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!

GWIAZDY DISCO POLO
W DOPIEWIE

Wakacje można zakończyć na „Gminnych Dożynkach” w Dopiewie, które zapowiadają
się atrakcyjnie. Wydarzenie uświetnią koncerty gwiazd disco polo – zespołów Classic
i Power Play, których znawcom gatunku nie trzeba przedstawiać. Więcej na STR. 9

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

Lisowska w gminie Stęszew STR. 11

FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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„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
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Z DRUGIEJ STRONY

Strach pomyśleć co będzie od dziś na moście Lecha
— Wakacje to czas, który drogowcy
tradycyjnie wykorzystują na prace
remontowe. Aktualnie jest ich sporo
w Poznaniu i okolicznych gminach.
Zacznę jednak od dobrej wiadomości dla mieszkańców Wronczyna
w gminie Stęszew. Od soboty
okoliczni kierowcy mogą korzystać
z przejazdu poprzecznego na tzw.
węźle „Mosina”. Czekali na to
bardzo długo, bo inwestycja się
opóźniała.
Niestety, zamknięty został dojazd do pobliskiego Będlewa. Oby

prace zostały zakończone przed
rokiem szkolnym, by mieszkańcy
tej miejscowości nie musieli jeździć
dalekim objazdem. Więcej na ten
temat piszemy na stronie 5.
W sobotę rozpoczął się też
remont na poznańskim moście
Lecha. Od dzisiaj jego okolice lepiej
omijać z daleka, aż strach pomyśleć
co tu będzie się działo. Więcej na
ten temat piszemy na stronie 3.
Na niej także przeczytacie o tym,
że Poznańskie Inwestycje Miejskie
w piątek otworzyły koperty z ofer-

Pozostaje nam
cierpliwie czekać
na koniec prac…
Sławomir Lechna
redaktor naczelny NGP
s.lechna@naszglospoznanski.pl

tami od ﬁrm zainteresowanych
budową tramwaju na Naramowice.
Zgłosiły się dwa konsorcja. Trwa
analiza ofert. Oby realizacja pierwszego etapu tej wyczekiwanej przez
mieszkańców, najważniejszej inwestycji w północnej części Poznania,
przebiegała sprawnie.
13 sierpnia natomiast rozpocznie się remont na Górnym Tarasie
Rataj. Pojawią się kolejne utrudnienia. Nic tylko pozostaje czekać
na koniec prac, a potem będzie już
tylko lepiej…
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działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo
i skutecznie zareklamować swoje towary czy usługi?
Zapraszamy do reklamy w Naszym Głosie Poznańskim.
Twoja reklama traﬁ do 20.000 mieszkań!
Kontakt z Biurem Reklamy? 691-895-296

relacje i galerie zdjęć z wydarzeń
w Poznaniu i 19 okolicznych gminach

Kalendarium
6 sierpnia
PONIEDZIAŁEK

• O godz. 18:30 U Bazyla (Poznań, ul. Norwida 18a) rozpocznie się koncert Cannibal Corpse,
jednego z najbardziej szanowanych zespołów na scenie
ekstremalnej. Cannibal Corpse
powstali w Buffalo w stanie
Nowy Jork i postanowili dzielić
się ze światem historiami
o wyszukanych morderstwach,
torturach, zombiakach i rzecz
jasna kanibalach i kanibalizmie
(nazwa zobowiązuje). A muzyka
ma wielu zwolenników na całym
świecie. Bilety – 80 zł.

7 sierpnia
WTOREK

• W sierpniowe wtorki Gminny
Ośrodek Kultury Sokół, Kino
Muza z Poznania oraz TBS
Czerwonak zaproszą na „Kino
po Sąsiedzku”. Seanse będą się
rozpoczynać o godzinie 21.15,
a odbędą się tradycyjnie już
na parkingu TBS w Koziegłowach (przy ul. Poznańskiej). 7
sierpnia zobaczyć będzie można
ﬁlm „Dusza i ciało” (reż. Ildikó
Enyedi, Węgry 2017, 116 min.).
Film zdobył nagrodę Złotego
Niedźwiedzia na festiwalu
w Berlinie oraz był nominowany
do Oscara.

15 sierpnia

Zamów reklamę
w Tarnowie Podgórnym

23 VIII 20 tys.
FOT. AGNIESZKA RZEŹNIK

Teraz ogłoszenie lub reklamę w „Naszym Głosie Poznańskim” można
zamówić także w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 62A (sklep
Dobre Okna), tel. 61 8164 376, 602 150 364.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

ukaże się kolejny
numer Naszego
Głosu Poznańskiego

egzemplarzy wynosi
nakład Naszego
Głosu Poznańskiego

Z nami możesz
negocjować
ceny reklam!

Wszystkich
zainteresowanych
umieszczeniem
reklamy prosimy
o kontakt!
Tel. 691 895 296

ŚRODA

• Koncert „Presley, kobiety i śpiew” rozpocznie się
o godz.18.30 na dziedzińcu
Urzędu Miasta Poznania przy
pl. Kolegiackim 17. – Często
standardy, evergreeny, covery to
materia, do której podchodzimy
z dużym dystansem – mówi organizator Krzysztof Wodniczak.
– Ważne jest to, aby wokalistki
podejmujące to wezwanie wyciągnęły z tego repertuaru coś
nowego, elektryzującego, żeby
spojrzały na dany utwór inaczej
niż wykonywał to Elvis Presley.
Zaśpiewały „po swojemu”.
Do organizacji przyczyniły się
Polskie Towarzystwo Artystów,
Autorów, Animatorów Kultury
PTAAAK, miasto Poznań, Miejska Rada Seniorów, Ukraiński
Dom Handlowy Obolon (kawas
chlebowy) oraz Radio Poznań,
Kulturalnik Poznański. Wstęp
wolny.
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TEMAT NUMERU

Są chętni na tramwaj na Naramowice
Dwa konsorcja, które chcą zaprojektować i wybudować trasę tramwajową od pętli Wilczak do Naramowic
oraz węzeł komunikacyjny Nowa
Naramowicka, stanęły do przetargu
ogłoszonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie. W piątek otwarto
złożone przez nie oferty.
Realizację pierwszego etapu tej
wyczekiwanej przez mieszkańców,
najważniejszej inwestycji w północnej części Poznania, konsorcjum,
w którego skład wchodzą ﬁrma
Gülermak z Ankary oraz Mosty
Łódź i Gülermak Sp. z o.o., wyceniło na prawie 380 mln zł. To ok.
15 proc. więcej niż na realizację inwestycji przewidział zamawiający.
Droższa oferta, złożona przez konsorcjum spółek Torpol z Poznania
i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia, opiewa
na około 490 mln zł.
Oba konsorcja zadeklarowały
udzielenie 96-miesięcznej gwarancji
i skrócenie terminu wykonania części tramwajowej o 3 miesiące. Obecnie trwa analiza złożonych ofert.
Inwestycja ma być prowadzona w formule „projektuj – buduj”
co oznacza, że wykonawca będzie
zobowiązany do sporządzenia
projektu budowlanego, projek-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Poznańskie Inwestycje Miejskie w piątek otworzyły koperty z ofertami od ﬁrm zainteresowanych
budową tramwaju na Naramowice. Zgłosiły się dwa konsorcja. Obecnie trwa analiza złożonych ofert

tów wykonawczych, dokumentacji
powykonawczej oraz uzyskania
wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń i pozwoleń oraz do wykonania wszystkich robót budowlanych
zgodnie z zakresem Planu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków
w nim zawartych.
Zgodnie z założeniami opublikowanymi w ogłoszeniu przetargowym
roboty budowlane powinny zakończyć się do końca roku 2021, a uruchomienie tramwaju planowane jest
na wiosnę 2022 roku. W ciągu czte-

rech lat powstanie trasa tramwajowa, zbudowany lub przebudowany
zostanie układ drogowy w rejonie
ul. Naramowickiej, od skrzyżowania
z ul. Słowiańską/Szelągowską/Wilczak do ul. Błażeja, a węzeł drogowy
Nowa Naramowicka wraz z wiaduktem dla tramwajów zostanie wybudowany w rejonie skrzyżowania ul.
Naramowickiej z ul. Lechicką (droga krajowa nr 92).
Inwestycja realizowana w ramach
projektów „Poprawa warunków
komunikacyjnych w ciągu drogi
krajowej nr 92 w Poznaniu” oraz

„Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” jest doﬁnansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

Tramwaj między
Wilczakiem a Garbarami
Przetarg na wykonawcę trasy
tramwajowej z Wilczaka na Naramowic dotyczył pierwszego etapu
tej inwestycji. W ramach etapu
drugiego tramwaj pojedzie od pętli Wilczak, przez ul. Szelągowską

i Garbary do skrzyżowania z ul. Estkowskiego. W najbliższych dniach
podpisana zostanie umowa na opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz Programu FunkcjonalnoUżytkowego dla tego etapu z ﬁrmą
SWECO Consulting. Oferta SWECO Consulting, poznańskiej spółki
należącej do SWECO – wiodącej
w Europie ﬁrmy doradczej z branży
architektonicznej i inżynieryjnej,
notowanej na giełdzie NASDAQ –
okazała się najkorzystniejsza spośród czterech, jakie wpłynęły do
ogłoszonego przez PIM przetargu.
SWECO Consulting za realizację
zamówienia otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 1,4 mln zł. Bezpośrednio przed otwarciem ofert
PIM ujawnił, że kwota, jaką ma
zamiar przeznaczyć na realizację
zamówienia to 1,8 mln zł.
W zakres zamówienia wejdzie nie
tylko opracowanie wielobranżowej
koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla drugiego
etapu budowy trasy tramwajowej do
Naramowic, lecz również przygotowanie opracowań pomocniczych
i uzyskanie ostatecznej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy tego odcinka trasy. RB

Rozpoczął się remont mostu Lecha w Poznaniu
będą odbywać się przez drogi ekspresowe S5 i S11, drogę krajową
nr 25, a także drogi wojewódzkie nr
305, 306, 466 oraz autostradę A2.

