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!

Gmina Stęszew zaprasza w ten weekend na swoje święto. Wystąpią gwiazdy:
Enej, Dawid Kwiatkowski i Grzegorz Halama. Więcej na STR. 10

Dawid Kwiatkowski
w Stęszewie
„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.
Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson
WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

POZNAŃ, BUK, CZERWONAK, DOPIEWO, DUSZNIKI, KLESZCZEWO, KOMORNIKI, KOSTRZYN, KÓRNIK, LUBOŃ, MOSINA, MUROWANA
GOŚLINA, OPALENICA, POBIEDZISKA, PUSZCZYKOWO, ROKIETNICA, STĘSZEW, SUCHY LAS, SWARZĘDZ, TARNOWO PODGÓRNE

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Kombii w Kleszczewie STR. 13

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Wybrano projekt Kładki Berdychowskiej
Wygrała praca kryjąca się pod numerem 622435, którą stworzył zespół autorski pod przewodnictwem
ARPA Architektoniczna Pracownia
Jerzego Gurawskiego, w skład którego weszły również: SKI Studio
Błażej Szurkowski, MS86A Maciej
Sokolnicki Architekt oraz Adam
Turczyn. II nagroda przypadła pracowni CDF Architekci, a wyróżnienie traﬁło do pracowni SEE.
W drugiej połowie 2019 r. powinny ruszyć prace budowlane, a dwa
lata później kładka ma zostać oddana do użytku.
– Stary Rynek i Malta są ikonami
Poznania. Myśląc o przyszłości musimy stwarzać warunki, by turyści
i mieszkańcy mogli się łatwo i szybko, zarówno pieszo jak i rowerem,
przemieścić z jednego miejsca do
drugiego. Mam nadzieję, że zwycięski projekt spotka się z aprobatą
nie tylko komisji konkursowej, ale
przede wszystkim mieszkańców
Poznania – mówił Jacek Jaśkowiak,
prezydent Poznania.

Połączy trzy brzegi
Obiekt stanowić będzie połączenie komunikacyjne rejonu Kampusu
Politechniki Poznańskiej, czyli tzw.

Berdychowa, z południową częścią
Ostrowa Tumskiego i lewobrzeżną
częścią Poznania w rejonie Chwaliszewa. Ułatwi też przedostanie się
z okolic Malty na Stary Rynek.
– Na ten projekt należy patrzeć
z punktu widzenia całościowych
działań miasta w zakresie powrotu
nad rzekę. Chcemy, żeby Poznań,
jego mieszkańcy, ale również turyści, mieli poczucie, że Warta nie jest
ciałem obcym. To jest część naszego miasta, przy którym Poznań się
budował i rozwijał. Mam nadzieję,
że kładka będzie również jednym
z takich ciał – stwierdził Mariusz
Wiśniewski, zastępca prezydenta.
Na powstaniu kładki skorzystają
zarówno piesi, jak i rowerzyści, dla
których ta przeprawa będzie uzupełnieniem infrastruktury rowerowej
po obu stronach Warty.
Kładka Berdychowska wpisuje
się w strategię na rzecz Warty, która przewiduje powstawanie kładek,
dzięki którym nadwarciańskie tereny będą aktywizowane. Już teraz,
dzięki powstawaniu kolejnych odcinków Wartostrady, mieszkańcy
Poznania przychodzą nad rzekę
i spędzają tam wolny czas.
Kładka będzie zupełnie nową

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Ogłoszono wyniki konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej kładki Berdychowskiej nad
Wartą i Cybiną, która ma połączyć Chwaliszewo, Ostrów Tumski i Berdychowo

I nagrodę otrzymał zespół autorski pod przewodnictwem ARPA Architektoniczna Pracownia Jerzego Gurawskiego.
konstrukcją. Pierwotnie planowano wykorzystanie przęseł ze starego mostu kolejowego na Starołęce.
Zrezygnowano jednak z tego, ponieważ PKP PLK domagało się od
miasta, w zamian za przekazanie
przęseł, zwrócenia kosztów związanych z ich magazynowaniem i konserwacją – około 2 mln zł.

Aż 22 prace
– Najistotniejsze jest to, że projekt Kładki Berdychowskiej zostanie
zrealizowany. Mamy zabezpieczone
w budżecie środki w wysokości 30

mln zł. Przede wszystkim staraliśmy
się bardzo dobrze przygotować założenia, żeby wykonawcy projektów
wiedzieli czego miasto oczekuje.
Chodziło też o to, by zwycięska praca była zrealizowana i przełożona
na konkretny projekt budowalny
i wykonawczy – wyjaśniał Maciej
Wudarski, zastępca prezydenta Poznania.
Konkurs ogłoszono 20 grudnia
ub. roku. W ciągu miesiąca złożono 44 wnioski o dopuszczenie do
uczestnictwa w konkursie. Do 30
kwietnia wpłynęły ostatecznie 22

prace. Na spotkaniu 29 maja sąd
konkursowy, który liczył 14 osób
i któremu przewodził prof. Sławomir Rosolski, dokonał wyboru
zwycięskiej pracy oraz drugiego
miejsca, przyznano również jedno
wyróżnienie. Prace nie były podpisane, a jedynie miały przyporządkowane numery, żeby komisja
konkursowa niczym się nie sugerowała. Dopiero tuż przed prezentacją
komisyjne otwarto koperty z identyﬁkatorami nagrodzonych prac.
Nagrodzeni twórcy poznali werdykt
dopiero na oﬁcjalnej prezentacji.
Następnym krokiem będzie rozpoczęcie procedury podpisania
umowy o wykonanie projektu budowlanego z wybraną pracownią
architektoniczną.
Przewidywany
termin podpisania umowy szacowany jest na połowę lipca. Zwycięzca
będzie miał 360 dni na wykonanie
dokumentacji projektowej na podstawie pracy konkursowej oraz uzyskanie wszystkich stosownych zgód
i pozwoleń. Następnie przewiduje
się 24 miesiące na wykonanie robót
budowlanych. W drugiej połowie
2019 r. powinny ruszyć prace budowlane, a dwa lata później zostać
oddana do użytku. RB

Wakacyjne plany remontów torowisk w Poznaniu
Kończy się remont torowiska i sieci
trakcyjnej na ul. Hetmańskiej. Tak
jak zakładano, z początkiem lipca
tramwaje wrócą na tę trasę, a już
23 czerwca skończyły się w tym
miejscu utrudnienia dla kierowców. W okresie wakacyjnym toczyć
się będą remonty torowo-sieciowe
w kilku miejscach Poznania. W całym 2018 r. na odnowę infrastruktury torowo-sieciowej przeznaczono 25 mln zł, czyli osiem razy więcej
niż w 2014 r. i milion więcej niż rok
temu. Ok. 1,5 mln zł przeznaczone
zostanie na poprawę infrastruktury
autobusowej.
W kolejnych latach, zgodnie
z Wieloletnią Prognozą Finansową,
na remonty i modernizacje zarówno
infrastruktury torowo-sieciowej, jak
i autobusowej, zarezerwowano po
26,5 mln zł w latach 2019 i 2020
oraz po 21,5 mln zł w latach 2021
i 2022.

Cztery remonty w terminie
– Wakacje to okres, kiedy przeprowadzana jest największa liczba
prac mających wpływ na organizację transportu publicznego – mówi
Piotr Snuszka, dyrektor Zarządu
Transportu Miejskiego. – To bowiem czas, kiedy z komunikacji
zbiorowej nie korzystają regularnie
uczniowie i studenci, a znacznie
rzadziej, ze względu na okres urlopowy, także pozostali pasażerowie.
Warto pamiętać, że krótkotrwałe
utrudnienia są konieczne, aby po-

prawić stan infrastruktury torowosieciowej, a ZTM stara się tak zorganizować objazdy i komunikację
zastępczą, aby utrudnienia były jak
najmniej dokuczliwe dla pasażerów.
Po zakończeniu prac będzie można
podróżować bardziej bezpiecznie
i komfortowo.
Na 2018 r. zaplanowano kilkanaście remontów, z czego zakończyły
się już trzy – ul. Murawa/pętla Połabska, przejazdy Bobrzańska i Wiatraczna oraz na ul. Zamenhofa.
Prace na torowisku na ul. Hetmańskiej zakończą się planowo 30 czerwca, ale już wcześniej – od 23 czerwca
– pozytywne zmiany odczują kierowcy. Od tego dnia wykonawca prac
będzie zwężał ulicę tylko punktowo,
poza godzinami szczytu komunikacyjnego, i tylko w sytuacji wystąpienia takiej potrzeby np. dostawy
materiałów lub wywozu sprzętu. Po
zakończeniu prac, czyli wymiany sieci trakcyjnej oraz torowiska, tramwaj
pojedzie szybciej i ciszej.
– Przeprowadziliśmy już ważne
prace związane m.in. z wymianą
infrastruktury torowo-sieciowej na
Murawie oraz Połabskiej, kończymy kompleksową wymianę torów
i sieci w ciągu ul. Hetmańskiej, ale
przed nami kolejne wymagające
zadania. Te prace, choć czasowo
uciążliwe, gwarantują pasażerom
bezpieczną podróż, a także szybszy
i bardziej komfortowy przejazd. Korzystają też mieszkańcy, ponieważ
zastosowane rozwiązania powodują

zmniejszenie generowanego hałasu
– zaznacza Wojciech Tulibacki, prezes MPK Poznań.

