czytelnikom i Słuchaczom 
Radia Poznań nowe, nieznane hi-
storie. Nagradzanym gatunkiem 
tym razem będzie opowiadanie 
prezentujące zdarzenia rozgrywa-
jące się w przeszłości. W treści opo-
wiadania należy uwzględnić Radio 
Poznań jako motyw przewodni, 
element scalający wątki lub drugo-
planowy. 

Pracę konkursową należy wysyłać 
na adres mailowy: konkurs@radio-
poznan.fm do 20 kwietnia 2018 r. 
W tytule maila prosimy wpisać „Na-
pisane piórem” oraz podać swoje 
imię i nazwisko oraz numer telefonu. 

Uprzejmie prosimy o stosowanie 
w nadsyłanych pracach czcionki Ti-
mes New Roman, 12 pkt. z odstępem 
między wierszami 1.5 pkt. Dopusz-
czalne formaty to DOC. DOCX. RTF. 
ODT. lub TXT. Opowiadanie nie 
może przekraczać piętnastu stron 
znormalizowanego maszynopisu.

Nagrodą główną jest pióro, spon-
sorowane przez Penco – salon z eks-
kluzywnymi artykułami piśmien-
nymi, ul. Wrocławska 25 A, www.
piorapenco.pl. Przewidziano także 
publikacje 3 najlepszych prac na 
stronie internetowej Radia Poznań 
SA oraz zaproszenie na antenę na-
szego Radia. Dodatkowo, dla naj-
lepszych przewidziane są zestawy 
książek oraz gadżetów Radia Po-
znań.

Więcej informacji na stronie ra-
diopoznan.fm. Red 

Konkurs „Napisane piórem”

5 kwietnia marszałek Marek Woź-
niak podpisał cztery umowy: z Je-
rzym Lechnerowskim – burmistrzem 
Kórnika, Bogdanem Kemnitzem 
– wójtem Kleszczewa, Stanisławem 
Filipiakiem – burmistrzem Buku 
oraz Szymonem Matyskiem – bur-
mistrzem Kostrzyna. Zawarto je na 
dofi nansowanie inwestycji z WRPO 
2014+ na łączną kwotę ponad 6,5 
mln złotych w ramach Poddziałania 
3.2.3 „Poprawa efektywności ener-
getycznej w sektorze publicznym 
w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Łączna kwota projektów wynosi 
ponad 8,7 mln zł, w tym wysokość 
środków przekazanych z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego to ponad 6, 5 mln zł.

Wszystkie projekty mają wspólny 
cel: wzmocnić efektywność energe-
tyczną, rozwinąć inteligentne za-
rządzanie energią oraz wykorzysty-
wanie odnawialnych źródeł energii 
w infrastrukturze publicznej. Za-
kres prac w ramach projektów wy-
branych do dofi nansowania odnosi 
się do kompleksowej, głębokiej mo-
dernizacji energetycznej budynków 
użyteczności publicznej.

– Myślę, że dobrym przykładem 
takiej kompleksowej modernizacji 
są budynki przeznaczone na działal-
ność edukacyjną – powiedział mar-
szałek Marek Woźniak. – Dlatego 
warto właśnie je pokazać, ponieważ 
stanowią dobry przykład obiektów, 
które – choć powstały w poprzed-
niej epoce budowlanej, nie tylko po-
litycznej – udało się doprowadzić do 
stanu odpowiadającego dzisiejszym 
standardom. Mało tego – realizują 
istotny dla wszystkich cel, jakim jest 
przejście na gospodarkę niskoemi-
syjną, która zużywa mniej energii, 
jest inteligentnie zarządzana. Cie-
szy też fakt, że mamy nawet pro-

jekty wykorzystujące odnawialne 
źródła energii. To działania, które 
szczególnie wspieramy, bo poma-
gają nam nadrabiać zaległości w tej 
dziedzinie w stosunku do najbar-
dziej rozwiniętych krajów UE.

Miasto i gmina Kórnik (dofi nanso-
wanie prawie 2,4 mln złotych) prze-
prowadzi modernizację energetyczną 
budynku Szkoły Podstawowej w Ra-
dzewie. Jest to budynek wolnostoją-
cy, dwukondygnacyjny, niepodpiw-
niczony, zbudowany w technologii 
tradycyjnej. Zakres prac związanych 
z termomodernizacją obejmie głów-
nie: ocieplenie stropodachu pła-
skiego nad łącznikiem i częścią do-
budowaną oraz salą gimnastyczną, 
dachu, ścian zewnętrznych i podłogi 
na gruncie, wymianę stolarki drzwio-
wej i okiennej z wymianą parape-
tów wewnętrznych i zewnętrznych, 
modernizację systemu grzewcze-
go, systemu przygotowania CWU 
oraz instalacji elektrycznej, a także 
zmianę aranżacji pomieszczeń i ich 
odświeżenie po pracach termomo-
dernizacyjnych. Celem głównym 
projektu jest wspieranie efektywno-
ści energetycznej, inteligentnego za-
rządzania energią i wykorzystywania 
OZE w infrastrukturze publicznej 

m.in. poprzez termomodernizację 
obiektu edukacyjnego, poprawę wa-
runków pracy i przebywania na te-
renie budynku Szkoły Podstawowej 
pracowników i uczniów, podniesie-
nie standardu życia oraz świadomo-
ści ekologicznej mieszkańców gminy, 
a także promocję OZE i redukcję 
CO2. Realizacja projektu przyczyni 
się zatem do zredukowania kosztów 
eksploatacji i ogrzewania budynku 
oraz wpłynie na poprawę jakości śro-
dowiska poprzez ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych.

Pieniądze (ok. 2,15 mln zł) pozwo-
lą przeprowadzić termomoderniza-
cję budynków – szkół w Kleszczewie 
i Ziminie oraz świetlicy wiejskiej 
w Poklatkach na terenie gminy Klesz-
czewo. Dzięki udzielonemu dofi nan-
sowaniu (prawie 1,3 mln zł) gmina 
Buk dokona termomodernizacji 5 
budynków użyteczności publicznej, 
tj. SP w Szewcach, SP w Dakowach 
Suchych, budynku ZSP w Nie-
pruszewie, SP w Dobieżynie oraz 
MGOK w Buku. Natomiast gmina 
Kostrzyn, dzięki unijnemu wsparciu 
(ok. 672 tys. zł) zmodernizowała pod 
względem energetycznym budynek 
Zespołu Szkół w Siekierkach Wiel-
kich. Red

6,5 mln zł dotacji na 
termomodernizację 
Gminy Kórnik, Kostrzyn, Kleszczewo i Buk otrzymają dotację 
na ocieplenie budynków użyteczności publicznej 
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Na zdjęciu (od lewej): Stanisław Filipiak, Jerzy Lechnerowski, Marek 
Woźniak, Bogdan Kemnitz i Szymon Matysek. 

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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Minął właśnie rok od oddania do 
użytku hali widowiskowo-sporto-
wej w Stęszewie. Trzeba przyznać, 
że inwestycja ta okazała się bardzo 
potrzebna. 

– Hala dała nam nowe możliwo-
ści – przyznaje burmistrz gminy 
Stęszew Włodzimierz Pinczak. 

Przypomnijmy, z okazji inaugu-
racji otwarcia hali odbył się koncert 
Andrzeja Piasecznego. Potem było 
wiele innych wydarzeń kultural-
nych. Z tych najważniejszych warto 
wspomnieć koncert niesymfonicz-
nej orkiestry Ukulele, występ Eleni, 
a także Marcina Dańca. Ponadto był 
festiwal pieśni nad Samicą, gmin-
ny konkurs gwary wielkopolskiej, 
turniej dudziarzy wielkopolskich, 
występ kabaretu Nowaki i koncert 
operetkowy. 