Organizacja ruchu na moście
Szczegółowe informacje na temat zmienionej organizacji ruchu
i związaną z tym koniecznością
zmiany jezdni i pasów ruchu na
przylegających do mostu skrzyżowaniach pojawiły się na tablicach
umieszczonych 150 m przed skrzyżowaniami ul. Hlonda z ul. Bałtycką
oraz ul. Serbskiej i ul. Lechickiej.
Całość robót oraz dojazdy do istniejącego obiektu są w zasięgu oświetlenia ulicznego.
Na samym moście Lecha przez
cały okres trwania inwestycji ruch
pojazdów w obu kierunkach będzie
odbywał się wyłącznie południową
nitką (dwa pasy w kierunku Czerwonaka, Swarzędza, Warszawy i jeden pas ruchu w kierunku Świecka).
Pasy jezdni zostały wydzielone przy
pomocy odpowiedniego oznakowania. Ruch samochodowy wróci na
nowy obiekt na przełomie stycznia
i lutego 2020 roku, choć niektóre
roboty, nie mające wpływu na przejezdność nowego mostu, będą odbywać się jeszcze do czerwca 2020
roku.
Kierowcy wjeżdżający na most
od strony ul. Lechickiej i Serbskiej
muszą zwolnić do 30 km/godz., by
bezpiecznie zjechać na dwa pra-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

W nocy z 3 na 4 sierpnia rozpoczął
się remont północnej części mostu Lecha. Zostanie ona rozebrana
i wybudowana od nowa. Ruch samochodowy wróci na nowy obiekt
za półtora roku, na początku 2020
roku.
Teren mostu został przekazany
wykonawcy już 2 lipca, ale zgodnie
z warunkami umowy mógł on wyłączyć most z ruchu w momencie,
w którym przystąpi do prac rozbiórkowych. Dzięki temu użytkownicy mostu przez cały lipiec mogli
z niego korzystać, a dopiero kilka
dni temu rozpoczęły się prace przygotowujące zmianę organizacji ruchu. W sobotę, 4 sierpnia, zaczęto
rozbiórkę obiektu.
Chociaż przebudowa północnej
nitki mostu Lecha obejmie obszar
od skrzyżowania ul. Hlonda z ul.
Bałtycką do skrzyżowania ulic Serbskiej i Lechickiej, to obszar oddziaływania tych robót będzie znacznie
większy. Przebudowywany obiekt
jest bowiem usytuowany w ciągu
drogi krajowej nr 92, którą odbywa
się ruch tranzytowy przez Poznań –
na linii Wschód-Zachód.
Informacje o zmianach organizacji ruchu oraz tablice wyznaczające
objazdy na skrzyżowaniach i węzłach drogi krajowej nr 92 pojawiły
się po wschodniej stronie Poznania
już w okolicach Konina, a po stronie
zachodniej – w okolicach Nowego
Tomyśla. Przewidziano, że objazdy

we pasy prowadzące na wprost,
w stronę ul. Bałtyckiej (dalej m.in.
do Czerwonaka czy Swarzędza). Ze
skrajnego prawego pasa, po pokonaniu mostu, mogą zjechać w ul.
Hlonda.
Jadący od strony ul. Bałtyckiej
w stronę ul. Lechickiej i Serbskiej,
również muszą przed wjazdem na
most zachować ostrożność i zwolnić do 30 km/godz. Wjazd na most
i jazda po nim odbywa się jednym
pasem. Po zjechaniu z mostu jeden
pas ruchu rozszerzy się do trzech.
Skrajny prawy pas będzie prowadził
na wprost, by krótko potem przejść
w dwujezdniową ul. Lechicką. Dwa
lewe pasy służą do skrętu w lewo
w ul. Serbską.

Most sprzed ponad pół wieku
Północna część mostu była
bardzo w złym stanie. Powsta-

ła na początku lat 50. ubiegłego stulecia i przez ponad 40 lat
przejeżdżały po niej samochody
w obu kierunkach. Przez ponad
60 lat nie przeszła gruntownego
remontu, a jedynie drobne naprawy i wymianę nawierzchni z kostki brukowej na asfaltową. Część
południowa została wybudowana
pod koniec lat 90.
Nowy most, o długości niemal
236 metrów, będzie nie tylko dostosowany do większych obciążeń, ale
też wyposażony w trzy pasy jezdni
o szerokości 3,5 m każdy, ścieżkę
rowerową o szerokości 2 m oraz
chodnik o szerokości 1,5 m.
Inwestycja jest częścią zadania
„Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92
w Poznaniu”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zarezerwowano
na ten cel 74,2 mln zł, ale konsor-

cjum które wygrało przetarg – sopocka spółka MOST oraz spółka
KSH ze Śremu – zaoferowała wykonanie prac za 53 mln zł. Projekt
jest współﬁnansowany ze środków
miasta Poznania oraz dotacji Unii
Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, w ramach działania 4.2.
Kwota doﬁnansowania to ponad 51
mln zł.
W przetargu zakładano, że wykonawca będzie miał 730 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
na wykonanie prac. Konsorcjum
zadeklarowało skrócenie terminów
wykonania. Zgodnie z umową nowy
most powinien być przejezdny na
koniec stycznia 2020 roku, a zakończenie wszystkich prac budowlanych, nie mających już wpływu na
ruch samochodowy, planowane jest
na koniec czerwca 2020 roku. RB
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FOT. HIERONIM DYMALSKI

Kolejowa rama Poznania
Linia kolejowa wokół Poznania, która dotychczas
wykorzystywana jest tylko przez pociągi towarowe,
będzie dostosowana w przyszłości do ruchu pasażerskiego
Przejazd z Franowa na Naramowice lub Strzeszyn znacznie się dzięki
temu skróci. 2 sierpnia podpisano
umowę na wykonanie kompleksowej koncepcji tego projektu.
– Uruchomienie komunikacji
pasażerskiej w ramach Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej na obwodnicy
towarowej jest projektem przyszłościowym. Jednak już dziś musimy
zadbać o to, aby w ramach prac
projektowych zostały przygotowane wszystkie niezbędne elementy,
które będą służyć pasażerom. Prowadzenie tego projektu jest możliwe
dzięki doskonałej współpracy z PKP
PLK S.A. – mówi Maciej Wudarski,
zastępca prezydenta miasta Poznania.

gółowo opracuje koncepcje zagospodarowania dla stacji: Franowo,
Kobylepole oraz Naramowice, jako
niezwykle istotnych dla aktywizacji
tych obszarów dla kolejowego ruchu pasażerskiego i stworzenie najlepszych warunków dla integracji
z transportem miejskim.
Ważnym elementem inwestycyjnym będzie budowa jednotorowej łącznicy kolejowej pomiędzy
obwodnicą towarową a linią 354
Poznań – Piła. Znajdzie się ona pomiędzy nowym przystankiem Suchy
Las a Poznań Strzeszyn.
Będzie uzupełnieniem prac jakie
ﬁrma BBF realizuje dla wykonywanego obecnie projektu dla PKP PLK
„Prace na obwodnicy towarowej

Podpisano umowę pomiędzy miastem Poznań a ﬁrmą BBF Sp. z o.o.
Stworzy ona kompleksową koncepcję programowo-przestrzenną polegającego na powiązaniu nowoprojektowanych przystanków w ramach
obwodnicy towarowej Poznania.
Realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekt zakłada
powstanie nowych przystanków kolejowych: Poznań Franowo, Poznań
Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Karolin, Poznań Naramowice,
Poznań Uniwersytet i Suchy Las.
Stacje ta mają być połączone z miejską infrastrukturą transportową –
drogową i pieszo-rowerową.
Wśród wyżej wymienionych przystanków kolejowych ﬁrma szcze-

Poznania”. Polega on na weryﬁkacji
możliwości uruchomienia ruchu pasażerskiego na obwodnicy towarowej
Poznania i wszelkich prac, które muszą być w tym celu wykonane, głównie
z zakresie infrastruktury przystanków
i peronów dla podróżnych.
Modernizacja obwodnicy towarowej miasta Poznania jest obecnie
w fazie projektowania a sama inwestycja znajduje się na liście rezerwowej z szansami na doﬁnansowanie
unijne.
Wartość umowy opiewa na kwotę
około 150 tys. zł brutto, a czas realizacji zlecenia przewidziano na grudzień 2018 r.
Obecnie przejazd z Franowa na
pętlę tramwajową przy os. Sobie-

skiego tramwajem nr 16 zajmuje
planowo 34 minuty. W podobnym
czasie można dojechać „dwunastką” pomiędzy Piątkowem a Starołęką. Dzięki obwodnicy kolejowej
czasy przemieszczenia się pomiędzy
tymi miejscami skrócą się o kilkanaście minut.
– Jest to projekt przyszłościowy.
Już teraz jednak myślimy, żeby dać
mieszkańcom alternatywę kolei
obwodowej, która przewiezie pasażerów znacznie szybciej niż przejeżdżając przez centrum. Warunkiem jego realizacji jest uzyskanie
doﬁnansowania przez PKP PLK
środków na modernizacje. Wierzę
jednak, że tak się stanie – zaznacza
Maciej Wudarski. RB
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Nasz Głos Poznański to największy
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic
Nasz Głos Poznański jest nowoczesną
gazetą miejsko-gminną

Dystrybuowany jest
w 300 stałych punktach
(Poznań i 19 okolicznych gmin)
m.in. markety (m.in. „Piotr i Paweł”, Stary
Browar, Galeria Malta, CH Plaza), urzędy,
sklepy ogólnospożywcze i inne, banki, obiekty
rekreacji – centra tenisowe, pływalnie,
siłownie, SPA – hotele, restauracje, salony
samochodowe, hurtownie, a także
bezpośrednio (na ulicy z ręki).

13 sierpnia, rozpocznie się remont
na Górnym Tarasie Rataj. Przebudowane będzie rondo Żegrze i trasa
wzdłuż ulic Chartowo i Żegrze. Powstaną również udogodnienia w postaci przejść naziemnych i zintegrowanych przystanków. Informacje
o komunikacji zastępczej pojawią
się 9 sierpnia.
Na Górnym Tarasie Rataj powstanie nowoczesna trasa tramwajowa –
trwała, stabilna, dostępna dla osób
niepełnosprawnych. Modernizacja
poskutkuje ograniczeniem drgań
i hałasu oraz poprawi komfort podróżowania. Kompletnie przebudowane zostanie torowisko, a także
sieć trakcyjna na całym odcinku od
ronda Żegrze do os. Lecha.
Nowe oblicze zyskają przystanki tramwajowe. Przystanek Os.
Czecha stanie się przystankiem
zintegrowanym, tramwajowo-autobusowym, gdzie przesiadki będą
dokonywane „drzwi w drzwi”. Tam
również piesi zyskają dodatkowe
przejście naziemne, które umożliwi swobodny dostęp do przystanku
osobom niepełnosprawnym.