Wymiana zwrotnic, przejazdów
i trakcji
23 czerwca rozpoczną się prace
związane z wymianą wyeksploatowanych zwrotnic i rozjazdów na
węźle Półwiejska od strony ul. Górna Wilda. Prace potrwają do 6 lipca
i są konieczne w związku z planowaną modernizacją torowiska na
Wierzbięcicach.
W weekend, 7-8 lipca, naprawiana będzie zwrotnica i część łuku
na skrzyżowaniu ulicy Królowej
Jadwigi i Górnej Wildy od strony
Wierzbięcic, w związku z czym
nieprzejezdny dla tramwajów będzie odcinek od ul. Wierzbięcice do
Półwiejskiej. Przez dwa dni tramwaje w kierunku Rataj będą jeździć
objazdami przez ul. Wierzbięcice
i Górna Wilda. Prace te będą wiązać się z koniecznością zwężenia ul.
Królowej Jadwigi.
Od 2 do 16 lipca przebudowywany będzie przejazd przez torowisko
na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzka/Grochowska. Zamiast pełnego
ubytków przejazdu asfaltowego pojawi się nowy, wykonany z tworzywa
sztucznego. Wdrażana technologia
gwarantuje większą trwałość i ograniczenie hałasu.
Także 2 lipca rozpocznie się kompleksowa modernizacja sieci trakcyjnej od węzła Traugutta do pętli

Dębiec. Wymianie podlegać będą
zarówno stare słupy trakcyjne, jak
i cały osprzęt. Dodatkowo zmodernizowany zostanie system sterowania ruchem na pętli Dębiec. Prace
maja się zakończyć 2 września.

Komunikacja zastępcza
– W związku z remontami nastąpią zmiany w kursowaniu niektórych tramwajów. Wprowadzone
zostaną objazdy. Aby ułatwić przemieszczanie się zarówno na czas
prac na ul. Grunwaldzkiej, jak i 28
Czerwca 1956r. uruchomiona będzie autobusowa komunikacja zastępcza – zaznacza Piotr Snuszka.
Linia T2 kursować będzie z Dębca przez 28 Czerwca 1956r., Wspólną, Rolna, 28 Czerwca 1956r.
i Pamiątkową. W dni robocze, w godzinach szczytu komunikacyjnego,
kursować będzie z częstotliwością
co 7,5 min.
Linia T6 jeździć będzie z Junikowa przez ul. Grunwaldzką do ronda
Jana Nowaka-Jeziorańskiego –
w dni robocze w godzinach szczytu
komunikacyjnego co 5 minut.

Prace nocne i weekendowe
W związku z naprawami gwarancyjnymi w ciągu ul. Roosevelta
w trzy noce, od 2 do 5 lipca w godzinach 21:00-5:00, wprowadzone
zostaną następujące zmiany niektórych dziennych tramwajów, które
pojadą przez ulice: Fredry, Gwarną
i Św. Marcin. Autobusy nocne 231,

238, 240, 242, 249, 252 zatrzymywać się będą na przystanku tymczasowym na ul. Roosevelta.
14 i 15 lipca przeprowadzane
będą naprawy gwarancyjne na przystanku Bałtyk. Zmieni się wówczas
funkcjonowanie dwóch linii tramwajowych jadących w kierunku ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Od nocy 13/14 lipca do nocy
23/24 lipca 2018 linie autobusowe
nr 48, 59, 63, 69, 77, 240, 242, 251
zostaną skierowane na przystanek
tymczasowy przy jezdni ulicy Bukowskiej.

W sierpniu dwa
Prac torowo-sieciowe przewidziano także na sierpień. Na skrzyżowaniu ul. Wołyńskiej i Wojska Polskiego prowadzony będzie remont
przejazdu tramwajowego. Wymieniona zostanie nawierzchnia torowa
i drogowa zniszczonego przejazdu,
dzięki czemu ruch tramwajowy i samochodowy będzie odbywał się ciszej i bezpieczniej. Te prace zaplanowano na pierwszą połowę sierpnia.
Następnie, we wrześniu (3-16
września) odbędzie się wymiana zużytych zwrotnic i rozjazdów na węźle Głogowska/Hetmańska od strony
ul. Reymonta. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, termin prac
został zsynchronizowany z pracami
realizowanymi przez Aquanet, które
wiążą się z koniecznością zamknięcia dla ruchu tramwajowego torowiska na ul. Reymonta. ZTM, RB
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Mieszkańcy sołectw Będlewo i Wronczyn (gmina Stęszew) zablokowali w piątek
drogę krajową nr 5 w miejscowości Zamysłowo

Swarzędz i Poznań zrobiły kolejny
krok w kierunku integracji transportu zbiorowego. List intencyjny
w sprawie uruchomienia od 1 lipca
2019 roku zintegrowanych linii autobusowych podpisali 14 czerwca
Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania oraz Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza. Najbardziej zyskają na tym mieszkańcy
– zarówno Swarzędza, jak i Poznania – którzy będą mogli korzystać
z coraz bardziej rozbudowanej sieci
połączeń ZTM Poznań na podstawie jednej taryfy biletowej.
– Spośród gmin, które albo graniczą z Poznaniem, albo znajdują
się w obszarze aglomeracji poznańskiej, Swarzędz był ostatnią, która
nie była zintegrowana komunikacyjnie. Po jego włączeniu do systemu, gmin podpoznańskich, na
terenie których Zarząd Transportu
Miejskiego organizuje transport
publiczny, będzie już dziewiętnaście
– mówi Maciej Wudarski. – Dla nas
najważniejszy jest wzrost przewozów pasażerskich transportem publicznym. Widać konkretne efekty
tych działań. W 2014 roku na terenie aglomeracji, ZTM zrealizował
208 mln przewozów. Z kolei w roku
2017 było to już 250 mln. RB

Na przejściu dla pieszych w Zamysłowie spacerowało około 80 osób.
Zgromadzenie było legalne. Celem
był protest przeciwko wstrzymaniu
prac na budowie drogi ekspresowej
S5, na odcinku Głuchowo – Wronczyn. W szczególności przeciwko
niedotrzymaniu przez wykonawcę
oraz GDDKiA terminów zamknięcia skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 431 z drogą krajową nr 5.
Protestujący nieśli transparenty
z napisami: „Żądamy ukończenia
budowy ronda Będlewo – Wronczyn” oraz „Żądamy ukończenia
budowy drogi S5 Poznań – Wronczyn”.
Gdy tworzył się dłuższy korek, to
protestujący schodzili na kilka minut z przejścia, by przepuścić kierowców.
– Nie mamy możliwości przejazdu z Wronczyna do Stęszewa, dlatego tu przyszłam z mężem – powiedziała nam mieszkanka Wronczyna
Teresa Pyrzyńska.
Droga miała być gotowa w listopadzie, potem termin przesunięto
na maj tego roku, ale od miesięcy na
REKLAMA

FOT. SŁAWOMIR LECHNA

Zablokowali DK 5

Na jednym
bilecie

budowie16-kilometrowego odcinka
z Poznania do Wronczyna niewiele
się dzieje.
– Po tylu niedotrzymanych obietnicach nikt już nie wierzy wykonawcy
ekspresowej S5, dlatego mieszkańcy
chcą pokazać, że są niezadowoleni –
powiedział burmistrz gminy Stęszew
Włodzimierz Pinczak.
– Taka sytuacja, że wykonawca
przerwał prace, była już rok temu
wiosną, kiedy to zszedł z budowy

na dwa miesiące – powiedział „Naszemu Głosowi Poznańskiemu”
uczestnik protestu Krzysztof Robaszyński, wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Poznańskiego, który jest
mieszkańcem nieodległego Modrza. – Dla mieszkańców Modrza
sytuacja ta jest bardzo uciążliwa,
bo przejazd przez drogę wojewódzką jest zamknięty, gdyż rozpoczęto
budowę wiaduktu, którą przerwano.
Musimy jeździć objazdami.

– Wykonawca jednoznacznie
określił wolę dokończenia budowy
trasy S5 – zapewniała nas Alina Cieślak, rzecznik Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.
Od tego tygodnia mają rozpocząć się intensywne prace. Do końca czerwca otwarty ma być węzeł
Konarzewo, do końca lipca węzeł
Wronczyn, a do zimy ma być zapewniona przejezdność ciągiem głównym. Red
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10-lecie Stowarzyszenia ROKTAR
Zanim powstało osoby z niepełnosprawnościami po skończonej edukacji pozostawały w domu, o ile rodzice nie szukali dla nich ośrodków
w Poznaniu, jak np. w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin „Amikus” w Poznaniu. Ta
organizacja w październiku i listopadzie 2017 r. po rozmowach z wójtem
Rokietnicy Bartoszem Derechem
uzgodniła, że poprowadzi doﬁnansowane zajęcia dla osób niepełnosprawnościami. Zajęcia terapeutyczne:
rehabilitacyjne, manualno-plastyczne
i choreoterapia odbywały się popołudniami dwa razy w tygodniu w Napachaniu. Rodzicom, którzy dowozili
swoje dzieci na te spotkania, zależało,
aby ich dzieci miały zorganizowany
czas i dobrze czuły się w swoim gronie.
Postanowili zatem założyć własne stowarzyszenie, a w przyszłości utworzyć
Warsztat Terapii Zajęciowej. Zaczęto
rozmowy z władzami gmin Rokietnica
i Tarnowo Podgórne i w ich następstwie 18 czerwca 2008 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR. O zasięgu działalności
świadczy nazwa ROK – Rokietnica
i TAR – Tarnowo Podgórne. W komiREKLAMA

