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 Zamki i pałace Wielkopolski  Zamki i pałace Wielkopolski STR. 9
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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

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

Bój „Skorpionów” Bój „Skorpionów” 
o pierwsze miejsceo pierwsze miejsce
Power Duck Iveston PSŻ Poznań liderem 2. Ligi Żużlowej! Mecz o pierwsze miejsce Power Duck Iveston PSŻ Poznań liderem 2. Ligi Żużlowej! Mecz o pierwsze miejsce 
po rundzie zasadniczej już 4 sierpnia na Golęcinie! Mamy bilety. po rundzie zasadniczej już 4 sierpnia na Golęcinie! Mamy bilety. STR. 16STR. 16
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Ratownicy

Plac zabaw

N

HAVET Hotel

M
O R Z E  B A Ł T Y C K I E

Wypożyczalnia sprzętu

Beach Bar

wc

STREFA
SPORTOWA

STREFA
EVENTÓW

STREFA
WODNYCH ATRAKCJI

HAVET Hotel Resort & Spa ***** | ul. Wyzwole nia 29, 78-131 Dźwirzyno | +48 94 711 36 50 |havethotel.pl

Wakacje nad morzem
noclegi w komfortowych pokojach
bogaty bufet śniadaniowy i kolacyjny
nielimitowany dostęp do kompleksu wodno–termalnego
nowoczesny, multimedialny klub Akwarium dla dzieci
100 m do morza

zorganizowana plaża
beach bar z bogatą ofertą kulinarną
codzienny program animacji dla dzieci
koncerty, eventy, wieczory muzyczne dla dorosłych
szeroka oferta sportów wodnych na plaży 

Dziecko do 6 lat GRATIS!
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WYDARZENIA

Trwa realizacja pierwszego etapu 
największej inwestycji komunika-
cyjnej w Poznaniu – trasy tramwa-
jowej na Naramowice. Zakończyły 
się już prace związane z budową to-
rowiska tramwajowego i sieci trak-
cyjnej na pętli Wilczak. Ukończono 
również montaż elementów syste-
mu sterowania oraz odwodnienia. 
Przejazdy testowe mają potwierdzić 
odpowiednie przygotowanie infra-
struktury torowo-sieciowej na pętli 
i oddanie jej do użytku zgodnie z za-
łożonym harmonogramem.

Na wybudowanych peronach 
stawiane są obecnie nowe wiaty 
przystankowe, które uzupełnione 
zostaną elementami małej archi-
tektury i systemu identyfi kacji pa-
sażerskiej. Ciągi komunikacyjne 
w obrębie pętli zostały wyposażone 
w rozwiązania, które ułatwią poru-
szanie się osobom z niepełnospraw-
nościami wzrokowymi i ruchowymi. 
Wyremontowana zostanie także 

nawierzchnia ul. Przełajowej – na 
odcinku pokrywającym się z prze-
budową torowiska. 

– Ten etap inwestycji pozwalają-
cy na uruchomienie komunikacji 
tramwajowej to nie koniec działań 
w rejonie pętli „Wilczak”, ponieważ 
na dalszym etapie inwestycji w środ-
ku pętli zostanie wybudowana stacja 
zasilająca dalsze fragmenty trasy na 
Naramowice oraz przebudowie ule-
gnie Punkt Nadzoru Ruchu MPK. 
Mając na uwadze konieczność 
prowadzenia tych prac, dla opty-
malizacji procesu inwestycyjnego, 
w terminie późniejszym prowadzo-
ne będą nasadzenia roślinności, 
które podczas robót mógłby zostać 
uszkodzone – mówi Grzegorz Bu-
bula, wiceprezes spółki Poznańskie 
Inwestycje Miejskie. 

Zakończenie całej inwestycji, 
dzięki której powstanie nowy układ 
komunikacyjny: torowisko o dłu-
gości 3,3 km oraz niemal 7,5 km 

dróg, łącznie z drogami dojazdowy-
mi i skrzyżowaniami, zaplanowano 
na 2021 rok. Jej wartość to ok. 380 
mln zł. Jest ona współfi nansowana 
z dwóch projektów unijnych. Kwota 
dofi nansowania wynosi 155 mln zł.

Powstanie nowy układ drogowy, 
a istniejący – w związku z włącze-

niem tramwaju – zostanie przebu-
dowany. Takie zmiany pojawią się 
m.in. na skrzyżowaniu ulic Słowiań-
skiej, Naramowickiej i Wilczak. Uli-
ca Naramowicka – od ul. Słowiań-
skiej do ul. Serbskiej – zyska nową 
nawierzchnię, zaś na odcinku od ul. 
Serbskiej do węzła Naramowicka 

zostanie kompleksowo przebudo-
wana. Zmodernizowane zostaną 
skrzyżowania ulicy Naramowickiej 
z Serbską, a także z ulicami Czarna 
Rola, Włodarską i Ziarnistą. 