Odbyło się również bardzo wiele 
wydarzeń sportowych, m.in. tur-

niej rodzinnych trójek siatkarskich, 
piłki nożnej kobiet, zawody judo 
o puchar radnego i burmistrza, 
piłkarski turniej zasłużonych pre-
zesów klubów sportowych, piłki 
ręcznej chłopców o puchar burmi-
strza, mikołajkowy dwóch ogni dla 
zuchów, gwiazdkowy piłki nożnej, 
piłkarski memoriał Sylwestra Do-
tki oraz fi nał halowych hokejowych 
mistrzostw Polski juniorów młod-
szych. 

Hala stała się centrum gminy, 

tętni życiem na co dzień. Wielką 
popularnością mieszkańców cieszy 
się strefa fi tness i zajęcia kardio. 

– Będziemy musieli ją powięk-
szyć o jeszcze jedno pomieszczenie 
– dodaje burmistrz Włodzimierz 
Pinczak. 

Jest też aktywna strefa, w której 
można pograć w bilard, „piłkarzy-
ki”, tenis stołowy itd. Hala wynaj-
mowana jest ponadto na zumbę, 
fi tness na trampolinach, aerobik, 
treningi zajęcia klubów sporto-
wych, salsy, judo, jogi, baletu dla 
dzieci, Piłkarskiej Akademii Reis-

sa, koszykówkę dla przedszkola-
ków, akademię przedszkolaka itd. 
W hali odbyła się także zbiórka 
krwi. Poza tym, Dom Kultury or-
ganizuje i współorganizuje gminne 
uroczystości rocznicowe, imprezy 
z okazji Dnia Matki, Dnia Seniora, 
spotkania przedświąteczne, zajęcia 
dla dzieci i młodzieży podczas ferii 
i wakacji. Prowadzone są też kółka: 
plastyczne, gier planszowych, sza-
chowe, ognisko muzyczne, warsz-
taty literackie. W Domu Kultury 
nadal działają gminne zespoły mu-
zyczne i chór. Hala stała się miej-

scem przyjaznym, które daje moż-
liwość organizacji różnych imprez 
i spotkań. 

Jakich wydarzeń można się spo-
dziewać w najbliższym czasie?

– W planach mamy organizację 
koncertu gwiazdy dla młodzieży 
oraz Tercetu Egzotycznego dla nie-
co starszych. Przy okazji omawiania 
gminnej działalności kulturalnej, 
już teraz zapraszam na coroczną 
gminną imprezę, czyli Święto Stę-
szewa, podczas którego wystąpi ze-
spół Enej. Na dożynkach natomiast 
Piękni i Młodzi. Zapraszamy! WS 

REKLAMA

Enej na Dniach 
Stęszewa
Hala widowiskowo-sportowa w Stęszewie 
ma rok! Tętni życiem. Odbywają się w niej 
koncerty, wydarzenia sportowe i wiele innych
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W planach jest
 koncert gwiazdy 
dla młodzieży 
i Tercetu 
Egzotycznego
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8 NASZ JUBILEUSZ

Cieszymy się, że przez siedem lat ist-
nienia „Nasz Głos Poznański” stał 
się rozpoznawalną marką, zyskał 
szerokie grono Czytelników, o czym 
świadczy jeden z najwyższych na-
kładów na rynku wydawniczym 
w regionie, ale i liczne patronaty 
nad przeróżnymi wydarzeniami: 
koncertami, festynami, zawodami 
i drużynami sportowymi, różnymi 
eventami, ale także nad m.in. Te-
atrem Muzycznym. 

Zależało nam, by stać się opi-
niotwórczą redakcją i tak się stało. 
Wszak nasi dziennikarze goszczą 
w programach TVP Poznań i Radia 
Poznań, jesteśmy cytowani w róż-
nych mediach. 

Co ważne, zyskaliśmy zaufanie 
wielu Reklamodawców, dzięki któ-
rym możliwe jest wydawanie nieod-
płatnej gazety. Za co Im serdecznie 
dziękujemy! 

To co nas także wyróżnia, to także 
bardzo staranny kolportaż! Dostęp-
ni jesteśmy w ponad 300 punktach 
Poznania i 19 okolicznych gmin (na 
kasach w marketach – m.in. Piotr 
i Paweł, w sklepach ogólnospożyw-
czych i innych, urzędach, bankach, 
obiektach rekreacji (centra teniso-
we, pływalnie, siłownie, SPA), ho-
telach oraz restauracjach), a także 

w salonach samochodowych, sta-
cjach paliw) oraz w… taksówkach 
RMI Taxi. Rozdajemy także gazetę 
bezpośrednio za pomocą hostess – 
słowem wszędzie tam, gdzie coś się 
dzieje, gdzie przebywają ludzie. 

Dynamicznie rozwijamy nasz 
portal www.naszglospoznanski.pl, 
który jest szybkim źródłem infor-

macji. Wielką popularnością cieszą 
się nasze konkursy, w których roz-
dajemy nagrody, głównie bilety na 
wydarzenia kulturalne i sportowe. 

Przygotowujemy plebiscyty, son-
dy i sondaże. Podejmujemy wiele 
inicjatyw…

Przy tej okazji, bo jubileusz to taki 
moment, gdy można się trochę po-
chwalić, miło nam poinformować, 
że „Nasz Głos Poznański” w mi-
nionym okresie został nagrodzony 
przez Stowarzyszenie Dziennika-

rzy RP tytułem „Redakcja Roku”, 
otrzymaliśmy statuetkę „Celne 
Pióro” i prestiżowy tytuł The Best 
in Poland – Najlepsze w Polsce oraz 
certyfi kat Najwyższa Jakość i naj-
ważniejsze biznesowe wyróżnienie 
roku „Ikar Biznesu” za: „Stworze-
nie nowoczesnej platformy infor-
macyjnej dla mieszkańców Pozna-
nia i okolicznych gmin”. 

Red. nacz. Sławomir Lechna zo-
stał natomiast uhonorowany meda-
lem „Labor omnia vincit” – „Praca 
wszystko zwycięża” oraz Srebrnym 
Krzyżem Zasługi nadanym z ini-
cjatywy Prezydenta RP za zasługi 
w działalności na rzecz społeczno-
ści lokalnej, promowanie idei pracy 
organicznej oraz walorów regionu. 
W uzasadnieniu napisano ponadto, 
że „dzięki działalności redaktora 
naczelnego, cenionego dziennika-
rza w środowiskach branżowych, 
wydawnictwo „Nasz Głos Poznań-
ski” ma walory edukacyjne, infor-
macyjne i promocyjne, wpływa na 
świadomość Czytelników”.

Cieszymy się, że tyle miłych słów 
słyszymy na co dzień od Państwa, 
a za życzliwe rady serdecznie dzię-
kujemy!
Redakcja 
„Naszego Głosu Poznańskiego”

12 kwietnia 2011 roku ukazał się pierwszy numer „Naszego 
Głosu Poznańskiego”. Od tego momentu mija właśnie siedem lat! 

Gościmy w programie TVP Poznań „Witaj Wielkopolsko”. 
Na zdjęciu red. Ireneusz Antkowiak (z lewej). 

Mamy też własną drużynę piłkarską.

„Nasz Głos Poznański” 
możecie zabrać m.in. z kas 
w marketach „Piotr i Paweł”. 

„Nasz Głos Poznański” ma jeden z najwyższych nakładów na rynku wydawniczym w regionie. 

„Nasz Głos Poznański” 
rozdają również hostessy. Jesteśmy również dystrybuowani w taksówkach RMI.

Nasz portal 
czytany jest 

w regionie, ale i… 
w Nowym Jorku!

Regularnie jesteśmy zapraszani jako komentatorzy do 
Radia Poznań. Na zdjęciu red. nacz. Sławomir Lechna. 

y g e. 

N Gł Poznański”

Przygotowujemy 
plebiscyty, sondy 
i sondaże. 
Podejmujemy wiele 
inicjatyw…

To już siedem lat „Naszego 
Głosu Poznańskiego”!
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do do
na. 