tecie założycielskim stowarzyszenia
byli: Andrzej Kawa, Zoﬁa Michałek,
Tomasz Mucha, Kazimierz Szulc
i Małgorzata Wilga-Siemkowicz. 27
października 2008 r. ROKTAR został
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, a od listopada 2009 r. jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Stowarzyszenie rozpoczęło swoją
działalność od prowadzenia popołudniowych zajęć w Napachaniu. Były
to zajęcia rehabilitacyjne, manualnoartystyczne, z rewalidacji, logopedii,
arteterapii, choreoterapii, teatroterapii, wikliny i bocci. Dodatkowo odbywały się zajęcia z hipoterapii oraz
w wodzie w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu.
Wszystkie te działania były współﬁnansowane przez gminę Rokietnica,
gminę Tarnowo Podgórne, Powiat
Poznański oraz Wielkopolski Urząd
Wojewódzki.
Przez cały czas zarząd, rodzice
i członkowie stowarzyszenia szukali
lokalu na Warsztat Terapii Zajęciowej.
Takie zapotrzebowanie zostało zgłoszone także podczas debaty o zdrowiu,
która odbyła się 20 września 2011 r.
w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne. Wybór padł na lokal w Baranowie

przy ul. Wspólnej 5, który wyremontowano i przystosowano dla osób
z niepełnosprawnościami. 12 grudnia
2011 r. podpisano umowę ze Starostwem Poznańskim na prowadzenie
WTZ.
Dzisiaj w WTZ zajęcia odbywają się
w czterech pracowniach: Gospodarstwa Domowego, Technik Różnych,
Wikliniarskiej,
Komputerowo-Fotograﬁcznej. Dodatkowo uczestnicy
mają możliwość skorzystania z zajęć
rehabilitacyjnych, które są prowadzone w sali rehabilitacyjnej, na basenie
w „Lusowskim Zdroju” oraz na świeżym powietrzu.
Stowarzyszenie ROKTAR bierze
udział w różnych imprezach w obu
gminach, takich jak Dni Gminy Tarnowo Podgórne, Rokietnicki Rumpuć, Wielkopolski Konkurs Koszy
Wielkanocnych, Dożynki „U Księdza
za Płotem” w Lusowie, Bieg Lwa
w Tarnowie Podgórnym itp., gdzie na
stoisku prezentuje wyroby wykonane
przez uczestników WTZ.
Jubileusz 10-lecia obchodzono
w świetlicy w Baranowie 18 czerwca.
W uroczystym spotkaniu udział wzięli: wójt Rokietnicy Bartosz Derech
i I zastępca wójta Tarnowa Podgórne-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

10 lat od utworzenia Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR, działającego na
terenie gmin Tarnowo Podgórne i Rokietnica, minęło 18 czerwca

Z okazji jubileuszu goście przynieśli ze sobą prezenty – I zastępca
wójta gminy Tarnowo Podgórne Ewa Noszczyńska-Szkurat wręczyła
voucher na jednodniową wycieczkę.
go Ewa Noszczyńska-Szkurat. Obecni
byli także Tomasz Woźnica – zastępca
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Krystyna
Semba – wiceprzewodnicząca Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych przy
staroście powiatu poznańskiego oraz
przedstawiciele instytucji, urzędów,
placówek oświatowych oraz przedstawiciele ﬁrm współpracujących ze
Stowarzyszeniem.
Prezes Wanda Koralewska przedstawiła prezentację przypominającą
najważniejsze wydarzenia z życia
stowarzyszenia, a uczestnicy WTZ

przygotowali występ wokalny. Z okazji jubileuszu stowarzyszenie przygotowało pamiątkowe kalendarze na
2019 r., w których znalazły się zdjęcia
ze wspólnych spotkań i wyjazdów.
Oczywiście musiał być tort jubileuszowy ufundowany przez ﬁrmę Glutenex.
– Dziękuję za dobre słowa i dotychczasową współpracę – podkreślała
prezes Wanda Koralewska. – Bardzo
cenimy każdy gest oddany naszym
podopiecznym. Będziemy dalej robić
wszystko, aby Stowarzyszenie działało
jeszcze lepiej, a osoby niepełnosprawne
czuły się w nim dobrze, jak w domu. R
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Zlot miłośników zabytkowych aut
Był to już piąty piknik zorganizowany przez Klub Miłośników Syren
i Warszaw z siedzibą w podpoznańskiej Nekli, zrzeszający fanów polskiej motoryzacji zarówno z kraju,
jak i zagranicy.
Pikniki organizowane są przez
klub z Nekli co dwa lata w różnych
regionach Polski na zmianę z europejskimi rajdami syren i warszaw.
Podczas tych zlotów klubowicze
kultywują oraz szerzą pamięć i tradycję polskiej motoryzacji. W imprezie mogą brać udział wszystkie
marki samochodów, które posiadają
minimum 25 lat. Takie też pojazdy
mogli podziwiać mieszkańcy Kórnika i turyści, którzy odwiedzili kórnicki rynek 17 czerwca.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Na rynku w Kórniku gościli uczestnicy V Pikniku Nekielskiego Klubu Miłośników Syren i Warszaw

Właściciel najpiękniejszego samochodu otrzymał z rąk wiceburmistrza
Kórnika Antoniego Kalisza pamiątkową statuetkę „Białej Damy”.

Wśród pojazdów prezentowanych na rynku były syreny, warszawy, polonezy oraz żuk. Przez kilka
godzin można było oglądać te zabytkowe pojazdy i zadawać pytania
ich właścicielom, a zainteresowanie
było bardzo duże. Wśród zwiedzających byli i tacy, którym na widok
syrenki, czy warszawy zakręciła się
łezka w oku ze wzruszenia. Niektórzy dzielili się przeżyciami z czasów,
kiedy sami byli właścicielami takich
pojazdów. Byli również młodzi ludzie, którzy pierwszy raz w życiu
widzieli syreny, czy warszawy. Dla
nich to była to okazja, żeby zajrzeć
do środka, czy pod maskę takiego
samochodu.
Wśród właścicieli zabytkowych

pojazdów, które pojawiły się na rynku
w Kórniku został przeprowadzony
konkurs na najpiękniejszy samochód V Pikniku Nekielskiego Klubu Miłośników Syren i Warszaw.
Zwycięzcą został posiadacz ponad
50-letniej syreny 103, który oprócz
tego auta w swoim garażu ma jeszcze trzy inne pojazdy tej marki.
Zwycięzca otrzymał z rąk wiceburmistrza Kórnika Antoniego Kalisza pamiątkową statuetkę „Białej
Damy”.

Magdalena
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl

REKLAMA

Saperzy zabezpieczyli 4 czerwca na
brzegu Jeziora Kórnickiego stary granat, najprawdopodobniej z okresu
II wojny światowej. O fakcie odnalezienia niebezpiecznego przedmiotu
poinformowała dzień wcześniej osoba,
która za pomocą magnesu wydobywała z brzegu przedmioty metalowe.
Policja zabezpieczyła teren, a patrol
saperski, wywiózł obiekt na poligon,
gdzie granat został zdetonowany.
Jak powiedział nam jeden z saperów, na terenie działania patrolu notuje się około 200 zgłoszeń tego typu
rocznie.
Granat ten stanowił być może
pozostałość po... połowach ryb. Żołnierze Armii Czerwonej po wyparciu
Niemców i zajęciu Kórnika za pomocą granatów wzbogacali swój jadłospis o ryby z jeziora. Pamiętają to
starsi mieszkańcy – świadkowie tamtych wydarzeń

FOT. ŁUKASZ GRZEGOROWSKI

Granat na brzegu
jeziora w Kórniku

Łukasz
Grzegorowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

SUPEROKAZJA!

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

POŻEGNANIE
„Jak trudno żegnać kogoś, kto mógł być jeszcze z nami”
Z wielkim żalem zawiadamiamy o nagłej śmierci 15 czerwca 2018 roku naszego
kolegi majora rezerwy, długoletniego Prezesa i założyciela Klubu Oﬁcerów
Rezerwy w Buku, Honorowego Obywatela miasta Buk, naszego przyjaciela

Co roku, 21 czerwca, grupa mieszkańców gminy Tarnowo
Podgórne odwiedza Cmentarz-Muzeum w Palmirach, by
złożyć kwiaty i oddać hołd Agnieszce Dowbor Muśnickiej

Eugeniusza Jakubowskiego
Czołem Kolego
członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy w Buku

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Ta mieszkanka Lusowa (gm. Tarnowo Podgórne) w czasie II wojny
światowej działała w warszawskiej
organizacji konspiracyjnej „Wilki”.
Złapana została przewieziona na
Pawiak. Okrutnie torturowana nigdy nie wydała swoich towarzyszy.
21 czerwca 1940 r. została rozstrzelana w lasach palmirskich.
Tegoroczny wyjazd organizowała
gmina Tarnowo Podgórne wspólnie
z Towarzystwem Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego.
Do Palmir pojechali także licealiści
z Tarnowa Podgórnego oraz Poznania (ze szkoły, której absolwentką
była też Agnieszka Muśnicka). Byli
także harcerze z Przeźmierowa,
Radni Młodzieżowej Rady Gminy
i przedstawiciel Muzeum Powstańców Wielkopolskich z Lusowa.
Od kilku lat wydarzeniu towarzyszy asysta motocyklowa, prowadzona
przez wójta Tarnowa Podgórnego Ta-