W miejscu skrzyżowania ulic 
Naramowickiej z Lechicką powsta-
nie dwupoziomowy węzeł drogowy. 
Od tego miejsca do ul. Błażeja, na 
zachód od obecnej Naramowickiej, 
przebiegać będzie ul. Nowa Nara-
mowicka. Na tym odcinku wybudo-
wane zostaną również skrzyżowa-
nia z ulicami: Sarmacką i Karpią, 
Łużycką, Błażeja, a także odcinek 
ul. Nowa Stoińskiego – od ul. Jasna 
Rola do Naramowickiej. Przebu-
dowa czeka również skrzyżowania 
ulicy Lechickiej z ul. Murawa oraz 
Naramowickiej z ul. Dworską.

Całość uzupełni nowe zagospo-
darowanie terenu związanego z in-
frastrukturą pasażerską i pieszo-ro-
werową, a także zielenią i małą 
architekturą. PIM

Blisko końca prac na pętli Wilczak
Zakończyły się zasadnicze prace budowlane na pętli Wilczak. Tramwaje wykonały pierwsze przejazdy 
testowe. Otwarcie pętli zaplanowano we wrześniu wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 
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Podpisano umowę z wykonaw-
cą rozbudowy ul. Unii Lubelskiej 
z nową trasą tramwajową. Za półto-
ra roku poznańskie tramwaje i auto-
busy będą dojeżdżały do nowej pętli 
w rejonie ulicy Falistej. 

– To kolejna inwestycja w trans-
porcie publicznym. Wpisuje się ona 
w modernizację całego układu sieci 
torowej na Górnym Tarasie Rataj. 
Dla mieszkańców osiedla Falista 
oraz rejonu Minikowa i Marlewa 
jest to dodatkowa korzyść w posta-
ci szybszego dostępu do transportu 
publicznego. Jeżeli chcemy popra-
wiać jakość powietrza i zmniejszać 
ruch samochodowy, to musimy 
zaoferować odpowiednią alterna-
tywę – mówi Mariusz Wiśniewski, 
zastępca prezydenta Poznania. – In-
westycja nie wiąże się z generowa-
niem dodatkowych utrudnień czy 
negatywnym wpływem na ogólny 
ruch w mieście. Rondo Żegrze zo-
stało tak przebudowane, żeby doda-
nie linii tramwajowej wraz układem 
dróg i infrastrukturą przebiegało 
bez zakłóceń. 

Wykonawcy kończącej się prze-
budowy trasy tramwajowej na Gór-
nym Tarasie Rataj przygotowali już 
na rondzie Żegrze rozjazd, przez 
który tramwaje będą mogły poje-
chać w stronę nowej pętli. Dzięki 
temu nie będzie już konieczne za-
mykanie ronda dla ruchu kołowego 
i tramwajowego w trakcie prac na 
ul. Unii Lubelskiej. 

– W porównaniu do całej sieci 
tramwajowej jest to stosunkowo 
niewielka inwestycja, ale bardzo 
istotna ponieważ dotrzemy komu-
nikacją do osiedla, które było jej 
dotąd pozbawione. Otwieramy też 
możliwość korzystania z transportu 
nie tylko dla sporej części południo-

wego Poznania, ale także dla terenu 
na jakim działania inwestycyjne do-
piero się rozpoczną. Doświadczenie 
pokazuje jak ważne jest, żeby infra-
strukturą komunikacji publicznej, 
wyprzedzać inwestycje mieszka-
niowe – zaznacza Jan Gosiewski, 
dyrektor Zarządu Transportu Miej-
skiego. – Obecnie prowadzone są 
analizy, jakie autobusy i tramwaje 
będą dojeżdżać do pętli przy ul. Unii 
Lubelskiej. Na pewno będzie to li-
nia nr 5 i 174. Dzięki przebudowie 
wiaduktu na ul. Gołężyckiej będzie 
możliwe poprowadzenie linii auto-
busowych obsługujących Miniko-
wo, żeby także te tereny były dobrze 
skomunikowane.

Do nowej pętli tramwajowo-au-
tobusowej, wyposażonej w budynek 
ekspedycji, przystanki tramwajowe 
i autobusowe oraz parking dla rowe-
rów, doprowadzi od ronda Żegrze 
nowe torowisko w ul. Unii Lubel-
skiej wraz z siecią trakcyjną.

W ramach inwestycji na odcinku 
ul. Unii Lubelskiej od ronda Żegrze 
do nowej pętli przebudowane zo-
staną istniejące oraz wybudowane 
nowe chodniki i drogi rowerowe, 
a także podziemna infrastruktura: 

kanalizacja deszczowa, wodocią-
gowa, gazowa, cieplna, elektryczna 
i telekomunikacyjna. Powstanie sys-
tem monitoringu wizyjnego, zmo-
dernizowana zostanie sieć elektro-
energetyczna wysokiego napięcia.