Jesteśmy również dystrybuowani w taksówkach RMI.

g

Nasz Głos Po ń ki”
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NASZ JUBILEUSZ

Nasze stojaki z gazetami znajdują m.in. w Tar-
nowskich Termach, Teatrze Wielkim i Parku 
Rozrywki „Rodzinka

Mamy patronaty m.in. nad Eneą AZS, MUKS i Wartą Poznań.
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Zbigniew 
Hoffmann
wojewoda 
wielkopolski
– „Nasz Głos 
Poznański” już 
od siedmiu lat 

dostarcza mieszkańcom Poznania 
i okolic najważniejsze informacje 
z regionu. Ogromna sympatia 
i zaufanie, jakimi cieszą się Pań-
stwo wśród czytelników, pozwala 
z sukcesami funkcjonować na 
niełatwym dziś rynku medialnym. 
Nie byłoby tych siedmiu lat bez 
profesjonalnego podejścia do 
każdego numeru, szerokiego 
kolportażu i obecności nie tylko 
w druku, ale i w przestrzeni inter-
netowej. Życzę Państwu dalszej 
pomyślności w wypełnianiu tak 
ważnej społecznie funkcji, szcze-
gólnie w tym wyjątkowym dla nas, 
Wielkopolan, czasie, jakim jest 
rok stulecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości oraz wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. 

Marek Woźniak
marszałek 
województwa 
wielkopolskiego
– Gratuluję 
konsekwencji, 
z jaką „Nasz Głos 

Poznański” pisze o rzeczach 
pozytywnych. 7 lat temu, u progu 
swojej działalności, to postano-
wienie, że będzie się przyglądał 
życiu głównie z jego jasnej strony, 
było swoistym kapitałem założy-
cielskim. Śmiały pomysł, bo prze-
cież ponoć lubimy narzekać… Ale 
okazało się, że chwycił! Dziś to 
wciąż ciekawa i nowoczesna prasa 
lokalna, której udało się zbudo-
wać zaufanie wśród czytelników 
i poczucie, że właśnie w tym tytule 
to ich sprawy są najważniejsze. To 
oni – mieszkańcy Poznania i 19 
podpoznańskich gmin – są nie-
zmiennie bohaterami na łamach 
gazety, która stara się być blisko 
spraw dla nich istotnych, nierzad-
ko determinujących ich życie. 
Doceniają to, że w „Naszym 
Głosie Poznańskim” znajdują 
najbardziej użyteczne informacje 
i rzetelnie opisane wydarzenia ze 
swojego fyrtla. Choć wielu z nas 
dziś myśli globalnie, to działamy 
przede wszystkim lokalnie. Do-
brze jest mieć w swoim działaniu 
sprawdzonego partnera, który 
stał się dla lokalnej społeczności 
wydawnictwem opiniotwórczym. 

Życzę Jubilatowi dobrej formy 
w kolejnych latach i samych pozy-
tywnych newsów!

Jan Grabkowski
starosta poznański
– Czym obecnie 
jest dziennikar-
stwo? Nieustanną 
walką o new-
sy, o wywiady 

z najciekawszymi ludźmi. Walką 
z konkurencją o najlepsze zdjęcie, 
które przykuje wzrok jeszcze 
większej rzeszy odbiorców. Ale 
też walką o to, by wszystkim nam 
się żyło lepiej. Od siedmiu lat 
„Nasz Głos Poznański” z tej walki 
cały czas wychodzi zwycięsko. 
Przez co utrzymuje pozycję lidera 
na rynku prasowym w powie-
cie poznańskim i w Poznaniu. 
Trzymam kciuki, by wszystkim, 
którzy współtworzą ten dwutygo-
dnik, nie zabrakło w dalszej pracy 
sił i determinacji, entuzjazmu 
i ciekawości świata. I niekończą-
cej się potrzeby dzielenia się tym 
wszystkim – z nami, czytelnikami.

Jacek Jaśkowiak
prezydent Poznania
– Mija już kolejny 
rok, jak miesz-
kańcy Poznania 
i powiatu poznań-
skiego sięgają 

po „Nasz Głos...”. To dobra, 
aktualna lektura o ich najbliższej 
okolicy. Z okazji siódmych uro-
dzin życzę Redakcji, by ofero-
waną treścią przyciągała coraz 
więcej Czytelników. Ważne, by 
nie tylko dostarczała im bieżących 
informacji o mieście i regionie, 
ale też inspirowała do aktywności 
i zmian na lepsze. By nie tylko 
relacjonowała odbywające się wy-
darzenia, ale też stawiała pytania, 
pobudzając do refl eksji i działania 
na rzecz lokalnych społeczności.

Jan Broda
wójt Komornik
– Gratuluję 
Redakcji szczęśli-
wego, siódmego 
jubileuszu! „Nasz 
Głos Poznański” 

to znany, lubiany i czytany tytuł 
wśród lokalnych mediów. Wyda-
nie papierowe dociera do naszych 
mieszkańców w wielu punktach 
na terenie gminy Komorniki. Ja 
cenię sobie rzetelnie prowadzone 
wydanie internetowe oraz śledzę 

NGP na portalu społecznościo-
wym, gdzie najszybciej można 
znaleźć najświeższe informacje 
z okolicy. Solidna, fachowa prasa, 
zaangażowana, ale i szanująca 
różne spojrzenia i poglądy, nie 
szuka taniej sensacji, ale obiek-
tywnie przedstawia rzeczywistość. 
Promuje pracę organiczną, 
przedsiębiorczość i rzetelność – 
czyli wartości, z których słynie 
Wielkopolska i jej mieszkańcy. 
Oby tak dalej! 

Tadeusz Czajka
wójt Tarnowa 
Podgórnego
– Od siedmiu 
lat „Nasz Głos 
Poznański” konse-
kwentnie umacnia 

swoją pozycję na lokalnym rynku 
medialnym. Jest gazetą pozy-
tywną, po którą chętnie sięgamy 
chcąc dowiedzieć się, co słychać 
u naszych sąsiadów. Każdy numer 
„Naszego Głosu Poznańskiego” 
to nie tylko aktualne i ciekawe in-
formacje z powiatu poznańskiego 
i Poznania. Jestem przekonany, że 
prezentowane na łamach gazety 
inicjatywy stanowią inspirację 
do wdrażania podobnych działań 
w kolejnych społecznościach lo-
kalnych. Z okazji jubileuszu pro-
szę przyjąć serdeczne gratulacje 
od Czytelników z gminy Tarnowo 
Podgórne! 

Jerzy Lechnerowski
burmistrz Kórnika
– „Nasz Głos Po-
znański” ukazuje 
się już od siedmiu 
lat. To najwięk-
szy nieodpłatny 

dwutygodnik obejmujący miasto 
Poznań i okoliczne gminy, który 
porusza istotne sprawy społeczne, 
kulturalne i sportowe. Przez sie-
dem lat swojej działalności zdobył 
zaufanie Czytelników oraz fi rm 
i przedsiębiorców. O sukcesie 
„Naszego Głosu Poznańskiego” 
mogą świadczyć liczne nagrody 
przyznawane zarówno redakcji, 
jak i redaktorowi. Życzę dalszych 
sukcesów! 

Adrian Napierała
wójt Dopiewa
– Chciałoby się 
powiedzieć: Jak 
ten czas szybko 
szybko leci! 7-lecie 
to jubileusz, który 

namawia do wystawienia szóstki. 
W przypadku „Naszego Głosu 
Poznańskiego” nie jest to nota 
przesadzona. I nie chodzi tu 
o liczne trofea, będące wyrazem 
tego, że szacowne gremia doce-
niają to, co Redakcja robi. „Nasz 
Głos Poznański” to pozytywny 
i wartościowy periodyk, który na 
stałe wpisał się w naszą rzeczy-
wistość, nie tylko medialną. Od 
lat cieszy się on niesłabnącą po-
pularnością wśród mieszkańców 
gminy Dopiewo, ale także innych 
gmin powiatu poznańskiego 
i aglomeracji poznańskiej. Wiem 
to z autopsji, ponieważ wielu 
moich rozmówców powołuje się 
w rozmowach na publikacje, które 
ukazały się w wersji drukowanej 
lub na portalu „Naszego Głosu 
Poznańskiego”. Pismo jest przy-
kładem pozytywnego dziennikar-
stwa, które rzetelnie informuje, 
wyjaśnia i tłumaczy, a także 
zabiera głos w debacie publicznej, 
podejmując ważne społecznie 
tematy. Dzięki Wam mieszkańcy 
podpoznańskich gmin wiedzą 
o sobie więcej, co postrzegam 
pozytywnie. Z pewnością łatwiej 
byłoby funkcjonować na rynku, 
odwołując się do taniej sensacji 
i ludzkich emocji, jednak „Nasz 
Głos Poznański” nie wybiera dro-
gi na skróty, dlatego – podobnie 
jak spore grono stałych Czytel-
ników – cenię sobie współpracę 
z redakcją i życzę jej jak najlepiej 
na kolejne lata. 