ŚP †

deusza Czajkę – w tym roku do Palmir
wyruszyło dziewięciu motocyklistów.
Na cmentarzu przy symbolicznej
mogile Agnieszki Muśnickiej złożono biało-czerwone kwiaty i zapalono znicze. – Nasza obecność tutaj,
w Palmirach, wpisuje się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości – powiedział

wójt Tadeusz Czajka. – Dopisujemy
swoją kartę do uczczenia pamięci
tych, którzy w walce o wolną ojczyznę oddali życie, tak jak Agnieszka
Dowbor Muśnicka.
Na zakończenie uczestnicy odwiedzili Muzeum w Palmirach, poświęcone zbiorowym egzekucjom
w lasach kampinoskich. ARz

REKLAMA

Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki
• beton towarowy • żwir, kruszywa
• usługi transportowe
• usługi sprzętem budowlanym

ATRAKCYJNE CENY!

www.betonbelwah.pl • tel. 61-8196-271, 608-085-557
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ŚWIĘTO DOPIEWA

Tak Dopiewo świętowało
To był udany plener. Atrakcje i pogoda zachęcały do uczestnictwa w Dniach Gminy Dopiewo

Zanim na scenie pojawiły się
gwiazdy: Ewelina Lisowska, IRA
i DJ Adamus, organizatorzy zaprosili do korzystania ze stref animacji,
przygotowanych przez lokalne stowarzyszenia i kluby, jednostki gminne i ﬁrmy. Trudno wyliczyć atrakcje. Największą popularnością

cieszyły się tradycyjnie bezpłatne
dmuchańce. Można też było zagrać
w piłkę nożną lub ręczną, szachy lub
warcaby, frisbee lub na bębnach.
Wycisnąć sok z pomarańczy za pomocą energii wyprodukowanej na
rowerze. Przebadać się w „Białym
miasteczku”. Poszerzyć wiedzę hi-

FOT. B. SPYCHAŁA, M. JUSKOWIAK, A. MENDRALA

Samorząd gminy Dopiewo zaprosił
mieszkańców i gości do wspólnej
zabawy w sobotę 16 czerwca. Na
placu gminnym wyrosło miasteczko – pełne stoisk gastronomicznych
i handlowych, kolorów i zapachów,
dmuchanych zjeżdżalni i zamków,
gwaru i muzyki.
REKLAMA

Autoryzowany Dealer Firmy Stihl i Viking Secret Garden Paweł Mankiewicz
Buk
ul. Szarych Szeregów 1
tel. 061-8949 535

Kościan
ul. Gostyńska 3
tel. 065-5121 928

Szamotuły
ul. Sportowa 87
tel. 504 185 737

Rokietnica
ul. Szamotulska 16
tel. 506 491 005

storyczną w mobilnym muzeum lub
wiedzę o nowościach w budżecie
obywatelskim w streﬁe Urzędu Gminy Dopiewo. Poznać tajniki karate
czy postrzelać z wiatrówki.
Program na scenie rozpoczął interaktywny spektakl dla najmłodszych
„Bajkowy Świat Disney’a” – z Alladynem, Piękną i Bestią, Królewną
Śnieżką. Potem na scenie przewinęły
się liczne dziecięce formacje taneczne z gminy Dopiewo szkoły „Activus Taniec i Fitness”. Śpiewem dał
o sobie znać Chór Gminy Dopiewo
„Bel Canto”. Z kolei zespolone siły
Orkiestry Dętej i Mażoretek Gminy
Dopiewo wystąpiły z nowym repertuarem. Po ich koncercie na scenę
zaproszono laureatów konkursów
szkolnych, związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Upominki
wręczył im wójt gminy Dopiewo –
Adrian Napierała. Pierwszy własny
utwór, wśród nowatorsko zaaranżowanych coverów, wykonał dopiewski
zespół Other Melody. Wywodząca
się ze Skórzewa Grupa Taneczna
„In canto” wchodziła na scenę wielokrotnie, umilając publiczności
czas między koncertami. Poszerzyło
się grono maskotek – do gminnych
ptaków DOP i EWO dołączył biblioteczny Koszałek Czytałek.
Popularna Ewelina Lisowska
ściągnęła do Dopiewa fanów z odległych stron. Fan Klub z Kostrzyna
nad Odrą rozdał publiczności papierowe „gwiazdki ”i prowadził podczas koncertu animacje. Wokalistka
zaśpiewała nie tylko swoje największe przeboje, takie jak: „W stronę
słońca” czy „Nieodporny rozum”,
ale i kilka coverów, w tym „New ru-

les” z repertuaru Dua Lipa. Zaprezentowała też swoją nową piosenkę
„T-shirt”, zapowiadając płytę.
O pracy nad nowym krążkiem
wspomnieli nam przed występem
muzycy IRY. Mamy nadzieję, że i na
nim nie zabraknie przebojów, których zespół ma w ponad 30-letnim
dorobku całkiem sporo. Legenda
polskiej sceny rockowej bisowała
dwukrotnie, ku uciesze fanów. Wśród
niespodzianek, jakie IRA przygotowała na koncert, były popisy wokalne
gitarzystów. Jeśli sądzić po reakcjach
publiczności, z powodzeniem wyręczali Artura Gadowskiego, którego
formie czy dyspozycji niczego zarzucić nie można. Gdy Sebastian Piekarek wyszedł na front sceny i zaśpiewał
„Smells like teen” zespołu Nirvana,
cały plac pląsał w podskokach i śpiewał razem z nim. Mogłoby się wydawać, że nie ma nic popularniejszego
w muzyce niż grunge.
Po rocku, prowadzący – Magda
Rataj i Paweł Wylegała zaprosili
publiczność na Ibizę. DJ Adamus
w towarzystwie Patrycji Mali Malinowskiej i strzelających iskrami
robotami led-owymi zapalił nad tańczącymi muzyczne słońce. Zabawę
zakończył DJ Robin, któremu wokalnie pomagała Justyna Sawicka.
Obydwie piosenkarki udowodniły,
że awanse do ﬁnałów muzycznych
show kilka lat nie były przypadkowe.
Warto mieć na uwadze przyszłoroczne „Dni Gminy Dopiewo”, bo
jak zapowiadają organizatorzy, tradycji stanie się zadość i nie zabraknie niespodzianek dla amatorów
podpoznańskich plenerów.
Adam Mendrala
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Komorniki gminą na 5!
Gmina Komorniki uzyskała tytuł „Gmina na 5!” w tegorocznej
edycji rankingu gmin przygotowanym przez studenckie Koło Naukowe
Akceleracji, działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Ranking przeprowadzany od 2014
roku ma na celu ocenę jakości obsługi, której doświadczyć mogą potencjalni inwestorzy lub przedsiębiorcy kontaktując się z polskimi
urzędami na poziomie lokalnym.
Ocenie podlegają m.in. użyteczność oﬁcjalnych witryn www, łatwość ich użytkowania, kontakt
drogą elektroniczną z użyciem metody „tajemniczego klienta” oraz
rozwiązania unikatowe, zwiększa-

jące końcową wartość dla użytkownika.
W tegorocznej edycji zostało
przebadanych 675 jednostek samorządu terytorialnego na poziomie
lokalnym, które charakteryzują się
najwyższą potencjalną atrakcyjnością inwestycyjną zgodnie z wcześniej przeprowadzonymi badaniami
Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie.
Badanie składało się z dwóch części.
REKLAMA

Rozbiórka
mostu
23 czerwca rozpoczęła się rozbiórka
mostu na rowie Głuchowskim na
ulicy ks. Malinowskiego w Komornikach. Do końca września powstanie w tym miejscu nowy obiekt.
– Nowy most powstanie w zupełnie innym standardzie. Znajdą się na
nim dwie 3-metrowe jezdnie, dwa
chodniki oraz ścieżka rowerowa –
wylicza Marek Borowczak, dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. – Dodatkowo, między ścieżką a jezdnią, powstanie 3-metrowy
pas zieleni, który w przyszłości zostanie zastąpiony pasem ruchu.
Nowy obiekt będzie miał konstrukcję stalową w postaci łukowej
konstrukcji powłokowej z blachy falistej, która będzie współpracowała
z nadległym gruntem. Konstrukcja
powłokowa z blachy falistej zostanie
oparta na żelbetowych ławach fundamentowych. Na wlocie i wylocie
zaprojektowano żelbetowe ściany
oporowe, połączone z fundamentami
konstrukcji. Nośność nowego mostu
wzrośnie do 40 ton.
Do czasu zakończenia prac,
a więc do końca września, przejazd
przez kanał Głuchowski ulicą ks.
Malinowskiego w Komornikach będzie niemożliwy. KF
REKLAMA

KUPIĘ KONTENERY
(SKRZYNKI, TRANSPORTERY) PO PIWIE
I NAPOJACH Z BUTELKAMI LUB BEZ

DOJADĘ – ODBIORĘ TEL. 691 589 161
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Pierwszą z nich była ocena witryn
internetowych, w których brano
pod uwagę głównie kwestie dotyczące przedsiębiorczości. Sprawdzano m.in. łatwość poszukiwania
informacji na temat występujących
na obszarze danej gminy terenów
inwestycyjnych, dostęp do planów
zagospodarowania przestrzennego
czy obecność poradnika wskazującego krok po kroku, jak założyć
własną działalność. W drugiej czę-