Ciekawostką tego projektu jest 
pojawienie się po raz pierwszy w Po-
znaniu pętla tramwajowa o odwró-
conym ruchu. Dzięki temu łatwiej-
sze będzie przesiadanie się – drzwi 
w drzwi. Tramwaj będzie dojeżdżał 
do przystanku końcowego na pętli, 
który jednocześnie będzie począt-
kiem linii autobusowych. Z kolei 
z autobusów przyjeżdżających bę-
dzie można się bezpośrednio, w ra-
mach jednej platformy, przesiąść do 
tramwaju wyjeżdżającego z pętli. 
Będzie to znaczne udogodnienie dla 
osób przesiadających się na pętli.

W rejonie ulic Falistej i Obo-
drzyckiej na ul. Unii Lubelskiej zbu-
dowana lub przebudowana zostanie 
infrastruktura podziemna, chodni-
ki, drogi rowerowe i miejsca posto-
jowe. Powstaną nowe przystanki 
autobusowe i system monitoringu 
wizyjnego. 

– Przetarg udało się sprawnie prze-
prowadzić. Będziemy współpracować 

ze sprawdzonym, rzetelnym part-
nerem, z którym można na bieżąco 
rozmawiać i rozwiązywać problemy. 
Nie widać ryzyka, żeby ta inwestycja 
miała się do końca przyszłego roku 
nie skończyć. Jestem przekonany, że 
zrobimy to w zakładanym terminie 
i budżecie, tak jak mamy to w zwycza-
ju robić od kilku lat – podkreślił Mar-
cin Gołek, wiceprezes Poznańskich 
Inwestycji Miejskich. 

Wykonawcami będą dwie fi rmy, 
które razem zgłosiły się do przetar-
gu – Tor-Mel Sp. z o.o. i Terlan Sp. 
z o.o. Jako jedyne zmieściły się w za-
kładanym przez Poznańskie Inwe-
stycje Miejskie budżecie 50 mln zł 
oferując wykonanie prac za kilkaset 
tysięcy mniej.

Obie spółki pochodzą z regionu 
i od wielu lat działają na poznań-
skim rynku. Tor-Mel wykonał m.in. 
przedłużenie trasy tramwajowej od 
ul. Podgórnej, przez most Rocha, 
do skrzyżowania ulic Jana Pawła II 
i Kórnickiej oraz przebudował ul. 
Winogrady na odcinku od ul. Armii 
Poznań do ul. Szelągowskiej. Terlan 
jest częścią grupy Aquanet i specja-
lizuje się w pracach kanalizacyjnych 
i wodociągowych.

Na realizację wykonawcy będą 
mieli półtora roku od podpisania 
umowy.

Inwestycja będzie realizowa-
na etapowo i jest częścią projektu 
„Przebudowa trasy tramwajowej: 
Kórnicka – os. Lecha – rondo Że-
grze wraz z budową odcinka od ron-
da Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”, 
który uzyskał dotację unijną. Dzięki 
jego realizacji przejazdy tramwajów 
będą generowały mniejszą emisję 
hałasu i drgań, a trasa będzie do-
stępna dla osób niepełnospraw-
nych. PIM, RB

Umowa na rozbudowę ul. Unii Lubelskiej

Na ulicy Mickiewicza będzie wię-
cej przestrzeni dla pieszych, poja-
wią się też nowe ławki. Zmieni się 
sposób parkowania na równoległy, 
przy zachowaniu takiej samej licz-
by miejsc dla samochodów. Ruch 
pomiędzy ulicami Zwierzyniecką 
a Dąbrowskiego będzie jednokie-
runkowy z ograniczeniem prędkości 
do 30km/godz. 

Wprowadzenie zmian na ul. Mic-
kiewicza ma służyć przede wszyst-
kim poprawie bezpieczeństwa 
i wygody poruszania się w tej czę-
ści Jeżyc. Będzie to możliwe dzięki 
ograniczeniu i uspokojeniu ruchu 
oraz uwolnieniu chodników od 
parkujących samochodów. Licz-
ba miejsc postojowych nie ulegnie 
jednak zmniejszeniu. Na zmianach 
skorzystają również rowerzyści.

Dotychczasowy ruch dwukierun-
kowy zostanie zastąpiony jedno-
kierunkowym. Samochody poru-
szać się będą od ul. Dąbrowskiego 
i Zwierzynieckiej w stronę ul. Sło-
wackiego. W związku z tym skręt 
z ul. Sienkiewicza w Mickiewicza 
będzie możliwy wyłącznie w lewo. 
Kontraruch rowerowy pozwoli ro-
werzystom na jazdę w obu kierun-
kach, a na skrzyżowaniach pojawią 
się śluzy bezpieczeństwa dla jedno-
śladów.