Włodzimierz 
Pinczak
burmistrz Stęszewa
– Kolejny rok, 
kolejny jubileusz 
gazety „Nasz Głos 
Poznański” poka-

zuje jak bardzo jest potrzebna na 
naszym rynku. Profesjonalizm, 
niezależność, obiektywizm oraz 
duża liczba ciekawych tema-
tów sprawia, że po „Nasz Głos 
Poznański” mieszkańcy gminy 
Stęszew sięgają często i chętnie. 
Gazeta ma niezwykle szeroki za-
sięg, porusza wiele kwestii nasze-
go regionu, dba o merytoryczność 
oraz jasność artykułów, skłania 
do refl eksji, informuje o sprawach 
bieżących, ogłasza i relacjonuje 
najróżniejsze wydarzenia kultural-
ne oraz sportowe. Redakcji życzę 
ciągle powiększającej się liczby 
czytelników oraz dalszych sukce-
sów na rynku medialnym. 

Gratulacje i życzenia nadesłali: 
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Wójt Gminy Duszniki informuje, iż został ogłoszony 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej garażem.

Zgodnie z art.37 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz.121) 
niniejszym podaję do publicznej wiadomości, iż na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, przy ulicy 
Sportowej 1, miejscowości położenia nieruchomości oraz 
BIP Gminy Duszniki – wywieszono ogłoszenie o przetargu 
ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych położonych na terenie miejscowości 
Sękowo, Kunowo i Zalesie obręb Sędzinko.

Ogłoszenie zostało również umieszczone na stronie 
internetowej www.duszniki.eu. 

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

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

Informuje, że w dniu 6 kwietnia 2018 roku6 kwietnia 2018 roku zostały wywieszone do publicznej 
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 
przy ul. Poznańskiej 115, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo 
Podgórne, WYKAZYWYKAZY nieruchomości gminnych, położone w Przeźmierowie, w Przeźmierowie, 

gm. Tarnowo Podgórne,gm. Tarnowo Podgórne, które zostały przeznaczone do sprzedaży. 

Szczegółowe Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (061) 8959 261.

FX events – organizatorzy nie-
typowych imprez integracyjnych 
dla fi rm oraz Urząd Gminy Kórnik 
zapraszają mieszkańców gminy 
Kórnik i nie tylko na „VII Kórnicki 
Spływ Kajakowy z FX-em”. Dwu-
dniowa impreza organizowana po 
raz siódmy odbędzie się 14 i 15 
kwietnia. Patronat objął „Nasz Głos 
Poznański”. 

Trasa licząca około 35-kilome-
trów podzielona jest na dwa odcin-
ki – w sobotę spływ startuje z Bni-
na, następnie przepłynie przez jez. 
Kórnickie, Skrzynki Duże, Skrzynki 
Małe i dalej rzeką Głuszynką. Po 
przeprawie przez gęsto zarośnięte 
trzciną jeziora w Borówcu uczestni-
cy malowniczo meandrującą rzeką 
dopłyną do Kamionek, gdzie na łące 
przy lesie zlokalizowany jest biwak 
– nocleg pod namiotami.

Tam organizatorzy podzielą się 
z uczestnikami tym, co potrafi ą 
najlepiej – zaproszą wszystkich 

do wspólnej zabawy integracyjnej. 
Dzień zwieńczy ognisko i wspólne 
śpiewanie przy akompaniamencie 
gitar.

Drugi dzień spływu wiedzie rze-
kami: Głuszynką, Koplem oraz 
Wartą. Zakończenie spływu zlokali-
zowane będzie w Poznaniu.

Formularz zgłoszeniowy został 
zamieszczony na stronie www.
fxevents.pl i stanowi jedyny spo-
sób zgłoszenia się na imprezę. Dla 
mieszkańców gminy Kórnik zniżka 
50% opłaty wpisowej!

Impreza organizowana jest przy 
współpracy z Urzędem Gminy Kór-
nik. Patronat medialny sprawuje 
Kórniczanin.

Informacje szczegółowe doty-
czące spływu i płatności za spływ, 
regulamin oraz pozostałe niezbędne 
informacje znajdują się na stronie: 
www.fxevents.pl. Wszelkie pytania 
należy kierować pod adresem ma-
ilowym: marta@fxevents.pl. Kon-
takt do komandora spływu Jakuba 
Zygarłowskiego: tel.: 606-454-121. 
Red 

Zapraszamy na Turniej Kopa Spor-
towego o Puchar Wójta Gminy Tar-
nowo Podgórne, który odbędzie się 
22 kwietnia w sali gimnastycznej 
OSiR w Przeźmierowie przy ulicy 
Kościelnej. Rywalizacja karciana 
rozpocznie się o 13.00, natomiast 
zapisy zakończą się o 12.30 (przyj-
mowane będą w miejscu turnieju, 
tzn. w sali gimnastycznej).

Zawodnicy zagrają systemem As 
3 dychy – 5 x 32 rozdania. Klasyfi -
kacja przebiegać będzie drużynowo, 
parami i indywidualnie. 

Organizatorem turnieju jest 
Wielkopolska Liga Kopa Sporto-
wego z siedzibą w Borku Wielko-
polskim. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka. ARz

W Stęszewie na ul. Kościelnej 25 
marca odbył się Jarmark Wielka-
nocny pod patronatem burmistrza 
gminy Stęszew. Można było na nim 
zakupić piękne ozdoby świątecz-
ne takie jak: pisanki, stroiki, pal-
my wielkanocne itp. Wszystkie te 
przedmioty zostały przygotowane 
przez uczniów gminnych szkół.

Kolorowe stoiska pełne wielkanoc-
nych ozdób cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. Nic w tym dziwnego, 
były one bowiem piękne, wykonane 
od serca no i na szczytny cel. Cał-
kowity dochód z Jarmarku zostanie 
przeznaczony na leczenie i rehabili-
tację Dawida Molickiego. Udało się 
zebrać ponad 7 tysięcy zł. Red

Zapisy na spływ w Kórniku

Zagraj w Kopa

Jarmark dla Dawida

Trwają kolejne etapy budowy Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Jezior-
kach. Koszt realizacji tej placówki to 
ponad 10 milionów złotych. Obiekt 
ma być gotowy na 1 września. 

Z innych inwestycji warto wspo-
mnieć, że realizowane są dalsze 
prace nad budową kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Łódź 
oraz w Stęszewie na ul. Topolowej, 
Wierzbowej, Jaworowej, Brzozo-
wej, Łozowej, Dębowej, Blusz-
czowej, Klonowej i Jarzębinowej. 
W zakresie powyższej inwestycji 
jest utwardzenie dróg gruntowych. 

Trwają również przebudowy ulic. 
Na ul. Ślusarskiej w Stęszewie, 
zadanie to obejmuje wykonanie 
nawierzchni mineralno – bitumicz-
nej. Na ul. Hokejowej, Piłkarskiej, 
Sportowej, Szachowej w Stęszewie 
kładziona jest nawierzchnia mine-
ralno – bitumiczna oraz nawierzch-
nia z kostki brukowej betonowej. 
Dodatkowo zostaną ustawione kra-
wężniki betonowe oraz wykonane 
wpusty kanalizacji deszczowej.