Rozbudowane zostanie rondo Żegrze – powiększy się jego średnica.
Zlikwidowane zostaną niewygodne
przejścia podziemne, powstanie
układ przystanków tramwajowych
od strony ul. Żegrze. W tym rejonie
nastąpi też przebudowa i budowa
nowych chodników oraz dróg rowerowych.
Zakres prac przewiduje wyposażenie trasy GTR w elementy stałej
organizacji ruchu i bezpieczeństwa,
w tym sygnalizacji świetlnej, a także budowę systemu monitoringu
wizyjnego. Przebudowane zostanie
oświetlenie, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa oraz gazowa. W trakcie inwestycji nastąpi
także przebudowa skrzyżowań ulic
Chartowo-Wiatraczna i Żegrze-Bobrzańska. Tam wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni oraz chodników.
W rejonie ronda Żegrze zasadzone będą nowe drzewa. Pojawią
się także elementy tzw. małej architektury na przystankach, jak wiaty,
ławki oraz tablice informacji pasażerskiej. RB

Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!
691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916,

w Buku: • ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”,
ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376, 602 150 364.
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FOT. PIM

DUSZNIKI

Remont Górnego
Tarasu Rataj

Przed rondem Żegrze powstanie nowy przystanek, a z ronda wyprowadzone będą tory w kierunku ul. Unii Lubelskiej.

WYDARZENIA

Węzeł S5 dla Wronczyna
Kierowcy i mieszkańcy Wronczyna (gm. Stęszew) mogą od od minionej soboty
korzystać z przejazdu na węźle S5 „Mosina”
Wykonawca skończył roboty drogowe i mostowe. Obiekt uzyskał
pozwolenie na użytkowanie.
– Kolejny krok został wykonany,
teraz prace będą skoncentrowane
na ciągu głównym oraz obiektach
w ciągu S5 – mówi Alina Cieślak,
rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. – Planowany termin oddania do użytkowania
S5 na odcinku Poznań – Wronczyn na zasadzie przejezdności to
czwarty kwartał bieżącego roku.
Po otwarciu dla ruchu części węzła Wronczyn, została otwarta dla
ruchu droga wojewódzka numer
431 na odcinku od drogi krajowej
numer 5 w kierunku miejscowości
Wronczyn. Ruch relacji Poznań
– Wrocław został przeniesiony
z drogi krajowej numer 5 na nowo
wybudowaną prawą jezdnię drogi
ekspresowej numer S5 (odcinkowo ruch dwukierunkowy na jednej
jezdni) oraz na łącznice.
Nie są jednak zadowoleni mieszkańcy pobliskiego Będlewa.
– Ze względu na konieczność
wykonania dojazdu do ronda od
strony miejscowości Będlewo zaszła konieczność zamknięcia odREKLAMA

cinka DW 431 – wyjaśnia Alina
Cieślak. Objazd do miejscowości
Będlewo oraz w kierunku Mosiny
będzie się odbywał przez Stęszew.
Planujemy, że wlot DW 431 na
rondo pozostanie zamknięty na
około 2-3 tygodnie.
– Oby do 1 września został
otwarty, gdy dzieci rusza do szkoły
– ma nadzieję burmistrz Stęszewa
Włodzimierz Pinczak.
GDDKiA ponadto informuje, że
oddanie do ruchu drogi ekspresowej S5 na odcinkach Radomicko
– Leszno Południe oraz Leszno
Południe – Kaczkowo nastąpi na
przełomie III i IV kwartału bieżącego roku. Udostępnienie do ruchu
tak zwanej „Obwodnicy Leszna”
uzależnione jest od wykonania robót budowlanych na węźle Lipno
w zakresie umożliwiającym połączenie nowych jezdni z drogą krajową nr 5.
Terminy oddania do ruchu pozostałych odcinków S5 w Wielkopolsce to Poznań – Wronczyn – IV
kwartał 2018 r., Wronczyn – Kościan Południe, Kościan Południe
– Radomicko – III kwartał 2019
roku. Lech

5
Cabrio
Kórniku
Po raz trzeci w Poznaniu odbył się
Międzynarodowy Zlot Cabrio Poland 2018. Odwiedzający w sobotę
i niedzielę Piknikową Polanę nad
Maltą spędzili weekend w amerykańskim stylu. Przede wszystkim
dzięki wystawie kabrioletów, ale
również dzięki konkursowi na najostrzejsze danie BBQ i najsłodsze
donuty, występowi cheerleaderek
oraz pokazom ﬁlmowym w plenerze. Na niedzielę bito rekord w jednoczesnym otwieraniu dachów przy
akompaniamencie AC/DC.
Odbył się też m.in. „Rajd pełen
tajemnic”, czyli przejazd malowniczą trasą po najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych zakątkach
Wielkopolski połączony z tajemniczymi atrakcjami. Samochody w sobotę zatrzymały się m.in. w centrum
Kórnika. Lech

FOT. ROBERT JANKOWSKI
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
Wójt Gminy Duszniki informuje, iż
zostały sporządzone i podane do publicznej wiadomości
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz
zamiany w następujących obrębach:
• dz. ew. nr 535/3 – sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego, położona na terenie miejscowości Podrzewie,
• dz. ew. nr 535/4 – sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na
powiększenie nieruchomości sąsiedniej, położona na terenie
miejscowości Podrzewie,
• dz. ew. nr 49/4 – zamiana z nieruchomością stanowiącą własność
osoby fizycznej, położona na terenie miejscowości Brzoza.
Informacja podana jest w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki,
na terenie miejscowości Duszniki oraz na stronie internetowej
Gminy Duszniki i BIP.
Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy
Duszniki ul. Sportowa 1– telefon 61– 29 56 530, pokój nr 4.
Strona internetowa: www.duszniki.eu .

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE
informuje, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. wywieszony zostanie w siedzibie Urzędu
Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, oraz na stronie internetowej
gminy, do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości
gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel.(061) 89-59-289.

Pałac w Sierosławiu:
jak ma wyglądać?
Gmina Tarnowo Podgórne zaprasza mieszkańców do konsultacji
koncepcji rewitalizacji pałacu w Sierosławiu i jego otoczenia
Na uwagi i spostrzeżenia urzędnicy
czekają do końca sierpnia 2018 r.
pod adresem wikos@tarnowopodgorne.pl lub u kierownika Wydziału Infrastruktury Kubaturowej
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Juliusza Jerzykiewicza.
Koncepcja przebudowy pałacu
w Sierosławiu przewiduje generalny remont budynku. Będzie się tu
znajdować świetlica wiejska z zapleczem kuchennym i sanitarnym, dwa
gabinety lekarskie, biuro dla rady
sołeckiej, salki na potrzeby kółek
zainteresowań i pomieszczenie dla
organizacji pozarządowych.
Na nowo zostanie zagospodarowany teren wokół – na działce o powierzchni 1,5 ha powstanie centrum
rekreacyjno-sportowe: plac zabaw,
siłownia, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w badmintona, altana grillowa oraz urządzona zostanie zieleń.
– Aby rozpocząć rewitalizację

pałacu dla jego dotychczasowych
mieszkańców
wybudowaliśmy
mieszkania – wyjaśnia wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. –
To kosztowało budżet naszej gminy
prawie 2,5 mln złotych, ale było nie-

zbędne. Klucze wręczyłem w lutym
bieżącego roku.
Prace w pałacu i jego pobliżu powinny rozpocząć się w IV kwartale
2018. Ich koniec zaplanowano na II
kwartał 2020. ARz

TPBUS dla Rodzin Dużych
Spółka TPBUS w Tarnowie Podgórnym wychodzi naprzeciw dużym
rodzinom, uczestnikom gminnego
programu „Karta Dużej Rodziny”.
– Od 20 sierpnia uruchamiamy prowizoryczny Punkt Obsługi
Klienta – mówi Waldemar Wereszczyński, prezes zarządu TPBUS. –
Członkowie dużych rodzin będą tu
mogli ładować bilety okresowe na
karcie PEKA.
Punkt będzie zlokalizowany na

PEKA, proszeni są o wcześniejsze
pobranie i wypełnienie wniosku
oraz dołączenie fotograﬁi. Wniosek
można pobrać ze strony www.peka.
poznan.pl lub w najbliższym POK
-u np. na pętli Ogrody w Poznaniu.
Uwaga – POK w Tarnowie Podgórnym pozostaje nadal zawieszony
dla pozostałych użytkowników karty PEKA. Najbliższy punkt obsługi
znajduje się na pętli Ogrody w Poznaniu. TPBUS

parkingu przy wjeździe do spółki
TPBUS w Tarnowie Podgórnym
przy ulicy Rokietnickiej 23 i będzie czynny w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 10.00 – 17.30,
a w czwartki i piątki: 8.00 – 15.30.
Przypominamy, że bilet obowiązuje na rok szkolny 2018/2019, czyli
od 3 września 2018 do 21 czerwca
2019 r.
Natomiast nowi uczestnicy programu, którzy nie posiadają karty

Zarezerwuj
wizytę
w urzędzie

Komorniki pomogą
Kamienicy
Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki

ATRAKCYJNE CENY!