Skrzyżowania z ul. Sienkiewicza 
i Słowackiego będą równorzędne 
– pierwszeństwo przejazdu zyska-
ją pojazdy nadjeżdżające z prawej 
strony. Zmiany w organizacji ruchu 
na ul. Mickiewicza zostaną wprowa-
dzone w sierpniu bieżącego roku. 
ZDM

Mickiewicza 
przyjazna 
dla pieszych

Blisko zakończenia prac na pętli Wilczak. Testują ją tramwaje.
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– Pomysł na spisanie legend poja-
wił się podczas wizyty w kórnickim 
Zamku. Małgorzata Potocka z Bi-
blioteki Kórnickiej PAN tak intere-
sująco opowiadała o Białej Damie, 
że pomyślałem, iż warto tę opowieść 
przelać na papier. Podań i legend 
dotyczących powiatu poznańskiego 
jest znacznie więcej. Postanowi-
łem ich poszukać – mówi Tomasz 
Sikorski z Wydziału Promocji 
i Aktywności Społecznej Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. – Nie je-
stem autorem tych historii. Ja tylko 
ubieram je w słowa. Nieraz, łącząc 
wątki, nawiązuję do czasów dzi-
siejszych. Korzystam z dostępnych 
materiałów, posiłkuję się Wikipedią 
i pamięcią ludzką… Ustalenie au-
torstwa legend bywa trudne. Często 
są one przekazywane ustnie, z po-
kolenia na pokolenie. Niektóre, jak 
te o elegancie z Mosiny czy wspo-
mnianej Białej Damie, są popular-
ne. Większość znają jednak tylko 
nieliczni, a jeszcze inne czekają do-
piero na odkrycie – dodaje.

Podania powiatu poznańskiego 
zaczynają żyć własnym życiem. A to 
wszystko za sprawą Fundacji Słowo 
i Kropka i jej projektu dźwiękowe-
go „Szlakiem legend Powiatowej 
17.” Przedsięwzięcie to otrzyma-

ło wsparcie samorządu w ramach 
otwartych konkursów ofert. Znane 
i popularne osoby, m.in. Halina 
Benedyk, Piotr Florek, o. Leszek 
Gólczyński, użyczają swego głosu 
do nagrań. Nie jest wykluczone, 
że oprócz wersji audio powstanie 
książkowa edycja. 

– Te historie to część lokalnego 
dziedzictwa. Do ich czytania zapro-
siłem kilka osób związanych z na-
szym regionem. Wszyscy zadekla-
rowali, że z chęcią spróbują swych 
sił przy mikrofonie. Sam miałem 
również przyjemność nagrać opo-
wieść o tym, co Buk ma wspólnego 
z bukiem – mówi Jan Grabkowski, 
starosta poznański. 

Już wkrótce będzie można odsłu-
chać legend na stronie fundacji oraz 
powiatu poznańskiego. 
Red. GS

14.00 MSZA ŚWIĘTA

15.30 OFICJALNE OTWARCIE DOŻYNEK

OBRZĘD DOŻYNKOWY

WRĘCZENIE ODZNACZEŃ DLA ZASŁUŻONYCH ROLNIKÓW,
WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC

KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „LUSOWIACY”

„MEGUSTAR”19.00

„SHANTEL”
ANTEK SMYKIEWICZ

22.00 ZABAWA TANECZNA

GWIAZDY WIECZORU

KONCERT KAPELI PODWÓRKOWEJ „JUNKI Z BUKU”

PROGRAM ANIMACYJNY DLA DZIECI

PROGRAM

DOŻYNKI
POWIATOW

O-GMINNE

24 sierpnia 2019

Organizatorzy

STADION MIEJSKI W BUKU
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Szlakiem legend powiatowej 17.
Gdzie i kiedy straszą Biała i Czarna Dama? Skąd się wziął Pierdoła z Gądek? Jak powstały 
miejscowości Buk czy Pobiedziska? Można się tego dowiedzieć z legend powiatu poznańskiego
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

W tym roku plan fi nansowy na re-
monty, inwestycje czy utrzymanie 
dróg powiatowych wynosi 100 mln 
zł. Prace trwają w Chomęcicach, na 
drodze Iwno – Pobiedziska, w Ko-
ziegłowach, Rokietnicy i Nadroż-
nie czy na odcinku Buk – Szewce. 
W sierpniu ruszają kolejne inwesty-
cje.

– Wakacje to najgorętszy czas 
dla tego typu robót. Co roku wyko-
rzystujemy go w pełni – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 
– Harmonogram jest napięty, po-
nieważ mamy do wydania na drogi 
ponad 100 mln zł. 

Rowerem z Kociałkowej Górki 
do Pobiedzisk
Prace na drodze Iwno – Pobie-

dziska idą pełną parą. Powstaje tam 
5-kilometrowa ścieżka rowerowa, 
na niektórych odcinkach wymie-
niana jest nawierzchnia. Jeszcze na 
ten rok planowana jest przebudowa 
jezdni od węzła Iwno do Kociałko-
wej Górki. Koszt szacowany jest na 
30 mln zł.

Obwodnica Chomęcic w wakacje
W sierpniu powinna się zakoń-

czyć budowa obwodnicy Chomęcic 
(gm. Komorniki). – Jest ona już 
dzisiaj potrzebna, a będzie jeszcze 
bardziej po otwarciu nowej trasy S5 
z Poznania do Wrocławia – mówi 
Tomasz Łubiński, wicestarosta po-
znański. Prace obejmują odcinek 
o długości 1,55 km od Chomęcic 

do początku Głuchowa i zakładają 
częściowo powstanie nowej drogi, 
częściowo przebudowę istniejącej 
– ze ścieżką rowerową i chodni-
kiem oraz budowę ronda w miej-
scu, gdzie oba fragmenty będą się 
łączyć. Następnie planowane jest 
powstanie drogi dookoła sąsied-
niego Głuchowa. Koszt tych robót 
to ponad 10 mln zł. 