Ponadto w ostatnim czasie w gmi-

nie Stęszew podpisano umowy na 
realizację zadań, m.in.: zakupu 
samochodu ciśnieniowo – kanali-
zacyjnego dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Stę-
szewie, budowę boiska z trawy syn-
tetycznej w Trzebawiu czy też termo-
modernizację z remontem budynku 
świetlicy wiejskiej w Tomicach.

Została opracowana również do-
kumentacja na budowę ścieżki rowe-
rowej wzdłuż drogi krajowej nr 32, 
na odcinku Strykowo – Kąkolewo, na 
remont jezdni ulicy Mosińskiej w Stę-

szewie i Witoblu, remont ulicy Po-
znańskiej w Stęszewie oraz na budowę 
jezdni ul. Parkowej we Wronczynie.

W toku jest opracowanie doku-
mentacji na budowę promenady 
nad jeziorem Lipno w Stęszewie.

Trwają procedury dotyczące uzy-
skania pozwolenia na budowę ulic: 
Polnej w Zamysłowie, Folwarcznej, 
Zakole i Ostatniej w Witoblu, drogi 
Zamysłowo – Twardowo oraz po-
zwolenie na budowę kanalizacji ul. 
Zacisze w Dębienku. Obecnie rusza 
procedura przetargowa. Red

Wiele inwestycji 
w gminie Stęszew
Najważniejszą tegoroczną inwestycją w gminie Stęszew jest 
budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeziorkach
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Trwa budowa szkoły i przedszkola w Jeziorkach. 
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SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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KULTURA

25 marca w hali widowiskowo – 
sportowej w Stęszewie odbyło się 
spotkanie pt. „Różne języki, wspól-
na kultura”. Organizatorem i inicja-
torem wydarzenia była Szkoła Pod-
stawowa w Stęszewie z oddziałami 
gimnazjalnymi.

Podczas uroczystości mieszkań-
cy gminy mogli wysłuchać występu 
zespołu polsko – ukraińskiego z Po-
znania „Klangor” oraz lokalnych 
artystów (z Polski i Ukrainy), którzy 
tańczyli, śpiewali i recytowali. Nie 
zabrakło kącika zabaw dla dzieci 
oraz licznych konkursów. 

By lepiej dostrzec różnice i podo-
bieństwa dwóch kultur można było 
obejrzeć wystawę strojów polskich 
i ukraińskich, prac konkursowych 
przygotowanych przez gminne 
szkoły, skosztować barszczu ukra-
ińskiego oraz grochówki.

W trakcie wydarzenia dzieci 
z Polski i Ukrainy na znak przyjaźni 
wypuściły do nieba balony koloru 
biało – czerwonego oraz żółto – nie-
bieskiego. 

Na zakończenie odbyło się wrę-
czenie nagród w konkursie pla-
stycznym pn.„ Różne języki, wspól-
na kultura”. W kategorii kl. I – III: 
I miejsce – Wiktoria Przybysz – SP 
Stęszew, II miejsce – Lidka Waw-
rzyniak – SP Stęszew. W kategorii 

kl. IV – VI: I miejsce – Zuzanna Tro-
janowska – ZSP Modrze, II miejsce 
– Julia Frąckowiak – ZSP Modrze, 
III miejsce – Oliwier Szafrański 
– SP Stęszew. W kategorii kl. VII 

i oddziałów gimnazjalnych: I miej-
sce – Julia Polaczyk – SP Stęszew, II 
miejsce – Patrycja Ratajszczak – SP 
Stęszew, III miejsce – Maria Rani-
szewska – SP Stęszew. Red

Różne języki, wspólna kultura
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Mimo że do największego pleneru 
tej podpoznańskiej gminy zostało 
kilka tygodni, warto już dziś zazna-
czyć sobie w kalendarzu sobotę, 16 
czerwca, by spędzić ją mile w Dopie-
wie. Zapowiada się interesująco.

Wieczorem zaplanowano mu-
zyczno – taneczną ucztę, podczas 
której wystąpią: 

• Ewelina Lisowska – to od kilku 
lat jedna z najpopularniejszych pol-
skich wokalistek pop, której przebo-
je słyszał niemal każdy -„Nieodpor-
ny rozum”, W stronę słońca”, czy 
„Jutra nie będzie” uzyskały łącznie 
kilkadziesiąt milionów odsłon;

• IRA – to ikona polskiego roc-

ka, wokalistą grupy jest Artur Ga-
dowski, niedawno zespół obchodził 
30-lecie działalności, w okresie tym 
wylansował mnóstwo przebojów – 
„Ona jest ze snu”, „Wybacz”, „Nie 
daj mi odejść”, „Mój dom”, „Lon-
dyn 8.15”, „Wiara”, „Nadzieja”, 
„Miłość” i wiele innych;

• DJ Adamus – to jedna z najja-
śniejszych gwiazd muzyki klubowej, 
znany z prowadzenia imprez w naj-

lepszych klubach w Polsce, ale także 
z telewizji i radia; wraz z przyjaciół-
mi z pewnością zamieni plac gmin-
ny w Dopiewie w Ibizę. 

Festyn wystartuje o godz. 15. Jak 
co roku rozpoczną go animacje dla 
małych i dużych. Zanim na scenie 
pojawią się gwiazdy, zaprezentują 
się miejscowi artyści. Zapraszamy.

Patronat nad wydarzeniem objął 
„Nasz Głos Poznański”. 

Muzyczna uczta w Dopiewie
Ostatnio modne są oferty „fi rst minute”, dlatego już dziś zapowiadamy artystów, 

którzy uświetnią tegoroczne „Dni Gminy Dopiewo”. Patronat objął „Nasz Głos Poznański”
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Wystąpią Ira, 
Ewelina Lisowska 
i DJ Adamus

PROMOCJA
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Na festiwalu, który potrwa od 11 do 
15 kwietnia w Poznaniu, zaprezen-
towane zostaną najciekawsze gwiaz-
dy, trendy i zjawiska dzisiejszego 
jazzu. Patronat objął „Nasz Głos Po-
znański”. Na gali otwarcia 11 kwiet-
nia wystąpi Nicholas Payton.

– To laureat nagrody Grammy, 
jeden z czołowych światowych 
trębaczy jazzowych, multiinstru-
mentalista, wokalista, kompozytor 
– mówi Dionizy Piątkowski, szef fe-
stiwalu. – To także jeden z tzw. mło-
dych lwów nowoorleańskiego jazzu 
lat 90-tych, podobnie jak Wynton 
i Branford Marsalisowie jest ikoną 
Nowego Orleanu, związaną zarów-
no z tradycją tego miasta, jak i ro-
dzinnym umiłowaniem do muzyki. 
Nicholas Payton to jeden z najważ-
niejszych muzyków dzisiejszego 
jazzu, który z niezwykłą wirtuoze-
rią kontynuuje tradycję wielkich 
mistrzów trąbki z południa Stanów 
Zjednoczonych. 

Sensacyjnie zapowiada się kon-
cert Tingvall Trio (12.04.), formacji 
która swoją muzyką i postrzega-
niem jazzu znakomicie nawiązała 
do kultowego E.S.T. trio, amerykań-
skiego Bad Plus trio oraz znakomi-
tych, fortepianowych wirtuozów, 
którzy najczęściej skrywają się za 
popularnym dzisiaj idiomem „scan-
dinavian jazz-piano style”.

Galowy koncert w poznańskiej 
Auli UAM (14.04.) przedstawi au-
stralijską pianistkę i wokalistkę Sa-
rah McKenzie – uznawaną przez kry-
tyków muzycznych za następczynię 
Diany Krall. Jej album „Paris In the 
Rain” cieszy się sporym uznaniem 
i jeszcze w większą popularnością. 

W klubie Blue Note (13.04.) usły-
szeć będzie można mocny, nowojor-
ski, jazz rekomendowany przez presti-
żową Blue Note Records z gwiazdami 
tej słynnej wytwórni płytowej. 