ści badania oceniano komunikację
drogą e-mail (w językach polskim
i angielskim).
Ranking został opracowany na
podstawie 15 wybranych, obiektywnych kryteriów o charakterze zerojedynkowym. Tytuł „Gminy na 5!”
otrzymały te jednostki, które osiągnęły ponadprzeciętnie dobre wyniki oraz zdobyły ponad połowę punktów. W tegorocznej edycji udało się

to 51 jednostkom z ogólnej liczby
675. Badane samorządy nie miały
świadomości, że podlegają ocenie,
w związku z tym nie można było się
do tego przygotować, ani zidentyﬁkować osoby badacza. Odpowiedzi
były więc udzielane w sposób zwyczajowo przyjęty w danej jednostce.
Wręczenie nagród i wyróżnień
odbyło się 24-25 maja podczas „Forum Gmin na 5!” w Warszawie. Red
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STĘSZEW

Stęszew zaprasza
na „Święto Gminy”
Enej, Dawid Kwiatkowski i Grzegorz Halama wystąpią
w Stęszewie w najbliższy weekend
Program Dni Stęszewa
30 czerwca – Jezioro Lipno
• 9:00 – Zawody wędkarskie dla
młodzieży o puchar Burmistrza
Gminy Stęszew
30 czerwca – stadion KS Lipno
• 10:00 – Turniej szachowy o puchar Burmistrza Gminy Stęszew
• 16:30 – Uroczyste rozpoczęcie
• Ok. 16:30 – Koncert DAWIDA
KWIATKOWSKIEGO
• Ok. 18:00 – Występ kabaretowy
GRZEGORZA HALAMY
• Ok. 19:15 – Wręczenie nagród
i wyróżnień
• Ok. 20:00 – Koncert ENEJ
• Ok. 21:30 – Zabawa przy DJ
Ponadto:
nów, które zaplanowano na 26
sierpnia. Uczestnicy dożynek będą
mogli wysłuchać występów takich

• Gry i zabawy na orliku
• Zabawy plenerowe dla dzieci,
• Stoiska Muzeum Regionalnego
w Stęszewie, Biblioteki Publicznej
oraz Domu Kultury,
• Wesołe miasteczko i wiele
innych…
1 lipca – stadion KS Lipno
• 11:00 – „Marsz po zdrowie” –
nordic walking
• 12:00 – „Fitness na trampolinach”
• 13:00 – Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Gminy
Stęszew
• 14:00 – 17:30 – Zabawy i gry
zespołowe na orliku.
wykonawców jak: Gang Marcela,
Ewelina Lisowska oraz Piękni i Młodzi. Red

Enej.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

30 czerwca odbędzie się „Święto
Stęszewa”. Na uczestników czeka
wiele atrakcji, a wśród nich występ
kabaretowy Grzegorza Halamy,
koncert Dawida Kwiatkowskiego
oraz zespołu Enej. Szczegółowy
program w ramce.
Przedsmak atrakcji mieszkańcy gminy mieli w minioną sobotę,
kiedy to na plaży jeziora Lipno
odbyła się „Stęszewska Noc Świętojańska”, która zakończyła się
koncertem Mariusza Kalagi oraz
pokazem laserowym. Były też konkursy, warsztaty artystyczne i plastyczne, a także występy uczniów
z gminnych przedszkoli i szkół.
Wokalne umiejętności zaprezentowali również uczniowie ze szkoły
muzycznej „Stara Roszarnia” oraz
ogniska muzycznego „Stęszewskie
talenty”. Dla dzieci dostępne było
miasteczko słowiańskie.
Cykl imprez plenerowych w gminie zakończy coroczne Święto Plo-

Grzegorz Halama.

Dawid Kwiatkowski.

REKLAMA
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Gala ludzi wielkiego serca

FOT. TOMASZ SIKORSKI

Podczas 10. Jubileuszowej Gali Wolontariatu uhonorowanych zostało około 60 osób
z powiatu poznańskiego

– Doceniamy ludzi, którzy w nieprzeciętny sposób myślą o drugim
człowieku. Co więcej, niosą im pomoc, nie oczekując nic w zamian.
To dla mnie wyróżnienie dziękować
właśnie takim mieszkańcom powiatu poznańskiego – naszym wolontariuszom. I czynię to w imieniu
wszystkich, którzy tego dobra od
was dostają – mówił Jan Grabkowski, starosta poznański, podczas 10.
Jubileuszowej Gali Wolontariatu.
Starosta wręczył uhonorowanym
specjalne statuetki, życzenia wyróżnionym złożył… Jurek Owsiak, a dla
wszystkich zaśpiewała Halina Benedyk z Marco Antonellim.
Jak się okazuje, powiat poznański
ma szczęście do ludzi, którzy mają
głowę pełną pasji, oczy wypatrujące

Marek Giese od zawsze kochał
sport, a dokładnie piłkę nożną. Po
studiach na AWF rozpoczął pracę
trenerską w różnych klubach. Dziś
swoją pasją do aktywnego życia
zaraża… słuchaczy Lubońskiego
Uniwersytetu III Wieku. Od 7 lat
prowadzi jako wolontariusz zajęcia sportowe. – Odczuwam wielką
satysfakcję, pomagając „swojemu”
pokoleniu w kształtowaniu sprawności ﬁzycznej i utrzymaniu dobrej
formy – mówi Marek Giese , który
dla lubońskich seniorów poświęca
nie tylko czas i wiedzę z zakresu
sportu oraz rekreacji, ale również
swoje serce.
Sebastian Józiak zawsze ma czas
i niespożytą energię do pomagania
innym. Pierwszy pojawia się z pomy-

z dala potrzebujących i serca wrażliwe na innych. Właśnie do nich
– blisko 60 wolontariuszy – traﬁły
statuetki, które wręczali Jan Grabkowski, starosta poznański i Marek
Lis, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.
Łukasz Mroziński jest jednym
z tegorocznych laureatów. Będąc
współtwórcą Stowarzyszenia Pomóż Dziecku Niewidomemu od
wielu lat działa na rzecz podopiecznych Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach. Jest absolwentem
Ośrodka i sam dziś pracuje tam
na stanowisku pedagoga i doradcy zawodowego. Jak nikt inny zna
problemy oraz rozumie specyﬁczną
sytuację wychowanków.

Do powiatu poznańskiego przyjechała delegacja z partnerskiego Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego.
Oﬁcjalną część rozpoczęto od spotkania z Zarządem Powiatu w Poznaniu.
– Powiat poznański w wielu obszarach swojej działalności odnosi
spektakularne sukcesy. Bardzo się
cieszę, że jesteśmy wzorem nie tylko
dla samorządów w kraju, ale także
dla naszych wschodnich sąsiadów.
Te dni dały nam czas, by odpowiedzieć na wszystkie nurtujące ich pytania. Zawsze lepiej jest bazować na
doświadczeniach innych. Mam nadzieję, że nasza współpraca nabierze rumieńców – powitał gości Jan
Grabkowski, starosta poznański.
Plan pobytu został ułożony zgod-

nie z zaproponowaną wcześniej
przez stronę ukraińską listą zagadnień. Przedstawiciele partnerskiego
rejonu najpierw zwiedzali fabrykę
autobusów Solaris w Bolechowie.
Następnie – Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach. Szczególne wrażenie zrobiły na nich Park
Orientacji Przestrzennej, pracownia
dźwięków oraz muzeum tyﬂologiczne. W kolejnych dniach delegacja
gościła w szpitalu w Puszczykowie
oraz w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, przy którym powstaje najnowocześniejsze w kraju Centrum
Kształcenia Praktycznego. Zwiedzała również Kórnik, gdzie znajduje się słynny zamek, jedna z „pereł
powiatu poznańskiego”. KK

10. Jubileuszowa Gala była też
okazją do wyróżnienia Dziesięciu
Niezwykłych – osób, których działalność doskonale wpisuje się w ideę
wolontariatu. Wśród uhonorowanych przez starostę poznańskiego
znaleźli się między innymi Solange
Olszewska, właścicielka Solaris Bus
& Coach, Małgorzata Rutkowska,
prezes fundacji Amicis czy ksiądz
Grzegorz Zbączyniak, kapelan sołtysów i strażaków powiatu poznańskiego.
Podziękowania i słowa uznania oraz gratulacje specjalnie dla
wszystkich gości gali złożył z ekranu Jurek Owsiak, który podkreślił
jak ważni i zarazem wartościowi są
wszyscy, którzy niosą bezinteresowną pomoc innym. KG

Kształcenie zawodowe = praca

FOT. J. KOZŁOWSKI

Goście z Ukrainy

słami. Jest uczniem II klasy Liceum
w ZS nr 2 w Swarzędzu i już teraz
odgrywa kluczową rolę w szkolnym
Klubie Wolontariatu. Lista akcji,
w które się angażuje, jest naprawdę długa: Góra Grosza, Szlachetna
Paczka, WOSP, spotkania z seniorami. By lepiej poznać potrzeby środowiska, któremu pomaga, nauczył się
jak wciągnąć i zwieźć po schodach
osobę na wózku inwalidzkim. Brał
też udział w warsztatach, na których,
zakładając „kombinezon starości”,
mógł odczuć z czym borykają się
na co dzień ludzie starsi. – To osoba
godna zaufania. Zawsze można na
niego liczyć. Potraﬁ bezinteresownie
i z dużym zaangażowaniem pomagać innym – mówią o Sebastianie
jego najbliżsi współpracownicy.