Nowa jakość w Koziegłowach
Do końca wakacji ma się też 

skończyć przebudowa ulicy Po-
znańskiej w Koziegłowach, od 
ul. Taczaka do ul. Piaskowej (na-
stępnie prace obejmą odcinek od 
Piaskowej do Gdyńskiej). Na mo-
dernizowanym fragmencie trwają 
końcowe roboty związane z budową 
nowej nawierzchni jezdni, kanali-
zacji deszczowej, ścieżki rowerowej 
i chodników, a także wyspy spowal-
niającej na wjeździe do miejscowo-
ści od strony Kicina. Pierwszy etap 
pochłonie 7,5 mln zł.

Rowerowe Rokietnica i Buk
Trwa również budowa dwóch 

ścieżek rowerowych, realizowanych 
w ramach tzw. Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych. Idea jest 
prosta: gminy budują węzły prze-
siadkowe przy dworcach kolejo-
wych, a powiat poznański – ścieżki 
rowerowe, którymi będzie można 
do nich dotrzeć.

Jedna z nich powstaje na ulicy 
Szamotulskiej w Rokietnicy, druga 
na drodze Buk – Szewce. W sumie 
powiat zrealizuje podobne inwesty-
cje w kilkunastu gminach. Wszyst-
kie otrzymały dofi nansowanie z bu-
dżetu unijnego.

Po moście tymczasowym 
w Nadrożnie
Rozpoczęła się rozbiórka mo-

stu na rzece Głównej w Nadrożnie. 
W tym miejscu wzniesiony zosta-
nie nowy obiekt. Zanim prace się 
zakończą, kierowcy będą korzystać 
z tymczasowego przejazdu, który 
powstał obok. – Nowy most będzie 
spełniał zupełnie inne standardy. 
Znajdą się na nim szeroka jezdnia 
oraz jednostronna ścieżka rowero-
wa z dopuszczeniem ruchu pieszego 
– opowiada Marek Borowczak, dy-
rektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Poznaniu.

W sierpniu ruszają dalsze in-
westycje, m.in. przebudowa ulicy 
Gromadzkiej w Więckowicach oraz 
kolejny etap prac na drodze Gądki – 
Szczodrzykowo. KF

Drogi powiatowe bez wakacji

Podania i legendy 
z powiatu 
poznańskiego 
zaczynają żyć 
własnym życiem

Jan Grabkowski: 
– Harmonogram 
jest napięty, ponie-
waż mamy do wyda-
nia na drogi ponad 
100 mln zł

Halina Benedyk. Bartosz Derech. o. Leszek Gólczyński.

Arkady Fiedler. Piotr Florek. Joanna Kubisa.
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WYDARZENIA

Zmiany mają związek z integracją 
transportu publicznego Poznania 
oraz gmin Kórnik i Zaniemyśl. Do 
systemu transportu zbiorowego 
stolicy Wielkopolski zostaną włą-
czone cztery linie autobusowe nr 
501, 502, 560 i 561, na których 
dotychczas obowiązywała taryfa 
kórnicka. Zmieni się taryfa opłat, 
system ulg oraz zasady korzystania 
z transportu zbiorowego, na takie 
jakie obowiązują na wszystkich li-
niach organizowanych przez ZTM 
w Poznaniu. Wszystkie cztery linie 
nadal obsługiwane będą przez Kór-

nickie Przedsiębiorstwo Autobuso-
we Kombus. 

Teren gminy Kórnik, na którym 
dotychczas nie funkcjonował zin-
tegrowany transport, znajdzie się 
w strefach taryfowych B (Gądki, 
Dachowa, Robakowo) i C (Bier-
natki, Błażejewko, Błażejewo, 
Dziećmierowo, Kórnik, Prusinowo, 
Skrzynki, Szczodrzykowo), na-
tomiast teren gminy Zaniemyśl – 
w strefi e taryfowej D (Jeziory Małe, 
Jeziory Wielkie, Łękno, Zaniemyśl).

Bilety okresowe ZTM są dostępne 
wyłącznie w postaci elektronicznej 

– są zapisywane na imiennej karcie 
PEKA. Wniosek o jej wydanie moż-
na złożyć przez Internet wypełniając 
formularz i dołączając zdjęcie na 
stronie www.peka.poznan.pl albo 
w jednym z Punktów Obsługi Klienta 
ZTM (np. na dworcu autobusowym 
Rondo Rataje). Wydanie pierwszej 
imiennej karty PEKA jest bezpłatne. 