– To sto procent jazzu w jazzie – 
mówi D. Piątkowski – bowiem ame-
rykański perkusista E.J. Strickland 
należy do elity dzisiejszego jazzu. 
Wraz z bratem bliźniakiem, zna-
komitym saksofonistą Marcusem 
Stricklandem szybko wdarli się na 
szczyt amerykańskiego jazzu.

Finałową galą (15.04.) Aquanet 
Jazz Festival będzie powrót do Ery 
Jazzu pianisty Omara Sosy. Tym 
razem genialny kubański artysta 
zaprosił do współpracy równie elo-
kwentnego i znakomitego włoskie-
go trębacza Paolo Fresu. 

– Tradycją naszego cyklu jest 
Poznań Jazz Projekt, który jest 
konsekwencją artystyczną nagro-
dy Ery Jazzu, jaka przyznajemy 
poznańskim muzykom. Tegorocz-
nym laureatem naszej nagrody jest 
harmonijkarz Kacper Smoliński, 
dla którego przygotowaliśmy m.in. 
koncert z kultowym Tingvall Trio – 
dodaje Dionizy Piątkowski. 

W tym roku „Era Jazzu” obcho-
dzić będzie 20-lecie. Z tej okazji je-
sienią odbędzie się w Poznaniu wiel-
ki jubileuszowy koncert, w którym 
poza światowymi gwiazdami jazzu 
zagrają także polscy artyści. 

– Przez minione 20 lat Era Jaz-
zu stała się marką rozpoznawalną 
niemal na całym świecie, a na jej 
scenie gościli wszyscy najwięksi 
artyści muzyki jazzowej. Udało 
się tak tworzyć ten festiwal, że nie 
musimy zabiegać o artystów, bo 
oni sami się zgłaszają, chcą do nas 
przyjeżdżać – mówi Dionizy Piąt-
kowski. 

Partnerem Strategicznym Ery 
Jazzu jest Aquanet S.A. Projekt 
realizowany jest przy współpracy 
miasta Poznań. Patronat medial-
ny „Nasz Głos Poznański”. Bilety: 
100/120/130/160, Bilety 24, Tic-
ketmaster, CIM, EMPiK. Miejsca 
koncertów: Aula UAM, CK Zamek, 
Blue Note Club. Red

Gwiazdy Ery Jazzu
Sarah McKenzie i Nicholas Payton będą 

gwiazdami „Ery Jazzu: Aquanet Jazz Festival 2018” 
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Na gali otwarcia 11 kwietnia wystąpi Nicholas Payton. 

Mamy dla Was CD. 
Szukajcie na 
naszym portalu! 

NASZ PATRONAT
Niezwykły koncert misterium „DE-
ESIS – Wschód i Zachód w jednej 
godzinie” odbył się 25 marca wie-
czorem w kościele pw. Wszystkich 
Świętych w Kórniku. W muzycz-
nej modlitwie spotkały się tradycje 
wschodniego i zachodniego chrze-
ścijaństwa reprezentowane przez: 
żeński zespół śpiewu gregoriańskie-
go „Cantus Solemnis”, męski zespół 
śpiewu cerkiewnego „Partes” oraz 
Chór Zamku Kórnickiego „Castel-
lum Cantans”. Kontemplacyjnym 
śpiewom towarzyszyły recytacje sta-
rochrześcijańskich tekstów, które 
czytał Sławomir Bajew. Muzyczne 
i duchowe ścieżki zbiegły się w prze-
pięknym fi nałowym Agios o Theos / 

Swiatyj Boże / Święty Boże autor-
stwa Michała Łaszewicza. 

Koncert – misterium organizowa-
ny był przez: Kórnickie Towarzystwo 
Śpiewacze, „Partes” oraz Regional-
ny Ośrodek Debaty Międzynaro-
dowej, pod patronatem medialnym 
Radia Poznań i Radia Emaus przy 
wsparciu Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, mecenasa koncertu Solid 
Logistics oraz sponsorów, którymi 
byli: TFP, Świeże i Zielone, Pro-
went Bistro, Jagrol, Sirowa Poland, 
Hurtownia Kosmetyków Powąska. 
Misterium odbyło się w Kolegia-
cie Kórnickiej dzięki gościnności 
i wsparciu księdza proboszcza 
Grzegorza Zbączyniaka. CC

„Dla statecznych par – może ku 
przestrodze. Dla młodych mał-
żeństw – może ku nauce. Dla widza 
wyrobionego – aktorstwo bez chał-
tury. Dla nowicjusza w teatrze – 
trzymająca w napięciu akcja” – takie 
rekomendacje znajdziemy w opisie 
spektaklu „Ranny ptaszek” w reży-
serii Dariusza Taraszkiewicza. Zo-
baczymy go 13 kwietnia o godz. 19 
w Centrum Kultury Przeźmierowo.

– On i ona we własnej sypialni… 
Ale spokojnie, obejdzie się bez eks-
cesów, przecież to stare dobre mał-
żeństwo. Rutyna, czasem znudzenie 
i zrzędzenie, dużo zaufania i sza-
cunku, a do tego sporo wykrętów 
i szukania dziury w całym. Tempo 
akcji staje się zawrotne, gdy do sy-
pialni tych dwojga wpada przez bal-
kon cuchnący bezdomny – czytamy 
w opisie spektaklu. 

Ta czarna komedia oparta jest na 
tekście kanadyjskiej dramatopisarki 
Coleen Murphy. Jej światowa prapre-
miera odbyła się w Londynie w 2011 
r., do Polski „Ranny ptaszek” dole-
ciał w ubiegłym roku. Spektakl ten to 

mocna dawka humoru i ważne mię-
dzyludzkie sprawy, czyli prawdzi-
wa komedia małżeńska. W dwóch 
aktach spotkamy wiele emocji – od 
śmiechu po wzruszenie. 

W obsadzie zobaczyć będzie 
można m. in. Barbarę Bursztyno-
wicz, Leona Charewicza, Wojciecha 
Wysockiego i Tomasza Ciachorow-
skiego. Aktorów tych publiczność 
kojarzyć może nie tylko z desek te-
atralnych i ról fi lmowych, ale także 
obecności w popularnych serialach 
– „Klan”, „Ranczo”, „Barwy szczę-
ścia”, „M jak miłość” czy „Na dobre 
i na złe”.

Bilety w cenie 39 zł dostępne są 
w CK Przeźmierowo, w GOK „Se-
zam i w Domu Kultury w Tarnowie 
Podgórnym oraz na Bilety24.pl. JK

„To dobrze, że każdy jest inny” – 
pod takim hasłem 21 i 22 kwietnia 
odbędzie się szesnasty już fi nał re-
alizowanego przez GOK „Sezam” 
projektu Teatr w Każdej Wiosce. 

Jak czytamy w programie imprezy 
„Współczesny świat wymaga refl eksji 
nad odmiennościami – narodowymi, 
kulturowymi, światopoglądowymi, 
obyczajowymi, społecznymi, a także 
wynikającymi z chorób i niepełno-
sprawności. „Inni” są wśród nas i nie 

ma co udawać, że tak nie jest. Inno-
ści nie należy się bać, inność warto 
interpretować jako różnorodność, 
bogactwo, z którego można czerpać 
i z którego można się wiele nauczyć. 
„Inność” nie ogranicza, a ciekawość 
„inności” poszerza horyzonty – taka 
refl eksja wynika z przygotowanych 
przez grupy Teatru w Każdej Wiosce 
przedstawień i dyskusji, które przy 
tej okazji ich członkowie toczyli. Tak 
więc, niech poza przewodnim hasłem 

tegorocznego projektu prowadzi nas 
myśl Stanisława Soyki: „Budować 
ściany – marna sztuka… / Daleko raj 
– gdy na człowieka się zamykam.”