Eksperci rynku pracy podkreślają,
że polski rynek zatrudnienia znalazł
się w sytuacji, w jakiej nie był od 25
lat. Szczególnie korzystna sytuacja
jest na terenie Poznania i powiatu
poznańskiego, które wyróżniają się
jednym z największych i najaktywniejszych rynków pracy w kraju.
W Poznaniu i powiecie poznańskim
występuje znacznie niższe bezrobocie niż w całym kraju – 1,4% Poznań, 1,7% powiat poznański (6,3%
kraj, 3,6% Wielkopolska).
Powiatowy Urząd Pracy wydał
właśnie raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
Poznania i powiatu poznańskiego.
– Najnowsze dane z tego dokumentu pokazują jednoznacznie, że
nasza decyzja o kształceniu zawodowym na najwyższym poziomie
była trafna – ocenia Jan Grabkowski, starosta poznański. – Od
18 lat analizujemy rynek pracy
zarówno dla miasta, jak i naszego
powiatu i staramy się reagować na
jego potrzeby. Zarówno oferując
szkolenia, kursy czy podnoszenie
kwaliﬁkacji organizowane przez
nasz Powiatowy Urząd Pracy,
jak i inwestując milionowe kwoty w kształcenie branżowe, w tym
dualne, w szkołach, które prowadzimy – dodaje Jan Grabkowski.
– Słowem, robimy wszystko, aby

absolwenci naszych szkół nie zasilali szeregu klientów Powiatowego
Urzędu Pracy.
Specjaliści z Powiatowego Urzędu Pracy podkreślają, że dzięki
kształceniu na odpowiednim poziomie liczba bezrobotnych absolwentów do 25. roku życia systematycznie spada w Poznaniu i powiecie.
– W ubiegłym roku liczba zarejestrowanych osób do 25. roku wynosiła 822, dziś jest ich 607 – mówi

Robimy wszystko,
aby absolwenci naszych szkół nie zasilali szeregu klientów
Urzędu Pracy
Małgorzata Pawlak, zastępca dyrektora PUP w Poznaniu. – Młodzi stanowili zaledwie 6,7 procent ogółu
bezrobotnych w naszym urzędzie.
Dla porównania, w kraju i w Wielkopolsce kształtuje się to odpowiednio na poziomie 14 i 12,5%. Nadal
największy odsetek bezrobotnych
stanowią absolwenci po studiach
wyższych – 60%, najmniejszy
uczniowie kończący szkoły zawodowe 8,2%.

Kogo najczęściej poszukują pracodawcy? – Dla osób, które mają wykształcenie zawodowe, jest praca dla
magazynierów, ślusarzy, drukarzy
czy elektryków. Osoby z wykształceniem średnim zawodowym znajdą
zatrudnienie jako logistycy, spedytorzy czy przedstawiciele handlowi.
Z kolei absolwenci uczelni wyższych
mogą liczyć na pracę jako nauczyciele w przedszkolach, informatycy, automatycy czy inżynierowie elektrycy
– dodaje Zygmunt Jeżewski, członek
Zarządu Powiatu w Poznaniu.
Tegoroczny raport wskazuje też
na kierunki działań, które należy
podjąć, by jeszcze bardziej poprawić obecną sytuację na rynku.
– Nadal należy podnosić jakość
kształcenia i dostosowywać programy nauczania na wszystkich
poziomach edukacji do aktualnych
potrzeb rynku pracy, jednocześnie
biorąc pod uwagę prognozy rozwoju branż w regionie. Bezwzględnie
musimy też monitorować trendy na
lokalnym rynku zatrudnienia i ściśle
współpracować z pracodawcami
na rzecz wzajemnego uzupełniania
działań wspierających kształcenie
zawodowe, a także rozwój sieci
doradztwa zawodowego, jako niezbędnego elementu przy wyborze
kierunku kształcenia – mówi Małgorzata Pawlak. KG
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Lekcja historii z Radiem Poznań
KONKURS

Rocznica Poznańskiego Czerwca 1956 r. na płycie dla całej rodziny
– Nie byłoby tej płyty, gdyby nie
inżynier Zenon Andrzejewski, który przechował taśmy z nagraniami
procesów poznańskich w pudłach
z napisem „muzyka ludowa”. Po
latach przekazał je dziennikarce
poznańskiej rozgłośni – Barbarze
Miczko-Malcher, która pracowała
wtedy z Agatą Ławniczak (obecna
dyrektor TVP Poznań) nad reportażem o Stanisławie Matyi. Gdyby nie
wysiłek, upór i odwaga dziennikarek Radia Poznań, nie mięlibyśmy
nagranego ważnego świadka historii – mówi Piotr Świątkowski.
Płyta „Poznański Czerwiec 56.
Lekcja historii” traﬁ podczas wakacji do wielkopolskich szkół. Można
ją zamawiać od 28 czerwca pisząc
na adres: historia@radiopoznan.
fm. Obszerne fragmenty materiału
Radio Poznań będzie emitować od
25 do 29 czerwca o godzinie 13.15.
Red. Kultury i Reportażu Radia Poznań

chardt. Aby uczniowie mogli lepiej
zrozumieć bunt poznańskich robotników, dziennikarze spojrzeli na
wydarzenia Poznańskiego Czerwca
zdecydowanie szerzej. Stalinizm,
słynne ucieczki z PRL-u, bunt robotników w Berlinie Wschodnim,
aresztowanie prymasa kardynała
Stefana Wyszyńskiego, tajny referat
Chruszczowa, a na koniec relacja
z odsłonięcia pomnika poznańskiego czerwca na placu Adama Mickiewicza w Poznaniu, o tych wydarzeniach jest płyta.

Radio Poznań wspólnie z Pocztą
Polską przygotowało płytę edukacyjną na temat wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 r. Blisko
godzinne nagranie traﬁ do szkół
podstawowych i średnich z całej
Wielkopolski jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Przez ostatnie tygodnie zespół
dziennikarzy Radia Poznań zebrał
najważniejsze archiwalne nagrania, przedstawiające wydarzenia
Poznańskiego Czerwca 56’. Pomysłodawcą wydania płyty jest prezes
zarządu Radia Poznań Filip Michał
Rdesiński.
– Staraliśmy się tak przygotować
materiał, aby był zgodny z podstawą programową, która realizowana
jest na lekcjach historii – mówi Filip
Michał Rdesiński. – Przy realizacji
nagrania wykorzystane zostały materiały z fonoteki Radia Poznań oraz
archiwalne relacje Radia Wolna
Europa. Mam nadzieję, że dźwiękowa forma lekcji historii pozwoli
uczniom lepiej zrozumieć tamte
czasy.
Materiały dźwiękowe wybrał kierownik Redakcji Kultury Radia Poznań Piotr Świątkowski. Wydarzenia na płycie komentuje poznański
historyk i nauczyciel z wieloletnim
doświadczeniem – Jarosław Bur-

Płyta traﬁ podczas
wakacji do wielkopolskich szkół
– Chcemy, aby młodzież zrozumiała genezę buntu, szeroki kontekst historyczny. Zwracamy uwagę
na propagandowe zabiegi językowe
używane przez komunistów – mówi
Jarosław Burchardt.
Na płycie znajduje się m.in. archiwalna audycja Radia Wolna Europa
z cyklu „Kawalkada czasu”, a w niej
wypowiedzi Józefa Światły, Władysława Gomułki czy Franciszka Jareckiego, który w 1953 roku uciekł
samolotem LiM-2 ze Słupska na
wyspę Bornholm.

Zdobądź płytę
• Dla naszych Czytelników
mamy 20 płyt „Poznański
Czerwiec 56. Lekcja historii.
Jak zdobyć jedną z nich? Szukajcie na naszglospoznanski.pl .

Mobilne muzeum Powstania Wielkopolskiego
cześć bohaterom tamtego zrywu
przez cały rok. Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę, w której
ustanowiła rok 2018 „Rokiem Powstania Wielkopolskiego”. W tym
roku nadaliśmy imię „Powstańców
Wielkopolskich” szkole w Więckowicach i rondu w Skórzewie. Odbyły
się też trzy konferencje związane
z Powstaniem, które zorganizowały
nasze gminne szkoły.
Atrakcyjna formuła muzeum
przemawia do różnych pokoleń.
Jednych wabi czerwony kolor oznakowanego wehikułu, innych eksponaty, wśród których nie brakuje oryginalnych pamiątek, dokumentów,
plakatów.