Uwaga, w gestii gminy Kórnik 
pozostaną linie, których autobusy 
nie wjeżdżają do Poznania, czyli nr 
580, 582, 590, 591, 592, 595, 596, 
597 i 599, na których przejazdy są 
bezpłatne. Red

Integracja Poznania, 
Kórnika i Zaniemyśla 
Już od 1 sierpnia autobusami linii 501, 502, 560, 561 
będzie można podróżować na podstawie biletów ZTM lub 
z wykorzystaniem tPORTMONETKI

REKLAMA

Organizacją i zarządzaniem PKS 
Poznań zajmie się powiat poznań-
ski. To efekt porozumienia wypra-
cowanego po licznych spotkaniach 
reprezentantów miasta, czyli do-
tychczasowego właściciela spółki 
z przedstawicielami wielkopolskich 
samorządów. Na jego mocy przewo-
zy autobusowe będą dofi nansowy-
wane przez wszystkie zainteresowa-
nie nimi gminy i powiaty.

Porozumienie zakłada również 
powołanie 1 stycznia 2021 roku 
specjalnego związku powiatowo-
gminnego, którego członkowie będą 
dopłacać do poszczególnych połą-
czeń autobusowych. Jednym z nich 
będzie miasto Poznań. Do tego 
czasu, od września 2019 do grudnia 
2020 roku, organizacją przewozów 
zajmie się powiat poznański. Radni 
podjęli już decyzję o dofi nansowa-
niu przewozów w ramach PKS kwo-
tą 1,34 mln zł do końca 2020 r.

Nie jest jeszcze znana dokładna 
siatka połączeń PKS Poznań. Obec-
nie oferowane kursy mają zostać 

utrzymane pod warunkiem, że będą 
przebiegać przez tereny gmin lub 
powiatów, które podpiszą porozu-
mienie.

Działania podejmowane przez 
miasto we współpracy z innymi 
samorządami mają na celu utrzy-
manie międzygminnej komunika-
cji autobusowej. Jej istnienie leży 
w interesie Poznania. Dzięki niej 
możliwe jest ograniczenie liczby 
samochodów osobowych wjeżdża-
jących do centrum, a co za tym idzie 
zmniejszenie natężenia ruchu oraz 
polepszenie jakości powietrza.

Decyzja nieodpłatnego przekaza-
nia przez miasto akcji PKS Poznań 
SA wynikała z nierentowności spół-
ki. Drugi rok z rzędu generowała 
ona stratę na działalności operacyj-
nej w wysokości 5,5 mln zł. RB

Powiat zajmie się PKS 

Samorządy 
będą dopłacać 
do przewozów

NASZGLOSPOZNANSKI.PL I JUŻ WSZYSTKO WIESZ...
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REKLAMA

REKLAMA

Mowa o kilkusetmetrowym odcinku 
od granicy os. Czwartaków aż do 
do bloku nr 21, do którego – po za-
kończeniu tej inwestycji – wreszcie 
możliwy jest dojazd. Wykonawcą 
była fi rma Budownictwo Drogowe 
KRUG, a koszt całej tej inwestycji 
wyniósł niespełna 6,2 mln zł, z cze-
go prawie 2 mln to pieniądze z bu-
dżetu spółki AQUANET. 

Podczas modernizacji deptaka 
zbudowane zostały zatoki parkingo-
we, poszerzone ulice, położona nowa 
nawierzchnia, powstało oświetlenie, 
mała architektura (ławki, kosze, 
słupki ograniczające wjazd pojazdów 
etc). Gmina Swarzędz – w ramach 
inwestorstwa zastępczego – na koszt 
spółki AQUANET wybudowała też 
nową sieć wodno-kanalizacyjną. Po-
sadzona została nowa zieleń – kilka-

dziesiąt drzew i kilka tysięcy krzewów 
oraz bylin. Wprowadzona została 
nowa organizacja ruchu – wyznacza-
jąca miejsca do parkowania pojaz-
dów oraz urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu uniemożliwiające parkowanie 

w miejscach niedozwolonych. Przy-
pomnijmy, że w poprzednich latach 
gruntownie zmodernizowany został 
deptak na odcinku od tzw. Manhat-
tanu do granicy os. Kościuszkow-
ców. MW

Deptak gotowy 
Zakończył się trzeci etap modernizacji ścieżki spacerowej – 
tzw. „deptaka” na os. Kościuszkowców w Swarzędzu 
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AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI DO PRACY:
w POZNANIU i OKOLICACH 

ZADANIA:
• Dozór powierzonego mienia 
• Wykonywanie obchodów
• Rejestr zdarzeń

MILE WIDZIANE OSOBY Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Kontakt: 517-574-235

OFERUJEMY: 
• Terminowe wynagrodzenie
• Pełen etat, umowę o pracę
• Pakiet szkoleń

WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

REKLAMA? ZADZWOŃ 
 691-895-296

XIX Światowy Przegląd Folkloru 
„Integracje” odbędzie się 18 sierpnia 
w Swarzędzu. Ambicją organizato-
rów jest zaprezentowanie szerokiej 
publiczności folkloru z rozmaitych 
stron świata, pokazanie, poprzez 
wspólną zabawę, że kultura ludowa 
jest atrakcyjna. Muzyka ludowa sta-
nowi najstarszy przejaw tradycji każ-
dego narodu. Głęboko związana jest 
z życiem, obyczajami, obrzędami… 
Folklor to źródło, z którego zawsze 
warto czerpać.