Koordynatorkami projektu są Jo-
lanta Tepper i Grażyna Smolibocka. 
Za scenografi ę i i kostiumy odpo-
wiada Agnieszka Gierach, za cho-
reografi ę – Beata Bąblińska, a za 
muzykę – Jarek Krawczyk. Szczegó-
łowy program na www.naszglospo-
znanski.pl . Red 

Koncert misterium 
na Zamku w Kórniku

Ranny ptaszek

Teatr w Każdej Wiosce
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• Dla naszych Czytelników mamy 
jedno dwuosobowe zaproszenie. 
Jak je zdobyć? Szukajcie na www.
naszglospoznanski.pl . 

Zdobądź bilet
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17 marca w Zamku, w Kórniku, 
odbyło się 39. spotkanie w ramach 
Krakowskiego Salonu Poezji. Tym 
razem chętni mieli ogromną przy-
jemność posłuchać wybranych – 
z pierwszego tomu „Poezyj” – Bal-
lad Adama Mickiewicza.

W klimat wieczoru wprowadził 
publiczność prof. UAM dr hab. 
Wiesław Ratajczak, który z jednej 
strony z ogromną pasją i dbało-
ścią o detale przybliżył słuchaczom 
utwory, zarysował tło zarówno kul-
turowe, historyczne jak i obyczajo-
we recytowanych dzieł. Z drugiej 
strony przedstawił artystów gosz-
czących w kórnickim Zamku – Jo-
annę Szczepkowską, aktorkę te-
atralną, fi lmową i telewizyjną oraz 
akompaniującą na gitarze Patrycję 
Kawalec. 

Podziw i uznanie publiczności, 
wzbudził fakt, że wszystkie ballady 
pani Joanna recytowała z pamię-
ci, dodatkowo wprowadzając nas 
w nastrój poszczególnych utworów 
swoją osobistą interpretacją.

Gdy uczestnicy słuchali balla-
dy „Romantyczność” namacalnie 
zarysowano konfl ikt między tym 
co podpowiada rozum, a tym co 
dyktuje serce. Można było poczuć 

obawę, radość i trwogę wysłuchu-
jąc utworu „Powrót taty”. Nie za-
brakło śmiechu podczas recytacji 
„Pani Twardowskiej”.

Utwory Adama Mickiewicza, 
wybrzmiewały tym szczególniej 
w kórnickim Zamku, że właśnie 
tu znajdują się rękopisy m.in. III 
części „Dziadów”, czy recytowanej 
„Pani Twardowskiej”.

Kolejne spotkanie Krakowskiego 
Salonu Poezji zaplanowane jest na 
28 kwietnia, podczas, którego go-
ścić będzie Joanna Trzepiecińska, 
a usłyszeć będzie można poezję 
Wisławy Szymborskiej. Naprawdę 
warto przyjść, posłuchać, zagłębić 
się w świat poezji. Nawet, jeżeli 
zdarzy się, że ucieknie nam myśl, 
rozproszy się na moment koncen-
tracja, być może w zabieganiu po 
prostu usłyszymy siebie. 
Marlena Hanelik

Poezja w Zamku
PROMOCJA 

„Jenůfa” to opera niezwykła na 
wielu płaszczyznach. Leoš Janáček 
tworzył swoje dzieło przez dziewięć 
lat, czerpiąc przez ten czas inspira-
cje z opowiadań Gabrieli Preisso-
vej. Historia opowiada losy młodej 
dziewczyny: główna bohaterka nie-
szczęśliwie zakochana w mężczyź-
nie, który ją porzuca, spodziewa się 
dziecka. Dzięki interwencji jej matki 
nie dochodzi do linczu społecznego. 

Ile jesteśmy w stanie poświęcić, 
by chronić dziecko? Jak poważne 
będą nasze decyzje w obliczu nie-
szczęścia bliskiej osoby? Na te pyta-

nia odpowiada realizacja stworzona 
pierwotnie w Brukseli w Lamonaie / 
De Munt, następnie przeniesiona na 
scenę Teatru Wielkiego w Poznaniu. 

Charakterystyczną cechą dzieła 
jest kilkakrotne powtarzanie krótkie-
go zdania i zarazem frazy muzycznej 
w chwilach najsilniejszego napięcia 
emocjonalnego, dla podkreślenia 
ważności wypowiedzi. Jest to specy-
fi czny rodzaj realizmu psychologicz-
nego autora, a zarazem osobliwość 
struktury dźwiękowej. Jedyną arię 
opery usłyszeć możemy w II akcie 
w wykonaniu Jenůfy, która wyraża 

w niej swoje wzburzenie, niepew-
ność i pobożność. Wybitną realiza-
cję „Jenůfy” reżyser Alvis Hermanis 
ubarwił przedstawienie umieszcza-
jąc je w historycznym kontekście, 
inspirując się grafi kami Alfonsa Mu-
chy, czy ornamentem w sztuce art 
deco. Bogata scenografi a i kostiumy 
Anny Watkins nie są tłem dla muzy-
ki, ale wyrazistym elementem budu-
jącym teatralne sacrum. 

W imieniu Teatru Wielkiego 
w Poznaniu zapraszamy na spek-
takl 15 kwietnia o godz. 18:00 i 17 
kwietnia o 19:00. AP

Niezwykła opera 
dla każdego
„Jenůfa” – czeski spektakl w poznańskim Teatrze Wielkim 
 już 15 oraz 17 kwietnia
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Najbliższym go-
ściem w Kórniku 
będzie Joanna
Trzepiecińska
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Zawody odbędą się w Dąbrówce (gm. 
Dopiewo) w niedzielę 27 maja. Roz-
poczną je biegi dziecięce od 10:00 do 
11:40, na dystansach od 200 do 1000 
m. Bieg główny na 10 km wystartuje 
o 12:00. Trzy minuty później zapla-
nowany jest wymarsz zawodników 
nordic walking na 7,5 km.

Trasy przebiegają po duktach 
leśnych. Start i meta usytuowane 
są przy ul. Parkowej (w lesie).Tra-
sa biegu oznakowana jest na stałe, 
a trasa marszu już wkrótce zostanie 
wytyczona, co z pewnością ułatwi 
treningi przed startem. 

Zwycięzcy co roku sadzą drzew-
ka. Ubiegłoroczna edycja nawią-
zywała do 1050-lecia chrztu Pol-
ski, tegoroczna – ma nawiązywać 
do 100-lecia wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Do tej pory bieg 
ukończyło 2.647 biegaczek i biega-
czy, 815 amatorów nordic walking 
i około dwóch tysiecy dzieci. Limit 

uczestników w biegu głównym: 600, 
w marszu nordic walking: 150. Na 
liście startowej jest w tej chwili 360 
zawodników, więc warto pospieszyć 

się z decyzją o uczestnictwie. Dzieci 
zapisywać można w dniu wydarze-
nia. 

Strona wydarzenia: www.korona-
dabrowki.pl. Organizatorem tej naj-
większej biegowej imprezy w gminie 
Dopiewo jest miejscowy GOSiR. 

Korona Dąbrówki do zdobycia
Trwają zapisy na ósmą edycję „Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki”. Od pierwszej 

patronat sprawuje „Nasz Głos Poznański”
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NASZ PATRONAT

Marta 
Smelka 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Impreza nawiąże 
do stulecia wybuchu 
Powstania Wlkp.
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Z okazji pierwszej rocznicy otwarcia 
hali widowiskowo-sportowej w Stę-
szewie 24 marca odbył się halowy 
turniej piłki nożnej. W rozgrywkach 
wzięło udział pięć drużyn: Przyja-
ciele, Wibickiego Resort, SAS Stę-
szew, PDB Roman Dyba oraz Solid 
Logistics.

Zwycięzcą została drużyna Solid 
Logistics, drugie miejsce wywal-
czył zespół SAS Stęszew, natomiast 

na trzeciej pozycji uplasowali się 
Przyjaciele. Zwycięskim drużynom 
pogratulował i wręczył puchar dy-
rektor Domu Kultury Mateusz 
Niedźwiedź.