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

FOT. ARCHIWUM

• beton towarowy • żwir, kruszywa
• usługi transportowe
• usługi sprzętem budowlanym
W związku z nadzwyczajną sytuacją
klęski żywiołowej, która dotknęła
zaprzyjaźnioną gminę Kamienica,
18–20 lipca, gmina Komorniki postanowiła udzielić jej pomocy ﬁnansowej.
Tysiące ludzi w jednej chwili straciło
dorobek całego życia. Ogrom strat
z powodu intensywnych opadów deszczu jest niewyobrażalny, są przerwane
drogi i zniszczone mosty, a część osiedli jest odciętych od świata.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu
Rady Gminy Komorniki 26 lipca
radni uchwalili uchwałę w sprawie udzielenia pomocy ﬁnansowej
w 2018 r. dla gminy Kamienica
z budżetu Komornik w kwocie
250.000 zł. Pieniądze przeznaczone
będą na doﬁnansowanie własnych
zadań bieżących w zakresie usuwania zniszczeń infrastruktury drogowej. Red

Od 1 sierpnia działa system rezerwacji wizyt w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy
w Swarzędzu oraz Urzędzie Stanu
Cywilnego (ul. Poznańska 25). Został on poszerzony o wizyty w Wydziale Ochrony Środowiska przy
ul. Poznańskiej 25 oraz w Wydziale
Obsługi Mieszkańców i GOAP przy
ul. Rynek 1. Wizytę można zarezerwować na stronie www.swarzedz.pl
w zakładce „Urząd”. UMIG

REKLAMA?
ZADZWOŃ!
 691-895-296
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Są pieniądze na remonty dróg
30 lipca podpisano umowy w ramach Programu na Rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Dzięki wsparciu z budżetu państwa zrealizowane
zostaną następujące inwestycje:
przebudowa ul. Cześnikowskiej
w Poznaniu, rozbudowa ul. Piłsudskiego w Koziegłowach (gm. Czerwonak), budowa drogi gminnej
w miejscowości Mościenica jako
czwartego zjazdu z ronda Mościenica, na drodze wojewódzkiej nr
434 do drogi gminnej (gm. Kórnik),
przebudowa ul. Ułańskiej w Iwnie
(gm. Kostrzyn), a także budowa ul.
Szpitalnej w Puszczykowie.
Poznań pozyskał ponad milion
złotych doﬁnansowania na przebudowę ul. Cześnikowskiej. Ma się ona
zakończyć jeszcze w tym roku.
– To inwestycja o charakterze lokalnym, ale niezwykle ważnym. Ul.
Cześnikowska, która jest już modernizowana, ma duże znaczenie,
jeśli chodzi o dojazd do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie. Obsługuje też dwa przedszkola i zespół
szkół zawodowych. Z punktu widzenia ruchu w tej dzielnicy spełnia

FOT. HIERONIM DYMALSKI

Z rządowego doﬁnansowania skorzystają Poznań oraz gminy Czerwonak, Kostrzyn, Kórnik i Puszczykowo

W imieniu gminy Kórnik umowę z wojewodą podpisał burmistrz Jerzy Lechnerowski.

Poznań pozyskał 1,1
mln zł na ul. Cześnikowską. Ma się ona
zakończyć jeszcze
w tym roku

istotną rolę – mówi Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.
Przebudowa ul. Cześnikowskiej
obejmuje wykonanie nowych nawierzchni jezdni o łącznej długości
ponad pół kilometra i ponad kilometra chodników. Powstaną też zatoki postojowe, wymienione będzie

Astronomiczna
uczta w Lusówku
śmielsze oczekiwania. Przez plac
przewinęło się około tysiąca osób –
cieszy się Tomasz Kluwak, pomysłodawca wydarzenia. –Zobaczyliśmy
wszystkie najważniejsze zjawiska
tej nocy.
Impreza jednoczyła niezależnie
od wieku: były dzieci, młodzież, dorośli i ludzie starsi. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali opowieści pasjonatów o gwiazdach i planetach,
jednocześnie obserwując niebo
przez teleskopy.
Co prawda, kolejne takie zaćmienie Księżyca dopiero w 2123 roku,
to mamy nadzieję, że wspólnych obserwacjach nieba spotkamy się już
wkrótce. ARz

FOT. FB PARAFII W LUSÓWKU

Całkowite zaćmienie Księżyca (najdłuższe w XXI wieku), Wielka Opozycja Marsa, Jowisz z księżycami,
Saturn z pierścieniami, plamy na
Słońcu, fazy Wenus, przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
nad Lusówkiem, a także niepowtarzalna okazja obserwacji planetoidy Westa, Plutona i Neptuna – to
wszystko można było zaobserwować 27 lipca, na Astronomicznym
Pikniku pod Gwiazdami. Na placu
przy kościele św. Rity w Lusówku
(gmina Tarnowo Podgórne) ustawiono kilka teleskopów przez które
można było do woli obserwować
niebo.
– Frekwencja przeszła nasze naj-

oświetlenie, wybudowany kanał
deszczowy i technologiczny oraz uzupełnione odwodnienia. W otoczeniu
ulicy posadzona będzie nowa zieleń.
Dzięki tej inwestycji poprawi się
bezpieczeństwo ruchu drogowego,
komfort jazdy jej użytkowników oraz
dostępność komunikacyjna tego osiedla. Zaprojektowanie dodatkowych

miejsc postojowych, w tym przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, ułatwi dostęp do nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu ul.
Cześnikowskiej, gdzie znajdują się
m.in.: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Przedszkole nr 91, Przedszkole nr 40 oraz Zespół Szkół Gastronomicznych. Dodatkowym elementem
zwiększającym bezpieczeństwo będzie przebudowa oświetlenia drogowego oraz budowa progów zwalniających. Ponadto zaprojektowane zjazdy
umożliwią bezpieczne włączenie się
do ruchu samochodowego.
Rozbudowa ul. Cześnikowskiej,
jest kolejną inwestycją, mającą na
celu rewitalizację zachodniej części
Starego Grunwaldu, nazwanej w latach 30. XX wieku Abisynią. Po zakończonej w listopadzie ubiegłego
roku przebudowie ul. Husarskiej,
która swoim zakresem objęła m.in.:
rozbudowę układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej i nowego oświetlenia drogowego, obecnie
remontowany oraz rozbudowywany
jest budynek przy ul. Kanclerskiej
31-33, w którym mieścić się będzie
Zespołu Szkół Specjalnych nr 103.
AJ, RB
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Aplikacja „Swarzędz”
Gmina Swarzędz oddała do użytku
nową, darmową aplikację na telefony z systemami Android i iOS.
Składa się ona z trzech paneli.
W głównym znajdują się: Kalendarz, Komunikacja miejska, Aktualności, Mapa, Media i Komunikaty
Panel boczny prawy to spis wraz
z dostępem do najważniejszych instytucji w Swarzędzu, a boczny lewy
to szybki dostęp do zakładek z panelu głównego.
Aktualności będą redagowane
w sposób krótki i przystępny – około 240 znaków. Uzupełnienie wiedzy
dostępne będzie poprzez linki do
strony swarzedz.pl – u dołu ekranu.
W obecnej formule aplikacja
będzie działała do końca roku.
W grudniu rozpoczną się prace nad
jej usprawnieniem po uwzględnieniu wszystkich uwag otrzymanych
od mieszkańców. TR

2.685.990,94 zł to kolejne środki ﬁnansowe pozyskane na
rzecz swarzędzkich seniorów. – Uzyskaliśmy je na projekt
„Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w gminie
Swarzędz” – informuje burmistrz Marian Szkudlarek

Joga w parku
Już ćwiczysz albo od dawna marzysz o tym, by zacząć? Właśnie dla
Ciebie w Parku Jankowice odbywają
się zajęcia z jogi. Ta forma ruchu
stała się bardzo popularna. Darmowe zajęcia dają szansę sprawdzenia,
bez dużych inwestycji, czy joga jest
właśnie dla nas, czy praca nad ciałem daje nam zadowolenie.
Przez letnie miesiące, co soboty, można zrelaksować się w parku

Gmina Swarzędz
myśli o seniorach

przy Pałacu Jankowice. W plenerze
nauczyć się można asan – zaczynając od tych podstawowych.
Ponieważ jogę może uprawiać
każdy, dlatego organizatorzy zapraszają i starszych, i młodszych,
a nawet najmłodszych z rodzicami.
Uczestnicy zajęć muszą przynieść ze
sobą matę, warto też zabrać butelkę
wody i wygodny, warstwowy strój.
Agnieszka Maciejewska

Wniosek przygotowany został
przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Aktywizacji
Społeczności Lokalnej w Swarzędzu
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014–2020 poddziałanie
7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne
– projekty konkursowe.
Wartość całego projektu wynosi
2.827.358,89 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to
2.685.990.94 zł. Realizacja projektu zaplanowana jest na trzy
lata i rozpocznie się od września
2018 r.
W ramach projektu zaplanowano
szereg działań wspierających seniorów gminy Swarzędz, m.in.:
• usługi opiekuńcze i asystenckie
w miejscu zamieszkania, w tym
teleopieka jako forma usług
opiekuńczych wykorzystująca
nowoczesne technologie informacyjne stanowiące element
kompleksowego wsparcia;
• poradnictwo
specjalistyczne
obejmujące porady rehabilitanta, psychologa, logopedy, peda-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE UM SWARZĘDZ
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Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek w otoczeniu seniorów.

goga specjalnego, pielęgniarki
i lekarza medycyny rodzinnej;
• utworzenie Dziennego Domu
Pomocy;
• tworzenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjno-wspierającego;
• sieć wsparcia społecznego – su-

perwizja dla opiekunów faktycznych.
Wszystkie zaplanowane działania
mają na celu wsparcie jakościowego
rozwoju usług socjalnych oraz innowacyjnych modeli pomocy i wsparcia społecznego osób niesamodzielnych. MW

Remont szkoły w Wierzące,
a potem dobudowa skrzydła
Wkrótce rozpocznie się modernizacja starego budynku Szkoły
Podstawowej we wsi Wierzonka
(gm. Swarzędz). Pomieszczenia
po mieszkaniach na piętrze budynku zostaną zaadaptowane na cele
dydaktyczne. Umowę na modernizację burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał 31 lipca.
Wykonawcą będzie zwycięzca rozstrzygniętego właśnie przetargu
nieograniczonego – ﬁrma Komplex
Zbigniew Wycisk z Tulec.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonej do wydzierżawienia
Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz.U.2018.121 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy
w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11 wywieszono wykaz nieruchomości
położonych na terenie gminy, przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz
aktualnych użytkowników – działki nr: dz. 772/1 (Stęszew), 772/2 (Stęszew),
dz. 459 (Wronczyn), dz. 237/2 (Witobel), dz. 265 (Tomice) dz. 109, 166, 209,
255 (Tomice).
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej www.steszew.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8197
149, pokój nr 16.