W tym roku wystąpią goście z Ko-
lumbii, Indii, Węgier, Bułgarii, Gru-
zji i Polski.

Wielki koncert fi nałowy odbędzie 

się w Swarzędzu 18 sierpnia o godz. 
21 przed pływalnią Wodny Raj. Bę-
dzie żywiołowo, kolorowo i… mię-

dzynarodowo. W tym roku organi-
zatorzy zwrócili uwagę na patrona 
roku 2019, którym jest Stanisław 
Moniuszko. Jego postać łączy z folk-
lorem, więc jednocześnie z Świato-
wym Przeglądem Folkloru „Integra-
cje”. Inspiracją tegorocznego hasła 
była pieśń „Prząśniczka”, której re-
fren zna wielu z nas: „Kręć się, kręć 
wrzeciono…”. Wkręć się, kręć – ob-
roty to szczególny element polskich 
tańców ludowych, ale nie tylko. 
Można je dostrzec w tanecznych wi-
dowiskach z różnych części świata. 
Wstęp bezpłatny. Więcej informa-
cji na www.festiwal.awf.poznan.pl. 
NAD, MW 

„Integracje” w Swarzędzu
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Gmina Dopiewo poszukuje wyko-
nawcy metalowej makiety grodu 
w Dąbrówce. Na zgłoszenia czeka 
do 25 lipca. Szczegóły dostępne są 
na portalu ogłoszeniowym ARIMR. 
Badania archeologiczne przepro-
wadzone w 2016 r. potwierdziły 
istnienie w Dąbrówce na terenie 
gminy Dopiewo grodu starszego 
od Poznania, którego lata świet-
ności przypadały na poł. IX – poł 
X w. Gród został spalony podczas 
ekspansji państwa Piastów. Wizu-
alizację grodu 3D, powstałą w opar-
ciu o konsultacje z archeologami, 
którzy prowadzili badania, można 
zobaczyć na you tube – wystarczy 
wpisać Gród w Dąbrówce. AM

Poszukiwany wykonawca makiety

Do końca czerwca mieszkańcy gmi-
ny Dopiewo mogli zgłaszać projekty 
w ramach IV edycji Dopiewskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Pula wy-
nosi 300 tys. zł. Zarejestrowanych 
zostało 15 zgłoszeń, które obecnie 
są w trakcie weryfi kacji. 

W gminie Dopiewo oddzielnie 
rywalizują między sobą projekty 
z sołectw o różnej wielkości. Obo-
wiązuje także przelicznik korygu-
jący siłę głosu przy dysproporcjach 
w liczbie uprawnionych do głosowa-
nia mieszkańców w ramach każdej 
z grup. Wszystko po to, by wyrów-
nać szanse na realizację pomysłów 
dostarczonych przez mieszkańców. 
Podział na trzy grupy zwiększa tak-
że liczbę zwycięzców, bo z każdej 
grupy wyłoniony zostaje co naj-
mniej jeden laureat. 

Projekty z dużych sołectw rywali-
zują o 145 tys. zł, sołectwa średnie 
o 95 tys. zł, a małe – o 60 tys. zł. 
23 sierpnia ogłoszone zostaną listy 
projektów spełniających i nie speł-

niających wymagania, a 5 dni póź-
niej – lista projektów uczestniczą-
cych w głosowaniu. Miesiąc będą 
mieli pomysłodawcy na promocję 
swoich projektów – od 28 sierpnia 
do 28 września. Na oddanie głosu 
przewidziano 2 tygodnie – od 30 
września do 13 października. Pro-
jekty wskazane do realizacji pozna-
my 21 października. Szczegóły do-
stępne są na stronie: dbo.dopiewo.
pl . AM

Dopiewski Budżet 
Obywatelski 

Dla kogo?
W szkoleniu mogą wziąć udział 

osoby, które ukończyły 25 rok  ży-
cia, mieszkają na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego, które nie 
uczestniczyły wcześniej w  szkoleniu 
w  ramach projektu „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkań-
ców województw: wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego”.

Czego się można nauczyć?
Przeprowadzone zostaną szko-

lenia z   7 modułów: „Rodzic w  in-
ternecie”: „Mój biznes w  sieci”, 
„Moje fi nanse i transakcje w sieci”, 
„Działam w sieciach społecznościo-
wych”, „Tworzę własną stronę inter-
netową”, „Rolnik w sieci” i „Kultura 
w sieci”.

Jak?
Zajęcia będą się odbywać do 

stycznia 2020 r. na terenie gminy 
Dopiewo. Zostaną przeprowadzo-
ne w wymiarze 16 godzin z każdego 
modułu (4 spotkania po 4 godzi-
ny lub 2 spotkania po 8 godzin). 
Będą odbywały się zarówno w  dni 

powszednie, jak i  w  weekendy. 
Liczba szkoleń z  danego modułu 
będzie zależała od zadeklarowane-
go zainteresowania zgłaszających 
się osób. Każdy chętny może wziąć 
udział tylko w  jednym  szkoleniu. 
Miejscem zajęć będzie  Urząd Gmi-
ny Dopiewo i Centrum Rehabilita-
cyjno – Kulturalne w Konarzewie.