Najlepszym zawodnikiem turnie-
ju okazał się były piłkarz Lecha Po-
znań Michał Goliński, najlepszym 
bramkarzem wybrano Damiana 
Frączka, a najlepszym strzelcem 
okazał się Szymon Korczyk. Red

Turniej w Stęszewie

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

Jeśli chcesz, by Twoja pociecha gra-
ła w tenisa, to zapisz ją do najlepszej 
sekcji tenisowej w Polsce, która 
ogłasza nabór dla dzieci w wieku 
5–12 lat. To niepowtarzalna okazja 
do tego, aby rozpocząć karierę dro-
gą Magdy Linette, Agnieszki Ra-
dwańskiej lub Łukasza Kubota. 

Zajęcia odbywają się na kor-
tach AZS w Poznaniu, przy ulicy 
Noskowskiego 25. Prowadzą je li-
cencjonowani trenerzy Polskiego 
Związku Tenisowego. Zapisy i in-
formacje pod numerami telefonu: 
61 851 85 95. Red

I ty możesz 
zostać 
tenisistą 
AZS Poznań
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Niezwykłe wrażenie pozostawiła 
po sobie grupa młodych kolarzy 
UKS Mróz Jedynka Kórnik podczas 
zawodów kolarskich zorganizo-
wanych na Stadionie Narodowym 
w Warszawie przez Lang Team. 
Zawody rozgrywane były z okazji 90 
rocznicy Tour De Pologne pod na-
zwą „Wyścig Niepodległości”. Eki-
pa z Kórnika wystartowała w sied-
mioosobowym składzie, a wyniki 
które osiągnęła przerosły wszelkie 
oczekiwania. Najpierw rozegrano 
eliminacje i półfi nały, przez które 
zarówno w kategorii żak (11-letni 
Franek Mumot), jak i młodziczek 
i młodzików (13-14 lat) kórniczanie 
brnęli jak burza i w komplecie za-
kwalifi kowali się do fi nałów. W wy-
ścigach fi nałowych startowało po 
6 najlepszych zawodników w każ-
dej kategorii wiekowej na rundzie 
300-metrowej, którą trzeba było 
pokonać sześciokrotnie. 

W wyścigu żaków (11-12 lat) 
3 miejsce zajął Franek Mumot. 
W kategorii młodziczek całe podium 
zdominowały jadące doskonale tak-
tycznie zawodniczki Mróz Kórnik. 
Zwyciężyła Emilia Jurga przed Ma-
rią Hoffmann i Julią Przymusińską. 
Oglądający wyścig dziewcząt ich 
koledzy klubowi, postanowili nie być 
gorsi i w podobny sposób za kilka mi-
nut rozegrali swój wyścig. Po samot-
nej ucieczce zwyciężył Wiktor Perz, 
przed Dawidem Wika Czarnow-
skim i Mateuszem Przymusińskim 
(wszyscy Mróz Kórnik). Dekoracje 
wyglądały niezwykle atrakcyjnie i aż 
łezka w oku może się zakręci, gdy na 
oczach kilku tysięcy widzów całe po-
dium zarówno wśród dziewcząt jak 
i chłopców zajmują niezwykle zdolni 
młodzi zawodnicy z obecnie chyba 
najlepszej szkółki kolarskiej w Pol-
sce. Przy okazji była to wspaniała 
promocja Kórnika. Paweł Marciniak

Gratulacje od Czesława Langa
Stadion Narodowy zdominowany przez szkółkę kolarską z Kórnika
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Po raz drugi w historii Polska była 
organizatorem mistrzostw Europy 
do lat 18 w rugby. Turniej z udziałem 
16 drużyn odbył się od 24 do 31 mar-
ca w Wielkopolsce. Cztery spotkania 
rozegrane zostały na stadionie GO-
SiR Komorniki w Plewiskach.

Turniej Eurorugby 2018 U-18, 
toczył się w dwóch grupach: Cham-
pionship (o miejsca 1-8) oraz Tro-
phy (o miejsca 9-16). W grupie mi-
strzowskiej rywalizowały drużyny: 
Belgii, Francji, Gruzji, Hiszpanii, 
Holandii, Portugalii, Rosji i Rumu-
nii. Natomiast w grupie Trophy ze-
społy: Czech, Litwy, Luksemburga, 
Łotwy, Niemiec, Polski, Szwajca-
rii i Ukrainy. W zawodach wzięło 
udział ponad 600 zawodników. 24 
spotkania rozegrane zostały na 
sześciu stadionach, obok Plewisk, 
również na obiektach w: Poznaniu, 
Jarocinie, Żerkowie, Szamotułach 
oraz Grodzisku Wielkopolskim.

Na stadionie GOSiR Komorniki 
w Plewiskach rozegrane zostały czte-

ry spotkania grupy mistrzowskiej. 25 
marca zmierzyły się drużyny Gruzji 
i Holandii. To spotkanie kopnięciem 
owalnej piłki rozpoczął Jan Broda, 

wójt gminy Komorniki, a potem na 
boisku toczyła się już mistrzowska 
gra. Gruzini kontrolowali wydarzenia 
na boisku i zwyciężyli wysoko 69:12. 

Także drugi pojedynek ćwierćfi nało-
wy Francji i Rumunii był jednostron-
ny, ostatecznie Francja zwyciężyła 
67:8. 28 marca na stadionie w Plewi-
skach odbyły się pojedynki półfi nało-
we. W pierwszym Francja zmierzyła 
się z Hiszpanią wygrywając 38:7, 
a potem Gruzja zagrała z Portugalią 
i wynikiem 25:0 zagwarantowała so-
bie udział w fi nale.

Mistrzostwa Europy U-18 w rug-
by zakończyły się 31 marca w Gro-
dzisku Wielkopolskim meczami 
fi nałowymi grupy Championship. 
Zwycięzcą tej grupy została po raz 

pierwszy w historii reprezentacja 
Gruzji pokonując zawodników 
Francji 8:3. 

Mimo, że rozgrywki rugby nie są 

dyscypliną bardzo popularną w Pol-
sce i aura nie sprzyjała, doping na 
stadionie był bardzo żywiołowy, za 
co należy dziękować wszystkim ki-
bicom. 

– Warto podkreślić, że jeszcze 
przed rozpoczęciem mistrzostw 
staraliśmy się przybliżyć najmłod-
szym tę dyscyplinę sportu – mówi 
Marcin Kaczmarek, dyrektor GO-
SiR Komorniki. – Dzieci ze szkół 
podstawowych w Komornikach 
i Plewiskach poznawały zasady 
gry podczas zajęć z rugby prowa-
dzonych przez trenera Tomasza 
Kapustkę. Sporą atrakcją dla tych 
uczniów okazała się też możliwość 
wyprowadzenia rugbistów przed 
meczami. Zawody tej rangi odbyły 
się w Polsce po raz drugi i jako jedni 
z gospodarzy bardzo cieszymy się, 
że organizacja EURORUGBY 2018 
U18 po raz kolejny została wysoko 
oceniona przez przedstawicieli Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia Rugby 
FIRA-AER. Red

Zwycięzcy Eurorugby zagrali w Plewiskach

W Plewiskach 
rozegrane zostały 
cztery mecze

Daj o sobie przeczytać!

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

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

www.naszglospoznanski.pl

PROMOCJA 

Kolarzom z Kórnika gratulował m.in. Czesław Lang.
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16 REKLAMA

  noclegi w komfortowych pokojach

  śniadania i obiadokolacje w formie bufetu

  nielimitowany dostęp do kompleksu wodno-termalnego > 300 m2

  Dzieci do 6 lat GRATIS

  0 zł koszt pobytu dziecka 0–6 lat, śpiącego z rodzicami, max. 1 dziecko

  40 zł / dzień / dziecko / dostawka lub łóżeczko

  nowoczesny multimedialny Kids Club > 100 m2

  codzienny pakiet animacji dla dzieci

  bezprzewodowy Internet WiFi w pokoju oraz na terenie obiektu

Pakiet obowiązuje przez cały rok z wyłączeniem terminów specjalnych

Zarezerwuj już dziś!
rezerwacja@havethotel.pl

+48 94 711 36 50

havethotel.pl

całoroczny pakiet pobytowy

Wypoczynek Nad Morzem