Koszt remontu
pokryje gmina
Swarzędz
Zadanie ma być wykonane do
końca bieżącego roku. Koszt to niespełna 1,2 mln zł z budżetu gminy
Swarzędz. Modernizacja starego
budynku to pierwszy etap większego przedsięwzięcia związanego
z rozbudową tej szkoły. W kolejnym
– zgodnie z opracowaną wcześniej
koncepcją – dobudowane będzie
nowe skrzydło szkoły (z salami lekcyjnymi, świetlicą, szatniami etc.)
oraz salą gimnastyczną. MW

Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek umowę podpisał 31 lipca.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE UM SWARZĘDZ
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Tak ma wyglądać nowe skrzydło szkoły.
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Gwiazdy disco polo w Dopiewie

W tym roku ambasadorami Gminnych Dożynek w Dopiewie zostali: Joanna Jurga i Michał Schiller, z drużyny ultimate frisbee Brave Beavers.

PROMOCJA

FOT. ARCHIWUM ARTYSTY

Classic.

Odbędą się one 2 września. Warto
zaznaczyć sobie ten dzień w kalendarzu i przyjechać. Obrzęd ludowy
i pokaz tańców ludowych zapewni
uczestnikom Zespół Pieśni i Tańca
„Chludowianie”, który odwiedzi
Dopiewo w szerokim kilkudziesięcioosobowym składzie. Wydarzenie
uświetnią koncerty gwiazd disco
polo – zespołów Classic i Power
Play, których znawcom gatunku nie
trzeba przedstawiać.
Wcześniej będzie można m.in.
posłuchać kapeli podwórkowej
i skorzystać z animacji (dostępne
będą dla dzieci bezpłatne dmuchańce) lub zrobić sobie zdjęcie
ze słomianymi rzeźbami, lub DOP
i EWO. Podsumowaniem święta
będzie zabawa taneczna, która potrwa do północy. Uroczystości rozpocznie msza dziękczynna o godz.
14:00, podczas której poświęcone
zostaną wieńce i kosze z plonami.
Po godz. 15:00 barwny korowód,
prowadzony przez dopiewską Orkiestrę Dętą wyruszy spod kościoła
na placu gminny. Tam nastąpi ciąg
dalszy dożynek. Na godz. 20 zaplanowano występ zespołu „Classic”,
a na 21.30 „Power Play”. O godz.

22.45 rozpocznie się zabawa taneczna z zespołem „Septyma Band”
Dopiewo jest dziś gminą podmiejską, ale pamięta o tradycji rolniczej
i od lat organizuje „Gminne Dożynki”. Święto Plonów jest związane
z zakończeniem żniw, podziękowaniem rolnikom za pracę, bez której
nie mielibyśmy co jeść. Dla innych

2 września na dożynkach w Dopiewie
zagrają zespoły
disco polo Classic
i Power Play
dożynki są wydarzeniem kulturalnym, podczas którego można poznać
zwyczaje ludowe. Szczegółowy program dopiewskich „Gminnych Dożynek” dostępny jest na dopiewo.pl.

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Power Play.

FOT. ARCHIWUM ARTYSTY

FOT. MICHAŁ JUSKOWIAK

Można zakończyć wakacje na „Gminnych Dożynkach” w Dopiewie, które zapowiadają się atrakcyjnie
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Remontują drogi

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje

Minimalne
postąpienie (zł)

Wadium (zł)

Nr KW

Cena wywoławcza
rocznego czynszu
dzierżawnego (zł)

Nr
działki

Opis użytków wg
ewidencji gruntów

Lp.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji
gruntów

Powierzchnia (dzierżawna) nieruchomości

że dnia 23 sierpnia 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy
Stęszew w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 odbędzie się przetarg ustny
nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gminy
Stęszew, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

1.

Cz. dz.
246/1

PO1S/0002
Grunty
2.7850ha Witobel
2.785,00 280,00 30,00
9546/4
orne

2.

Dz. 42
Dz. 457

PO1S/0003 0.5200ha
Grunty
Modrze
395,00
8196/1
0.2700ha
orne

40,00

10,00

3.

Cz.dz.
246/1

PO1S/0002
Grunty
0.7000ha Witobel
350,00
9546/4
orne

40,00

10,00

4.

Dz. 10/1 PO1S/0004 0.8967ha
Grunty
Trzebaw
1715,00 200,00 20,00
Dz. 10/2 7783/9
0.8175ha
orne

W/w działki przeznaczone są pod uprawy rolne.
Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Określone wadium należy uiścić do dnia 20 sierpnia 2018r. wraz z podaniem
nr działki na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS
w Mosinie O/Stęszew.
Szczegółowe informacje o przetargu wraz z warunkami znajdują się na
stronie internetowej www.steszew.pl, w zakładce BIP, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.
Dodatkowe informacje można uzyskać w urzędzie pokój nr 16, tel. 61 8197
149.

W gminie Stęszew dokonano odbioru remontu chodnika
na ul. Powstańców Wlkp. w Dębnie, a także ul. Piłkarskiej,
Szachowej, Hokejowej i Sportowej w Stęszewie.
W czerwcu, w wyniku robót remontowych jezdni zostały wykonane, nowe nawierzchnie asfaltowe w Dębnie na ul. Czereśniowej,
w Witoblu na ul. Długiej, w Trzebawiu na ul. Mosińskiej i Topolowej
oraz na odcinku drogi Mirosławki
– Tomice. Natomiast w Skrzynkach
na ul. Kwiatowej została wykonana
nawierzchnia z destruktu asfaltowego. Dobiegł też końca remont
chodnika na ul. Rolnej w Modrzu
oraz utwardzona została tłuczniem
droga dojazdowa w Strykówku.
W Stęszewie odebrano remonty
następujących ulic: księżnej Jabłonowskiej, kpt. Szyftera, Wjazdowej,
Skorupki, Poznańskiej, Narutowicza,
Paderewskiego, Kasprzaka, Puławskiego, Wojciechowskiego, Krasickiego, Tomickiego, Poniatowskiego
oraz przy Urzędzie Miejskim Gminy.
W sumie na terenie gminy Stęszew w przygotowaniu do realizacji
jest ok. 40 dróg i ulic.
– Wszystkie inwestycje, które
spotkały się ze społeczną akceptacją będą sukcesywnie realizowane

*5$1,7/8;

– mówi burmistrz gminy Stęszew
Włodzimierz Pinczak. – Pragnę
zwrócić uwagę, że dla realizacji tak
dużego zakresu prac potrzeba czynności związanych z pozwoleniami
na budowę, a te ostatnio przecią-

gają się, zgody społeczeństwa oraz
ogromnych pieniędzy, a te ceny
obecnie dramatycznie rosną. Jesteśmy jednak zdeterminowani i będziemy sukcesywnie plany związane
z drogami realizowali. Red
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Kto najszybciej wbije gwóźdź?
Kolorowy korowód, tradycyjne, ludowe obrzędy, zabawa taneczna – to
tylko niektóre z atrakcji, czekających na uczestników powiatowogminnych dożynek, które odbędą
się 19 sierpnia, w Radzewie (gm.
Kórnik). Na uroczystość zapraszają
starosta poznański Jan Grabkowski
oraz burmistrz miasta i gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski.
O godzinie 12.30, spod kaplicy
przy ul. św. Mikołaja, wyruszy korowód dożynkowy, który dotrze na
mszę dziękczynną koncelebrowaną
przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Uroczystości odbywać
się będą na boisku sportowym nieopodal siedziby Ochotniczej Straży
Pożarnej. Święto plonów zostanie
uroczyście otwarte przez wyróżnionych rolników z gminy Kórnik.
W trakcie części obrzędowej, poprowadzonej przez Zespół Pieśni
i Tańca Ziemi Kórnickiej „Władysie”, uczestnicy będą mieli okazję
podziwiać tradycyjne wieńce dożynkowe, które zostaną ocenione
w konkursie. Podczas ceremonii
wykonane zostaną ludowe przyśpiewki, śpiewane zazwyczaj podczas zakończenia żniw.
Kulminacyjnym punktem obrzędu dożynkowego będzie rytuał przekazania chleba. Starosta poznański
Jan Grabkowski wraz z burmistrzem
miasta i gminy Kórnik Jerzym Lechnerowskim, wypowiadając formułę:
„przyjmuję ten chleb i mądrze go

FOT. STAROSTWO POWIATOWE

Na dożynki w Radzewie zapraszają w niedzielę, 19 sierpnia, starosta poznański i burmistrz Kórnika

wszystkim do integracji mieszkańców naszych „małych ojczyzn”, czyli gmin powiatu poznańskiego.
Po tradycyjnych obrzędach zaplanowano konkurs zatytułowany
„gwóźdź programu”, który będzie polegał na jak najszybszym
wbiciu gwoździa w pieniek. W tej
konkurencji wezmą udział burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu
poznańskiego, którzy będą mieli
okazję wykazać się siłą i zręcznością. W Radzewie nie zabraknie
występów zespołów muzycznych,
a tym samym zabawy tanecznej,
która rozpocznie się o godzinie
21.00. JS

podzielę”, wręczą kawałki pieczywa
uczestnikom święta.
– To będzie doskonała okazja,
aby podziękować rolnikom za ich
ciężką i wytężoną pracę – mówi

Kulminacyjnym
momentem będzie
przekazanie chleba
starosta poznański Jan Grabkowski
– Ponadto dożynki będą znakomitą szansą do wspólnego spędzenia
czasu, do poznania i kultywowania
wspaniałej tradycji ludowej a przede

Mlynkova w Komornikach
NASZ PATRONAT

Na 26 sierpnia zaplanowano w gminie Stęszew dożynki. Odbędą się
one w Jeziorkach. Ich uczestnicy
będą mogli wysłuchać występów
takich wykonawców jak: Gang Marcela, Ewelina Lisowska oraz Piękni
i Młodzi. O szczegółach napiszemy
w kolejnych wydaniach „Naszego
Głosu Poznańskiego”. Lech