Ówcześni mieszkańcy gminy Dopiewo
aktywnie uczestniczyli w Powstaniu
Wielkopolskim
– Gmina Dopiewo dba o pamięć
o Powstaniu Wielkopolskim. Już
wcześniej kilkakrotnie miałem przyjemność uczestniczyć w projektach
„Żywej Flagi Powstańczej”, teraz
zostałem kustoszem „Mobilnego
Muzeum”, co napawa mnie dumą.
Cieszę się, że aktywna jest młodzież. Załogę powstańczą naszego
muzeum stanowią uczniowie szkoły

FOT. URZĄD GMINY DOPIEWO (A. MENDRALA, B. SPYCHAŁA, M. JUSKOWIAK)

„Mobilne Muzeum Powstania Wielkopolskiego” w autobusie typu
londyńskiego – z wystawą, kustoszem i powstańczą załogą, stworzył
Urząd Gminy Dopiewo. Wyjechało
ono na drogi gminy 9 i 16 czerwca.
To jeden ze sposobów zwrócenia
uwagi mieszkańców na jubileusz
100-lecia Powstania Wielkopolskiego lat 1918–1919. To także żywa
lekcja historii, związanej z miejscem
i jego mieszkańcami sprzed wieku.
Z Trzcielina w gminie Dopiewo
pochodził Andrzej Kopa, dowódca
oddziału powstańczego powiatu zachodnio-poznańskiego. Niedaleko
Dopiewa, w Więckowicach, Berezowie zorganizowali posterunek na
trakcie bukowskim, który rozbrajał
Niemców już w listopadzie 1918 r.,
a więc zanim wybuchło Powstanie.
Muzeum na kółkach było atrakcją kilku festynów w: Skórzewie,
Dąbrowie, Dopiewcu, Konarzewie
i największego pleneru – „Dni Gminy Dopiewo”. Wszędzie wzbudzało
spore zainteresowanie. Przejeżdżający ulicami autobus wzbudzał
entuzjazm przechodniów. Każdego
dnia zwiedziło je kilkaset osób.
– Mobilne muzeum jest jednym
z działań, którym chcemy zwrócić
uwagę mieszkańców na jubileusz
i naszą powstańczą tradycję – mówi
Adrian Napierała, wójt gminy Dopiewo. – Wprawdzie do grudnia,
a więc miesiąca, w którym przypada rocznica wybuchu powstania
zostało pół roku, ale my oddajemy

podstawowej w Dopiewie – mówi
Eligiusz Tomkowiak, regionalista
z Dopiewa. – Ówcześni mieszkańcy tej gminy mieli znaczący udział
w powstaniu. Niedaleko dworca
kolejowego zorganizowano zbiórkę
z całego powiatu, tworząc oddział
powstańczy. Tu powstały zręby jednego z ważniejszych pułków wojska
polskiego – 10 Pułku Strzelców
Wielkopolskich, późniejszego 68.
Pułku Piechoty. Wielu mieszkańców
ma wśród przodków powstańców.
Powstanie Wielkopolskie zadecydowało o zachodniej granicy odradzającego się państwa polskiego,
podobnie jak Powstania Śląskie.
Świętując 100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości, nie wypada nie dostrzegać tych zrywów.
Gmina Dopiewo już dziś zaprasza
czytelników „Naszego Głosu Poznańskiego” do udziału w konkursie, w którym będzie można wygrać
bilety na „Koncert Galowy z okazji
odzyskania przez Polskę niepodległości”. Wstąpią: Orkiestra Dęta
i Mażoretki Gminy Dopiewo”,
obchodzące w tym roku 5-lecie
istnienia, a gwiazdą będzie zespół
„AudioFeels”. Szczegóły w lipcu na
dopiewo.pl.

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Dni Gminy
w Kleszczewie
Kombii będzie główną gwiazdą Dni Gminy Kleszczewo,
które zaplanowano na 29 i 30 czerwca
W piątkowy wieczór odbędzie się
szereg koncertów. Usłyszymy tu zarówno muzykę taneczną w wykonaniu gowarzewskiego zespołu Twist
and Shout, jak i rytmy biesiadne,
które zaprezentuje kolejny lokalny zespół – Kleszczewianie. Zestaw znanych i lubianych utworów
z gatunku pop i rock zaprezentuje
akustyczny duet Perfect Illusion.
Gwiazdą wieczoru będzie znany
z niezliczonej ilości przebojów muzycznych, legendarny już zespół
Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka – Kombii. Imprezę
zwieńczy tradycyjnie pokaz sztucznych ogni.

Zapowiadaną już nowością
w programie Dni Gminy będzie zaplanowana na sobotę w Kleszcze-

Na ostatni
czerwcowy weekend
zaplanowano
w Kleszczewie
mnóstwo atrakcji
wie – Strefa Kibica. W specjalnie
wybudowanym namiocie zawiśnie
telebim, na którym obejrzeć będzie

można wspólnie dwa mecze 1/8
ﬁnału mistrzostw świata w piłkę
nożną, które odbywają się w tym
roku w Rosji. Przerwę między pojedynkami wypełni zespół Muito
Bom z koncertem w brazylijskich
rytmach salsa, bumba i funk. Wśród
dodatkowych atrakcji będzie także
zabawa taneczna oraz Strefa Dziecka, gdzie oprócz dmuchańców i zabaw dla najmłodszych odbywać się
będą także przejażdżki sterowanymi
radiowo modelami aut.
Głównym organizatorem Dni
Gminy Kleszczewo jest Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie. Wstęp będzie bezpłatny. MF

Patriotyzm jest pierwszą nutą umiłowania ojczyzny – tej, którą każdy
z nas nosi w sercu i takiej, która na
mapie świata nosi imię Polska – udowodnił to koncert „Śpiewanki Wielkopolski” przygotowany przez Teatr
Muzyczny w Poznaniu we współpracy
z zaprzyjaźnionym Teatrem Polskim.
Ten koncert był zaśpiewany i zagrany
prosto z serca dla tysięcy serc Wielkopolan poruszonych jubileuszem
1050-lecia Archidiecezji Poznańskiej
– Pierwszego Biskupstwa w Polsce.
Wydarzenie odbyło się 22 czerwca
na Ostrowie Tumskim i miało dwie
części. W pierwszej z nich wysłuchaliśmy „Śpiewanek Wielkopolskich”,
zaś w drugiej koncertu międzynarodowego kwartetu Il Divo, któremu
towarzyszyła Orkiestra Teatru Muzycznego w Poznaniu.
„Śpiewanki Wielkopolskie”, dawne i znane, odkryliśmy na nowo. Odczytanie ich treści przez pryzmat jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez
Polskę Niepodległości i 1050-rocznicy powstania Pierwszego Biskupstwa
w Poznaniu, pozwoliło na wsłuchanie
się w prawdę o minionych dziejach.
Reﬂeksją i odwagą artyzmu podzielili się soliści Teatru Muzycznego:
Anna Lasota, Barbara Melzer, Dagmara Rybak, Katarzyna Tapek, Łukasz Kocur, Maciej Ogórkiewicz, Maciej Zaruski i Franciszek Trojanowski,
a także aktorzy Teatru Polskiego: Ewa
Szumska i Piotr Kaźmierczak. Wielogłosowość nastroju wspomnianych
jubileuszy rozognił Chór Akademicki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
i Orkiestra Teatru Muzycznego. Pasja

FOT. PIOTR PASIECZNY / FOTOBUENO

Śpiewanki Wielkopolskie na jubileusz
twórcza każdego z chórzystów i muzyków była jasna jak pochodnia, kiedy nasi przodkowie świętowali zwycięstwo Powstania Wielkopolskiego.
„Wojenko, wojenko”, „Gdy szedłem
raz od warty”, „Marsylianka Wielkopolska”, czy „Wśród nocnej ciszy pod
Lwowem” były jak biało-czerwone
ﬂagi. Jeśli każda z nich niesie w sobie
narodową legendę, to jej obecną prawdą jest nasza wrażliwość na problemy
społeczne i obywatelskie – przekonanie o tym stało się sukcesem artystów
występujących pod marką Teatru Muzycznego, Teatru Polskiego i Chóru
UAM w Poznaniu. Za aranżacje odpowiedzialny był Radosław Mateja i Michał Łaszewicz – kierownik muzyczny
koncertu. Reżyserem „Śpiewanek
Wielkopolskich” był Artur Romański.
Gościem specjalnym Jacek Kowalski,
pieśniarz i historyk sztuki.
Organizatorami koncertów były:
Archidiecezja Poznańska, Prestige
MJM, Narodowe Centrum Kultury
oraz Teatr Muzyczny w Poznaniu.
Sponsorami „Śpiewanek Wielkopolskich” były: Fundacja Zakłady Kórnickie i Grupa Karlik, Sponsorami
Śpiewnika – Fundacja Rozwoju Miasta Poznania oraz Delphia Yachts,
a Partnerem Totalizator Sportowy
właściciel marki LOTTO. Wydarzenie zostało doﬁnansowane ze środków Miasta Poznania.

Dominik
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZ PATRONAT

Zagraj na
BLusowo!
Już po raz ósmy odbędzie się w Lusowie święto muzyki bluesowej. Festiwal BLusowo, który wpisał się już
na mapę najważniejszych imprez
tego gatunku w Wielkopolsce, tym
razem odbędzie się w sobotę, 25
sierpnia. GOK „SEZAM” ogłasza
konkurs, dzięki któremu można
dołączyć do listy wykonawców i wygrać nagrodę ﬁnansową!
Aby wziąć udział w konkursie wystarczy zapoznać się z regulaminem
i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Do udziału dopuszczeni będą
soliści i zespoły muzyczne wykonujące wszelkie odmiany muzyki
bluesowej. Oprócz wypełnionego
formularza na adres blusowo@
goksezam.pl należy przesłać także
zdjęcie zespołu oraz maksymalnie 3
autorskie utwory w formacie .mp3.
Na podstawie nadesłanych zgłoszeń
organizatorzy wybiorą 4 ﬁnalistów
przeglądu, którzy zagrają 25 sierpnia w Lusowie.
Występom przysłuchiwać się
będzie jury, któremu przewodzić
będzie Ryszard Gloger. Dla zwycięzcy Grand Prix przewidziana jest
nagroda w wysokości 2500 zł oraz
zaproszenie na 9. edycję festiwalu
BLusowo.
Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 30 czerwca 2018. Patronat
od pierwszej edycji imprezy sprawuje „Nasz Głos Poznański”.
Jarek Krawczyk

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo:
„Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo

• Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.
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Worek medali tenisistów AZS
Tenisiści AZS Poznań odnieśli ostatnio wiele sukcesów i przywieźli wiele medali z mistrzostw Polski
w różnych kategoriach wiekowych
Od 16 do 17 czerwca w Radomiu
odbył się ﬁnał ogólnopolskiej Talentiady 2018. W rozgrywkach wzięły
udział dwie akademickie drużyny:
Błyskawice AZS w składzie: Maja
Graczyk, Oliwia Sybicka, Oliwia Białkiewicz, Hugo Rytelewski, Wiktor

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

W młodzieżowych mistrzostwach
Polski do lat 23 w Świdniku Iuliia
Sokolovskaia zdobyła brąz w singlu i deblu, Elżbieta Iwaniuk złoto
w grze podwójnej, Julia Oczachowska brąz w deblu i mikście, Wiktoria
Rutkowska brąz w mikście i Bartosz
Łosiak brąz w mikście.
Równie świetne wiadomości napłynęły z mistrzostw Polski młodzików w Gdańsku. Borys Zgoła i Goran Zgoła wywalczyli brązowy medal
w singlu, a pary Zachary Rytelewski
/ Adam Marcinkowski srebrny i Borys Zgoła / Bartłomiej Ros – złoty.
Marcel Politowicz na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży zdobył
srebrny medal w grze podwójnej
grając w parze z Jaszą Szajrychem.