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, a w szczególności rolników, na gminne dożynki, które odbędą się w niedzielę, 2 września,
w Komornikach. Patronat objął
„Nasz Głos Poznański”.
Dożynki, o godzinie 14, rozpocznie uroczysta msza święta
dziękczynna w kościele pw. św. A.
Apostoła w Komornikach, a następnie barwny korowód dożynkowy przejdzie na stadion w Komornikach, gdzie odbędzie się część
oficjalna i artystyczna. Gwiazdą
tegorocznego Święta Plonów będzie Halina Mlynkova. Jaj koncert zaplanowano na godz. 18.15.
Potem będzie zabawa taneczna,
a o godz. 22 rozpocznie się pokaz
laserowy.
– Zapraszamy całe rodziny, bo
każdy znajdzie tu coś dla siebie –
mówi wójt gminy Komorniki Jan
Broda. – Będą wspaniałe atrakcje
dla najmłodszych oraz ciekawe
prezentacje i występy dla tych
nieco starszych. Podczas dożynek
będzie można skosztować smacznych potraw przygotowanych
m.in. przez panie z kół gospodyń
wiejskich. Zapraszamy i życzymy
wszystkim dużo dobrej zabawy.
Lech

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Święto Plonów
gminy Stęszew
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AudioFeels wystąpi w Dopiewie,
będzie wiele innych atrakcji
Koncert Galowy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbędzie się 11 listopada
w Dopiewie. Wystąpią: AudioFeels, 4te Quartet oraz Orkiestra Dęta i Mażoretki Gminy Dopiewo
Koncertowi towarzyszyć będą i inne
atrakcje, np. wystawa „Powstanie
Wielkopolskie i Gmina Dopiewo”.
Organizatorem wydarzenia jest
gmina Dopiewo, która o tym, jak
zdobyć podwójne wejściówki poinformuje 11 sierpnia, czyli 3 miesiące przed Koncertem Galowym, na
jej stronie. Warto mieć to na uwadze, ponieważ liczba miejsc w hali
w hali GOSiR, w której odbędzie się
koncert, jest ograniczona; bilety nie
traﬁą do regularnej sprzedaży.

AudioFeels
To grupa męska wykonująca muzykę w stylu Vocal Play (śpiewanie
polegające na imitacji instrumentów). Zespół stworzyli w 2007 r.
wychowankowie Chóru Akademickiego UAM w Poznaniu. Uznanie
szerszej publiczności przyniósł
udział w „Mam talent” (3 miejsce).
Talent zespołu i niebanalne aranżacje zostały docenione podczas
konkursu „Harmony Sweepstakes
A Cappella Festival” w Nowym Jorku (2012 r.) – pierwsza nagroda
i nagroda publiczności. Zdobyciem
dwóch głównych nagród zakończył
się występ zespołu na „International A Capella Festival” w Lipsku
w 2011 r. Pierwszy album AudioFeels – „Uncovered” w 2 tygodnie pokrył się złotem (2009 r.). Dwa lata
później nagrali drugą płytę „Unﬁnished”, która zebrała pochlebne recenzje. Grupa ma na koncie również
album koncertowy, nagrany w 2013
r. w Tatrze Wielkim w Poznaniu.

4te Quartet
To żeński kwartet smyczkowy,
składający się z 4 pełnych energii,

pasji i wdzięku studentek i absolwentek Akademii Muzycznej w Poznaniu: skrzypaczki – Weronika Janik, Ewelina Osowska, altowiolistka
– Karolina Ratajczak oraz wiolonczelistka – Ewa Leszczyńska. Grają
muzykę klasyczną i rozrywkową.
Jako kwartet zadebiutowały w 2015
r. u boku Michała Szpaka, z którym

Koncert finałowy
„Integracji”
Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE doczekał się już
osiemnastej edycji. Po raz kolejny
publiczność będzie mogła podziwiać tancerzy z całego świata – do
Wielkopolski przyjadą grupy ze
Słowacji, Chorwacji, Hiszpanii, Panamy, Kanady i Polski. Wszystkie te
zespoły wystąpią podczas koncertu
ﬁnałowego, który odbędzie się 19
sierpnia o godz. 21 na swarzędzkim
Rynku.
Koncert wieńczący Przegląd
Folkloru to bez wątpienia najbardziej atrakcyjny festiwalowy punkt
programu. Będzie to pieczołowicie wyreżyserowane parateatralne
przedsięwzięcie, odbywające się na
kilku scenach, przy wykorzystaniu
kilkudziesięciu reﬂektorów i ponad

stu mikrofonów. Wszystkie zespoły – 300 tancerzy i muzyków z różnych zakątków świata – wystąpią
w autentycznych strojach ludowych
przy akompaniamencie muzyków
grających na tradycyjnych instrumentach.
Podczas koncertu ﬁnałowego
w Swarzędzu wystąpią: Zespół Folklorystyczny „Vihorlat” (Słowacja),
Zespół Folklorystyczny „Les Pieds
Légers” (Kanada), Zespół Folklorystyczny „Varaždin” (Chorwacja),
Zespół Folklorystyczny „Rebulir”
(Hiszpania), Grupa folklorystyczna
„Mi Orgullo es Panamá” (Panama),
Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar” (Polska),
Zespół Tańca Ludowego „Poznań”
AWF – gospodarz przeglądu. OK

reprezentowały Polskę na Eurowizji
2016 w Sztokholmie. Dwukrotnie
wystąpiły na Festiwalu Piosenki
Polskiej w Opolu. Lista artystów,
z którymi występowały jest długa.
Edyta Górniak, Ania Dąbrowska,
Leszek Możdżer, Grzegorz Turnau
czy Kuba Badach – to niektórzy
z nich. Pierwszy krążek nagrały pół-

tora roku temu, wspierając Hospicjum Palium.

Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo i Mażoretki Gminy Dopiewo
uświetniły artystycznie mnóstwo
gminnych wydarzeń – rozrywkowych i oﬁcjalnych. Koncertują w kraju i poza jego granicami.
Dwukrotnie reprezentowały gminę
Dopiewo i Polskę na międzynarodowych festiwalach orkiestr dętych
w Czechach, spotykając się z bardzo
dobrym przyjęciem wymagającej
publiczności. Tradycją stały się ich
wspólne występy podczas Dni Gminy Dopiewo. Orkiestra od lat oprawia muzycznie obchody gminnych
uroczystości (np. obchody zw. z Powstaniem Wielkopolskim) i przemarsze (np. podczas Gminnych
Dożynek), gra na ﬁnałach WOŚP,
daje koncerty kolęd w kościołach.
Mażoretki oprawiały taneczne wiele zawodów sportowych i turniejów
rangi ogólnopolskiej.
Orkiestra łączy pokolenia i integruje. Gra w niej kilkudziesięciu
młodszych i starszych mieszkanców
z terenu całej gminy. Działa przy
Urzędzie Gminy Dopiewo. Kapelmistrzem jest Krzysztof Zaremba.
Mażoretki Gminy Dopiewo to
ponad 20 dziewcząt, wykonujących
układy taneczne, nie tylko do muzyki orkiestrowej. Powstały z grupy
cheerleaderek w dopiewskim Gimnazjum. Działają przy Szkole Podstawowej w Dopiewie. Opiekunką
jest Joanna Czapka, a choreografką
Gabriela Drewniak.

Orkiestra Dęta i Mażoretki
Gminy Dopiewo
Obydwie gminne formacje obchodzić będą w tym wyjątkowym dniu
5-lecie działalności, w związku z czym
przygotowują specjalny program.

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Festiwal orkiestr w Swarzędzu
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu oraz Ośrodek Kultury w Swarzędzu zapraszają na XX Jubileuszowy Festiwal
Orkiestr Dętych im. Rajmunda
Gronowskiego, który odbędzie się
17–18 sierpnia.
Podczas
festiwalu
zagrają:
Complesso Bandistico Arcobaleno z Włoch (Triest), Dechovy
Orchestr ZUS z Czech (Zábřeh),
Miejska Orkiestra Dęta w Gostyninie, Krotoszyńska Orkiestra Dęta,
Orkiestra Dęta im. Edmunda Korybalskiego z Rogoźna, Orkiestra
Dęta Miasta i Gminy Gostyń i Swarzędzka Orkiestra Dęta.
Festiwal rozpocznie się 17 sierpnia o godz. 18 pokazem musztry
paradnej w wykonaniu gospodarzy
wydarzenia, czyli Swarzędzkiej Orkiestry Dętej. Następnie publiczności zaprezentuje się Complesso

Bandistico Arcobaleno. Koncert
odbędzie się na Placu Niezłomnych.
Główne obchody XX Jubileuszowego Festiwalu Orkiestr Dętych
im. Rajmunda Gronowskiego od-

Zagrają zespoły
z Włoch, Czech oraz
Polski, a także godpodarze – Swarzędzka Orkiestra Dęta
będą się 18 sierpnia. Punktualnie
o godz. 12.30 w Kobylnicy, Zalasewie oraz na os. Dąbrowszczaków,
os. Raczyńskiego i os. Kościuszkowców w Swarzędzu rozpoczną
się koncerty osiedlowe, podczas

których wystąpią orkiestry z: Krotoszyna, Gostynia, Gostynina, Rogoźna, czeskiego Zábřehu i Swarzędza.
Dwie godziny później wszystkie
orkiestry przejdą ulicami miasta
kierując się na Rynek. Tam też nastąpi oﬁcjalne otwarcie XX Jubileuszowego Festiwalu Orkiestr Dętych im. Rajmunda Gronowskiego.
Po wspólnym wykonaniu dwóch
marszy – „Orkiestry Dęte” i „Happy marching band”, wszyscy artyści oraz zaproszeni goście skierują
się w stronę pływalni Wodny Raj.
Uroczysty, muzyczny przemarsz
przejdzie przez Plac Niezłomnych
i dalej ulicami Piaski, Strzelecką,
Św. Marcina i Kosynierów.
Koncert główny z udziałem
wszystkich orkiestr, który odbędzie
się na Scenie nad Jeziorem rozpocznie się o godz. 16. OK
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Więcej niż blues…
Wśród wykonawców będą i młodzi,
i doświadczeni. Zagrają grupy typowo bluesowe i takie, które z tego
gatunku czerpią inspiracje, lecz nie
zamykają się w sztywnych ramach.
Tradycyjnie, nie zabraknie atrakcji
dla całych rodzin i hitu ostatniej
edycji – warsztatów tańca bluesowego.
To od nich rozpocznie się program tegorocznego BLusowa, nad
którym patronat od pierwszej edycji sprawuje „Nsz Głos Poznański”. Już o godz. 13 pod sceną przy
ośrodku Val di Sole zajęcia taneczne
poprowadzi Hanna Paulouskaya. To
doświadczona i rozmiłowana w bluesie tancerka, która potraﬁ swoją
pasją zarazić nawet mniej tanecznie
usposobionych widzów.
Pierwszy z występów będzie solidną dawką energetycznej muzyki.
Na scenie pojawi się, obchodzący
w tym roku 10-lecie działalności,
zespół Mean Machine. Poznaniacy,
którzy 5 lat temu byli ﬁnalistami
festiwalowego konkursu, wydali właśnie świetnie przyjętą płytę
„Ogrody Salomona”. Album nagrany w (specjalizującym się w analogowych brzmieniach) Vintage
Records Studio, przynosi solidną
dawkę klasycznego bluesowego,
hard-rockowego i momentami psychodelicznego grania.
Potem na scenę wkroczy Francis
Tuan. To projekt założony przez
lidera zespołu Katedra, Fryderyka
Nguyena, który odważnie miesza
współczesną technikę i loopery
z wykorzystywaniem instrumentów
z lat 60. i 70. oraz etnicznych instrumentów z Wietnamu. W styczniu ubiegłego roku ukazał się jego
pierwszy minialbum, „Poems”,
zawierający muzyczne adaptacje
wierszy anglojęzycznych poetów.
Z tym repertuarem Francis Tuan

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

NASZ PATRONAT …takim hasłem można określić program ósmej edycji festiwalu BLusowo.
Odbędzie się on 25 sierpnia, a na dwóch scenach uczestnicy doświadczą sporych kontrastów

Gwiazda wieczoru, grupa Mörk, przyjedzie do Lusowa z Budapesztu.
„A Long Way from You” można już
odnaleźć w muzycznych serwisach.
Premierowe utwory i nowe aranżacje starszych piosenek wykona ze
swoim nowym, sześcioosobowym
zespołem. Koncerty „u siebie” mają
niepowtarzalny klimat, tym bardziej
nie można przegapić jej występu.
Kwadrans przed godziną 18 festiwalowe wydarzenia przeniosą się na
główną scenę, tradycyjnie ustawioną
na placu przy kościele. Fanów bluesa
przywita tam dziecięcy zespół Czarodzieje To My, który swój sceniczny
debiut zaliczył podczas organizowanego przez GOK „SEZAM” przeglądu Rozśpiewana Gmina.
Pierwszym międzynarodowym
akcentem festiwalu BLusowo 2018
będzie występ polsko-amerykańskiego zespołu George Dyer Band.
Laureaci ubiegłorocznej jego edycji
zawojowali także inne bluesowe sceny, zdobywając I nagrodę i nagrodę
publiczności festiwali Las Woda
Blues i Blues Nad Odrą oraz wygrali
Promo Festival, May Blues Meeting
w Koźminie Wielkopolskim. Uro-

odwiedził m. in. Open’er Festival,
Spring Break i Slot Art Festival. Na
scenie towarzyszy mu zwykle zespół
w składzie: Ajda Wyglądacz (gitara basowa, chórki) I Paweł Drygas
(perkusja, chórki).
Od samego początku, nieodłącznym i bardzo ważnym elementem
festiwalu jest ﬁnał konkursu dla
obiecujących zespołów bluesowych.
W ciągu dwóch godzin będzie można posłuchać czterech wykonawców z całej Polski, którzy powalczą
o Grand Prix, nagrodę w wysokości
2500 zł. Przyzna ją jury, któremu
przewodniczyć będzie znany dziennikarz Radia Poznań i znawca bluesa – Ryszard Gloger.
Tuż po przesłuchaniach konkursowych na scenie zamelduje się
rekordzistka pod względem występów na festiwalu BLusowo: Joanna
Pilarska. Popularna JoPil, która jest
mieszkanką Tarnowa Podgórnego,
zaprezentuje program całkowicie
inny, niż w ubiegłym roku. Namiastkę nowego materiału songwriterki,
gitarzystki i wokalistki, czyli singel

NASZ PATRONAT
Zapraszamy do Stęszewa na koncert
zespołu Pectus, który 12 października odbędzie się w miejscowej hali
widowiskowo – sportowej. Patronat
objął „Nasz Głos Poznański”.
Usłyszeć będzie można największe przeboje wykonywane przez
czwórkę braci Szczepaników,

w niespotykanej dotąd akustycznej
aranżacji. Ideą tego wydarzenia
będzie uchwycenie chwili, pewnej
energii, interakcji pomiędzy artystami muzykami i przekazanie
emocji za pomocą instrumentów
akustycznych.
Dla Czytelników mamy dwa dwuosobowe zaproszenia. Szczegóły na
www.naszglospoznanski.pl. Lech

wielu innych. Zdrowa Woda ma
w dorobku 8 studyjnych płyt, w tym
jedną nominowaną do Fryderyka
w kategorii „Album roku – muzyka
tradycji i źródeł”.
Gwiazda wieczoru przyjedzie do
Lusowa z Budapesztu. To na wydziale jazzu tamtejszej Akademii Muzycznej narodziła się grupa Mörk,
którą stworzyli niezwykle wszechstronni muzycy. Potraﬁą płynnie
przejść od bluesa, przez soul, funk
i jazz aż po hip hop. Ich debiutancki album „You Are Free to Choose”
zrobił spore zamieszanie na Węgrzech i zaprowadził na festiwale
w Holandii, Estonii, Niemczech,
Czechach i w Polsce. W tym roku
ukazać ma się druga płyta artystów,
którzy swoimi energetycznymi i ekspresyjnymi koncertami zdobywają
serca nie tylko fanów bluesa.
Po występie Węgrów, festiwal
powróci na scenę Val di Sole. Finałowy koncert zagra grupa Blueska.
Zespół, którego liderem jest wokalista i gitarzysta Andrzej Przerwa,
współtworzą: Krzysztof Gąszewski
(harmonijka), Tomasz Chojnacki
(bas) i Kamil Stachowiak (perkusja). Artyści nie tylko zagrają ostatni tego dnia koncert, ale i zaproszą
do wspólnego muzykowania podczas jam session, który zakończy
BLusowo 2018.
Festiwal to jednak nie tylko koncerty: przez cały czas działać będą
stoiska gastronomiczne, a przy
małej scenie od godz. 13 Dziecięca Strefa Artystyczna. Wstęp na
wszystkie festiwalowe wydarzenia
jest wolny.

Jarek
Krawczyk
redakcja@naszglospoznanski.pl

Folklor z różnych stron świata
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Pectus w Stęszewie

dzony w Kalifornii, a wychowany we
Francji, George Dyer jest muzykiem
o niebanalnej historii (m. in. zaszczepił bluesa w Kenii), a obecnie
mieszka we Wrocławiu, gdzie dobrał
sobie bardzo interesujący skład.
Także ze stolicy Dolnego Śląska
przyjedzie niesamowity duet, który
czasem zamienia się w trio: Pola
Chobot & Adam Baran. Artyści
znani także z triphopowej grupy
Jabłonka, doskonale odnajdują się
i w korzennym, bluesowym wcieleniu. Ich wydany jesienią minialbum „Brudno” zaowocował nagrodą „Odkrycie Roku” czytelników
kwartalnika „Twój Blues”. Oryginalne pomysły i brzmienie gitary
Adama Barana i hipnotyzujący głos
Poli Chobot doprowadziły wrocławian do występów na Rawa Blues
Festival i radiowej Trójce, a także
zaowocowały zaproszeniem do ﬁnału tegorocznego konkursu Rytmy
Młodych na legendarnym festiwalu
w Jarocinie. Do Lusowa niebanalny duet przyjedzie niemal prosto
z Nottoden w Norwegii. Wyjazd na
sierpniowe warsztaty i nagrania jest
z kolei owocem przyznania im stypendium Europejskiej Unii Bluesa
z siedzibą w Brukseli.
Po występie dwudziestokilkulatków na scenie pojawi się grupa,
która świętuje w tym roku 30-lecie
działalności: legendarna Zdrowa
Woda. Dokładnie trzy dekady temu
zespół został laureatem festiwalu
Rawa Blues, na którym pojawiał się
potem wielokrotnie. Na początku
lat 90. muzycy grupy współtworzyli
pierwsze akcje Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, trzykrotnie
grali na Przystanku Woodstock,
występowali także w Jarocinie,
Olsztyńskich Nocach Bluesowych,
festiwalach Muzyczny Camping,
Blues nad Bobrem, Fama i wielu,

Już po raz dziewiętnasty w Lusowie,
w ramach Powiatowego Przeglądu
Zespołów Folklorystycznych, zobaczymy zespoły polskie i zagraniczne.
To sierpniowe święto folkloru pełne będzie muzyki, tańców i niezwykłych barw – za sprawą zespołów
z Algierii, Białorusi, Grecji, Hiszpanii, Macedonii i Słowacji. Rzecz
jasna, jak dotychczas, nie zabraknie
zespołów z powiatu poznańskiego
i zaproszonych przez nich gości. Wystąpią: Zespół Folklorystyczny Goślinianie, Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie wraz z grupą folklorystyczną
Barwy Podola z Ukrainy, Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy oraz zespół
Przełomiacy z gminy Bardo (gmina
partnerska Tarnowa Podgórnego).
Przegląd tradycyjnie poprzedzą
Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne,
które rozpoczną się uroczystą mszą
św. o godzinie 10.30. Bezpośrednio

po niej swój nowy obrzęd dożynkowy
zaprezentuje Zespół Pieśni i Tańca
Lusowiacy.
Dzięki współpracy GOK „SEZAM” z Towarzystwem Poligrodzianie, Lusowo odwiedzą zespoły
biorące udział w Festiwalu Sztuki
Ludowej, po raz pierwszy zobaczymy
folklor algierski. Zaprezentuje go Association culturelle les couleurs d’Algérie. To grupa młodych ludzi, która
w swoim repertuarze ma rytmiczną
muzykę i pieśni tradycyjne z całej
Algierii. Białoruś reprezentować
będzie zespół Guda. Folklor grecki
przybliży The Cultural Association
of Drama „Our Origins”. Zespół został założony w 1991 r. W jego skład
wchodzi aż 130 osób w wieku od 5 do
50 roku życia, tworząc kilka grup tanecznych. Do Lusco ó Fusco to grupa
z Hiszpanii, a dokładnie z Galicji. Powstała w 1985 r. Prezentuje tradycję