Drużyny AZS uczestniczące w ﬁnale Talentiady 2018.

Magda Linette zajęła drugie miejsce w
singlu w Chorwacji
Skolasiński, Maksymilian Łyskawa
i kapitan Zbigniew Lubański oraz
Szybkie Piłeczki AZS: Maja Nowak,
Amelia Jankowiak, Zuzanna Gabska,
Kamil Andrzejewski, Jędrzej Nus-

baum i kapitan Jeremiasz Radwan.
Drużyna Błyskawic zajęła II miejsce.
Natomiast tenisistka AZS Magda
Linette odniosła sukces zajmując
drugie miejsce w singlu w turnieju
w chorwackim mieście Bol.
Jeśli chcesz, by Twoja pociecha
grała 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 drogą Magdy
Linette, Agnieszki Radwańskiej lub
Łukasza Kubota. Zajęcia odbywają
się na kortach AZS w Poznaniu, przy
ul. Noskowskiego 25. Prowadzą je
licencjonowani trenerzy Polskiego
Związku Tenisowego. Zapisy i informacje pod tel.: 61 851 85 95. Red

PROMOCJA

Od 1 lipca otwarte będzie kąpielisko nad jeziorem Chomęcickim
w Chomęcicach (gm. Komorniki).
Będzie ono czynne codziennie do
31 sierpnia w godzinach 11–19.
W akwenie wyznaczone zostaną
dwie strefy: dla osób nieumiejących pływać i dla potrafiących.
Nad bezpieczeństwem kąpiących
się czuwać będzie w godzinach
funkcjonowania kąpieliska wykwalifikowana kadra ratownicza.
Red

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
Informuje, że 25 czerwca 2018 roku został wywieszony 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 – WYKAZ
nieruchomości gminnych, położonych w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne
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.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje
23 sierpnia 2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy
Stęszew przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się czwarty przetarg ustny na
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku nr 7 przy ul. Parkowej w m.
Strykowo o pow. użytk. 38 m2 wraz z udziałem w działce nr 47/27 o pow.
0.2309 ha wynoszącym 340860/15.313.584cz (380/17072cz.). Wyż. wym.
nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW PO1S/00043794/1.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65.000,- zł, wadium w kwocie
6.500,- zł. należy wpłacić na konto Urzędu do dnia 20 sierpnia 2018r.
Cena wywoławcza nieruchomości w stosunku do trzeciego przetargu została
obniżona o 10.000 zł.
Szczegółowe ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej
www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie i w sołectwach.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
pod nr tel. 61 /8197 149, pokój nr 16.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Kąpiel w Chomęcicach
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Półkolonie w Termach Maltańskich
Jak co roku Termy Maltańskie należą latem do najbardziej gorących adresów w Poznaniu. Dla dzieci
w wieku od 6 do 12 lat aquapark w czasie wakacji jest także miejscem aktywnych półkolonii
chem. W czerwcu i lipcu w ramach
półkolonii organizowane będą ponadto wyjścia do Bramy Poznania,
naszpikowanego
multimediami
muzeum historii naszego miasta
i kraju. Z kolei w sierpniu bawić
będą się w Bula Parku na Malcie.
Stałym punktem półkolonii w Termach, sprzyjającym integracji dzieci,
są także liczne gry i zabawy zespołowe. Ponadto uczestników półkolonii
odwiedzą interesujący goście, którzy
wprowadzą ich w fascynujący świat
owadów lub zaprezentują eksperymenty z dziedziny chemii i ﬁzyki.
Półkolonie w Termach Maltańskich odbywać się będą przez całe
wakacje od 25 czerwca do 31 sierpnia (z wyłączeniem tygodnia 20-24
sierpnia). LB

Zapisy
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Aby spędzić niezapomniane wakacje
dzieci nie muszą już wyjeżdżać z Poznania. Oferta letniego wypoczynku
w ramach półkolonii jest tak atrakcyjna, że rodzice mogą przebierać
w propozycjach. Jedną z najciekawszych opcji są z pewnością organizowane przez Szkołę Pływania Fregata
Swimming półkolonie w Termach
Maltańskich, jednym z największych aquaparków w Polsce.
W programie 5-dniowych turnusów dla dzieci przygotowano szereg
atrakcji. Jak na półkolonie ze szkołą
pływania przystało, ich uczestnicy
będą spędzać sporo czasu w wodzie
– czy to ucząc się lub doskonaląc
pływanie (w grupach podzielonych
w zależności od wyjściowych umiejętności), czy bawiąc się w wypełnionej wodnymi atrakcjami części
rekreacyjnej Term.
I choć sam aquapark kusi wieloma atrakcjami, to w ramach półkolonii dzieci czekają także wyjścia
w interesujące miejsca, takie jak
Park Linowy Pyrland, czy Fabryka
Śmiechu Michałek (dla grupy młodszej), czyli wielki małpi gaj pod da-

• Zapisy oraz szczegółowe informacje o półkoloniach w Termach Maltańskich znajdziecie
na stronie www.fregata.com.pl.
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„Orzeł i Krzyż – Niepodległa”
Zobacz największe widowisko plenerowe w Polsce! Przeżyj
porywającą opowieść o 1000 lat naszej historii, odgrywaną na
scenie wielkości sześciu piłkarskich boisk
Ponad trzystu aktorów, spektakularne efekty specjalne, konie i akrobaci, poruszające mappingi oraz
wspaniała gra światłem! Widowiska
„Orzeł i Krzyż” obejrzało już ponad 30 tysięcy widzów, a większość
spektakli kończyło się owacjami na
stojąco. W te wakacje widowisko
można zobaczyć siedem razy –
w piątki i soboty od 29 czerwca do
14 lipca.
Widowisko „Orzeł i Krzyż – Niepodległa” to niezwykła podróż przez
historię Polski od czasów założenia
państwa polskiego, przez chrzest
i nadanie korony Bolesławowi
Chrobremu, aż po triumfy husarii,
powstanie Solidarności i przesłanie
Jana Pawła II. W tym roku spektakl
wpisze się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Twórcy widowisk w Murowanej
Goślinie konsekwentnie realizują
nową formułę pokazywania historii
w sposób atrakcyjny, angażujący,
z wykorzystaniem gry światła i obrazów. To potraﬁ oczarować widzów!
Spektakl rozgrywa się na ogromnej
przestrzeni, w kilku planach, zarówno tuż przed mieszczącą 2000
REKLAMA

widzów trybuną, jak i w odległości
nawet stu metrów, na co pozwala
malowanie światłem, mapping na
kurtynach wodnych czy wykorzystanie ognia.

Park Dzieje – historia i zabawa
Widowiska w Murowanej Goślinie funkcjonują w ramach historycznego parku tematycznego –
Parku Dzieje. W tym roku – oprócz
nocnego widowiska „Orzeł i Krzyż
– Niepodległa” – prezentowane
są w nim dwa widowiska dzienne
– „Zawisza”, „Powstanie Wielkopolskie” oraz pokazy sokolnicze.
W Parku Dzieje można także wziąć
udział w Biesiadzie Staropolskiej,
tradycyjnej uczcie z jadłem, tańcami
i odgrywanymi scenami szlacheckich zabaw, a na najmłodszych czekają w nim katapulty, ogród bajek
oraz stanowisko archeologiczne.
Widowiska „Orzeł i Krzyż – Niepodległa” odbywają się w Murowanej Goślinie w piątki i soboty od
29 czerwca do 14 lipca. Początek
o 21.30. Bilety można kupić na
stronie www.ParkDzieje.pl oraz
w punktach stacjonarnych: Poznań:

CiM (ul. Ratajczaka 44), Murowana
Goślina (kasy biletowe Parku Dzieje, ul. Bracka 9). WD

„Orzeł i Krzyż –
Niepodległa”
• Miejsce: Murowana Goślina,
Park Dzieje, ul. Bracka 9
• Terminy: 29, 30 czerwca; 6, 7,
8, 13, 14 lipca 2018 r.
• Początek: g. 21.30 (ok. 1,5h)
• Do Parku Dzieje można dojechać z Poznania pociągami
Kolei Wielkopolskich. 30 minut po zakończeniu widowiska
do Poznania odjeżdża darmowy powrotny pociąg „Orzeł”
(stacja Zielone Wzgórza, ok.
450 m od terenu parku).

Zdobądź bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy dwa dwuosobowe zaproszenia. Jak je zdobyć? Szukajcie
na www.naszglospoznanski.pl .