i kulturę swojego regionu. Grupa ma
charakter międzypokoleniowy, występują w niej całe rodziny. Najmłodszy uczestnik ma 5 lat, a najstarszy
60. The folk ensemble „Orce Nikolov” to macedońska grupa ze Skopje
z ponad 70-letnia tradycją. Słowację
reprezentować będzie zespół The
folklore ensemble Čačinare. Z Ukrainy przybędzie Zespół Tańca Ludowego „Politechnika” Narodowego
Uniwersytetu Technicznego Ukrainy.
Hiszpanię zachodnią reprezentować będzie The Cultural Association
„Salmorena Losareña”.Uczestników
czeka więc niezwykle barwne widowisko, mieszanka kolorów, dźwięków
i kultur z różnych stron świata. Warto
wpisać do swojego kalendarza: przegląd zespołów folklorystycznych, 26
sierpnia (niedziela), Lusowo, plac
przy kościele, godzina 12.30. Wstęp
wolny. Karina Biała
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UTW w Kórniku zaprasza
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kórniku ma za sobą pierwszy semestr. Drugi rozpocznie się po wakacjach.
Zajęcia są bezpłatne, a zapisy wciąż trwają
com – Janinie Przybylskiej, Jerzemu
Lechnerowskiemu,
Sebastianowi
Wlazłemu, Markowi Kaczmarkowi,
Sławomirowi Perdochowi, Ilonie Potockiej, Klaudiuszowi Święcickiemu,
Piotrowi Guzikowi, Kazimierzowi
Krawiarzowi, Magdalenie Kadzińskiej, ekipie wolontariuszy, która
opowiadała o Tanzanii, Stowarzyszeniu Chorych na Czerniaka, Fundacji
ENEA i zarządowi OSP Kórnik.
Jeśli ktoś jeszcze nie należy do
uniwersytetu, to serdecznie zapraszamy po wakacjach!
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Odbyło się łącznie 6 zjazdów, w
czasie których wygłoszono 16 wykładów o różnorodnej tematyce.
Słuchacze zapoznali się m.in. z
tematem budżetu gminy i podatków; wspólnie rozważali teorie ﬁlozoﬁczne na temat tego, jak być
szczęśliwym, usłyszeli o okulograﬁi
wykorzystywanej w badaniach spostrzegania krajobrazu czy też mieli
okazję posłuchać wykładu z historii
sztuki o Tadeuszu Kantorze.
Projekt UTW prowadzi przez Stowarzyszenie Wspaniała Siódemka
i jest darmowy. Wykładowcy oraz
organizatorzy działają nieodpłatnie.
Wszystkim, którzy przyczynili się
do sukcesu, jakim jest UTW serdecznie dziękujemy! Szczególne
podziękowania należą się wykładow-

Robert
Jankowski
kontakt@naszglospoznanski.pl

PROMOCJA

Życiowe sukcesy
tenisistów AZS
Tenisista AZS Poznań Maciej Smoła osiągnął życiowy sukces! Pierwszy raz w karierze zwyciężył w turnieju 15.000$. W Kuala Lumpur,
w Malezji, Smoła w ﬁnale turnieju
singlowego pokonał Cypryjczyka
Michaila Pervolarakisa 6:3, 3:6, 6:3.
Także jego klubowa koleżanka
Magda Linette osiągnęła największe meczowe zwycięstwo w dotychczasowej karierze. W turnieju
WTA International w Waszyngtonie pokonała w trzech setach
6:2, 3:6, 6:3 zawodniczkę TOP 20
WTA Naomi Osakę. W piątkowym
ćwierćfinale przegrywała z Chorwatką Donną Vekić 0:3 w pierwszym secie, ale spotkanie zostało
przerwane z powodu deszczu.

REKLAMA

Pojedynek dokończono w sobotę.
Linette przegrała 1:6, 6:7 (0-7).
W innej imprezie cyklu WTA Linette pokonała tegoroczną triumfatorkę juniorskiego Australian
Open En Shuo Liang 6:3, 4:6, 6:2
i doszła do półfinału turnieju WTA
w Nanchang.
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. Zajęcia odbywają
się na kortach AZS w Poznaniu,
przy ul. Noskowskiego 25. Prowadzą je licencjonowani trenerzy Polskiego Związku Tenisowego. Zapisy
i informacje pod numerami telefonu: 61 851 85 95. Red
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Wakacyjne przygotowania
28 zawodników zespołów Brave Beavers z Dopiewa przez 8 dni intensywnie przygotowywało się w Świdnicy
Trenowali ponad 24 godziny na boisku, pokonali biegiem 30 km i ponad 20 km pieszymi wędrówkami.
Oprócz treningów biegowo-rzutowych, gdzie z każdym dniem intensywność wykonywanych ćwiczeń
rosła, nie obyło się bez treningów wytrzymałościowych czy kondycyjnych.
To były ostatnie przygotowania przed
turniejami rangi mistrzowskiej.
Już 11 sierpnia w Stargardzie
Gdańskim, w kwaliﬁkacjach regionu północnego, będą walczyć
o awans do seniorskich mistrzostw
Polski. O grę w turnieju ﬁnałowym
walczyć będzie 9 zespołów.
Natomiast młodszy zespół przygotowywał się do walki o tytuł młodzieżowego mistrza Polski. Czy tytuł sprzed 3 lat powróci do drużyny
z gminy Dopiewo – przekonamy się
1 września w Płocku?
Wyjazd był współﬁnansowany ze
środków gminy Dopiewo i wspierany przez ﬁrmę Marmite.
FOT. ADRIANNA KOSTECKA

Poznaj ducha gry

Michał
Juskowiak
kontakt@naszglospoznanski.pl

• Ultimate Frisbee – to bezkontaktowy sport, w którym drużyna atakująca ma za zadanie
złapać plastikowy dysk w streﬁe
punktowej, bronionej przez
przeciwnika. Dyscyplina ta łączy
w sobie bieganie, rzucanie, łapanie i skakanie. Mecze rozgrywane
są w dwóch wariantach: na trawie
przez drużyny 7-osobowe, w hali
przez 5-osobowe. Mecz rozgrywany jest na boisku o połowę
węższym niż do piłki nożnej.
Celem drużyny będącej w obronie
jest przejęcie dysku i rozpoczęcie
własnego ataku. Z dyskiem nie
można biegać, a po jego złapaniu
należy jak najszybciej się zatrzymać i podać dalej.
• Jeśli lubisz rywalizację
drużynową, dużą intensywność
sportową, grę w zespole, gdzie
grają dziewczyny i chłopacy,
to dołącz do Brave Beavers!
Przyjdź na trening – lista treningów na stronie bravebeavers.pll/
graj-z-nami/.

Ratownicy na medal! Nordic Walking w Stęszewie
i Komornikach
z zasobnikiem linowym”, po zaciętej walce zawodnicy uplasowali się
na piątej pozycji wśród dwunastu
startujących drużyn.
W drugim dniu mistrzostw, ze
względu na niekorzystne warunki
biologiczne panujące w wodach
zatoki, rozegrano konkurencje
plażowe. Po emocjonującej rywalizacji w bardzo trudnych warunkach, mistrzostwo Polski w „Biegu
Długim” po plaży na dystansie
1200 m wywalczyła Alicja Szwarc.
Konkurencja „Sprint po plaży” dostarczyła wielu emocji podczas eliminacji, do ﬁnałów zakwaliﬁkowali
się Agnieszka Kaczmarek i Michał
Lisiak. W ﬁnale tej konkurencji złoto zdobyła Agnieszka Kaczmarek,
a brązowy medal Michał Lisiak.
W klasyﬁkacji generalnej kobiet tytuł wicemistrzyni Polski wywalczyła
Agnieszka Kaczmarek. TT

Trwają zapisy na kolejny etap imprezy z cyklu Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego Nordic Walking. Zawody odbędą się na
terenie gminy Stęszew 2 września.
Trwa II edycja cyklu czterech
imprez
rekreacyjno-sportowych
nordic walking. Będzie to już drugie tego typu wydarzenie na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego, które swoim zasięgiem docelowo obejmie tereny gmin: Mosina,
Puszczykowo, Stęszew i Komorniki
– partnerów i inicjatorów projektu
„Aktywna Trójka – trasy trzech aktywności po WPN”.

Ostatnie imprezy rekreacyjno-sportowe
Nordic Walking odbędą się 2 września
i 13 października

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

28 i 29 lipca w Sopocie odbyły się
mistrzostwa Polski w Ratownictwie
Morskim. W zawodach wzięli udział
reprezentanci Tarnowskich Term:
Alicja Szwarc, Agnieszka Kaczmarek, Radosław Hatka i Michał Lisiak.
Pierwszy dzień mistrzostw przyniósł bardzo dobre wyniki indywidualne i drużynowe. Pierwszy medal zdobyła Alicja Szwarc zajmując
3 miejsce w konkurencji „Bieg-Pływanie-Bieg”. Następnie Agnieszka
Kaczmarek stanęła na najwyższym
stopniu podium zdobywając mistrzostwo Polski w konkurencji
„Wyścig Pływanie” na dystansie
400 m. W pierwszej konkurencji
drużynowej „Akcja z pasem ratunkowym” zespół Tarnowskich Term
zajął czwarte miejsce wśród dwunastu drużyn, przegrywając miejsce na
podium o niecałą sekundę. W kolejnej konkurencji drużynowej „Akcja

Pierwszy od lewej biegnie Michał Lisiak (Tarnowskie Termy).

Do tej pory zawody odbyły się
w Mosinie (dystans 10 km) i Puszczykowie (7 km). 2 września rywalizacja odbędzie się na terenie gminy
Stęszew (10 km). Rozpoczęły się zapisy. Zgłoszenie elektroniczne (www.
zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/
pl/GP-WPN-NW-steszew) – 35 zł,
w biurze zawodów – 50 zł (w miarę
dostępności miejsc z limitu 200).
Cykl zakończą zawody w Komornikach, które odbędą się 13 października (7 km). Lech

16

NR 142 / 6 SIERPNIA 2018

REKLAMA