Zadzwoń, napisz, zapisz się
O przyjęciu na szkolenie decydu-

je kolejność zgłoszeń. Warto się po-
spieszyć z decyzją o uczestnictwie, 
bo miejsc z każdym dniem ubywa. 
Nabór rozpoczął się10 czerwca. 
Szczegółowy harmonogram szko-
leń zostanie ustalony na podstawie 
otrzymanych deklaracji przystąpie-
nia do projektu. Dokumenty rekru-
tacyjne należy wysłać pocztą lub 
złożyć osobiście w Urzędzie Gminy 
Dopiewo, ul. Leśna 1c, pok. nr 7. In-
formacje na temat szkoleń dostępne 
są na stronie: dopiewo.pl. Odpowie-
dzi na pytania można uzyskać pod 
numerem telefonu: 61 89 063 73 lub 
e-mailowo:  szkolenia@dopiewo.
pl. Regulamin i deklaracje w wersji 
papierowej  dostępne są w  siedzibie 
Urzędu Gminy Dopiewo.
Izabela Kostyk

Gmina Dopiewo zaprasza do udziału w bezpłatnych 
szkoleniach realizowanych w ramach projektu grantowego 
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 
województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, na 
które pozyskała dofi nansowanie

Bezpłatne szkolenia

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014– 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 
działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
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Trwa remont nawierzchni jezdni na 
ul. Królowej Jadwigi w Poznaniu – na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Pół-
wiejską do ul. Niezłomnych. Prowa-
dzone będą one także po północnej 
stronie skrzyżowania ul. Królowej 
Jadwigi, al. Niepodległości i ul. Matyi. 

Remont polega na sfrezowaniu 
zniszczonej nawierzchni i powtór-

nym ułożeniu warstw wiążącej 
i ścieralnej, wzmocnionych siatką 
z włókien szklanych i węglowych. 

W czasie remontu wspomniany 
odcinek ulicy Królowej Jadwigi bę-
dzie przejezdny, wystąpią jednak 
wygrodzenia. 

Zgodnie z umową prace powinny 
zakończyć się do 31 sierpnia. ZDM

Prace na Królowej Jadwigi

PROMOCJA

Chcesz być dobrze poinformowany? 
Wejdź na: www.naszglospoznanski.pl

Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze 
wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. 
Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!
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Park Krajobrazowy Puszcza Zie-
lonka, który wraz z doliną rzeki 
Warty zajmuje prawie 40 procent 
powierzchni gminy Czerwonak, 
uprawnia ją do tytułu „zielonych 
płuc miasta Poznania”. Amatorzy 
pieszych i rowerowych wędrówek, 
a także przejażdżek konnych znaj-
dą tu oznakowane szlaki turystycz-
ne, ścieżki rowerowe i specjalnie 
przygotowane miejsca piknikowe. 
Wszyscy, którzy lubią aktywnie spę-
dzać wolny czas znajdą tu również 
nowoczesne i dobrze wyposażone 
całoroczne obiekty sportowe, a mi-
łośnicy architektury ciekawe obiek-
ty o interesującej historii.

Kąpielisko Akwen Tropicana – 
lokalne tropiki
adres: ul. Plażowa 1, Owińska 
tel. 61 666 13 49
www.akwenczerwonak.pl
www.wakespot.pl
Wszystkich, którzy chcą poczuć 

się jak w tropikach gmina zaprasza 
na kąpielisko urządzone w egzo-
tycznej konwencji. Piaszczysta pla-
ża o powierzchni ponad 1,5 tys. m², 
czysta woda, palmy i daszki trzcino-
we tworzą jej niepowtarzalny klimat. 
To idealne miejsce letniego wypo-
czynku dla całych rodzin w sezonie 
wakacyjnym, z częścią wydzieloną 
dla umiejących pływać oraz dla tych, 
którzy pływać nie umieją o głęboko-
ści wody do 120 cm

Kąpielisko posiada 14-metrowy 
pomost, wypożyczalnię sprzętu 
pływającego, boisko do siatkówki 
plażowej, plac zabaw, punkt gastro-
nomiczny oraz sanitariaty, przysto-
sowane również dla osób niepełno-
sprawnych. W odległości 50 m od 
plaży znajduje się parking. Kąpieli-
sko czynne jest od czerwca do końca 
sierpnia.

W pobliżu znajduje się wyciąg do 
wakeboarding’u o długości 160 cm, 
który pozwala płynąć na specjalnej 
desce lub nartach wodnych z pręd-
kością ponad 40 km/godz. 

Zbiorniki wędkarskie – 
„czerwonackie Mazury”
adres: okolice ul. Plażowej, Owińska
www.stowarzyszenie.infoczerwonak.pl
Miłośników wędkarstwa gmina 

zaprasza na zbiorniki pożwirowe 
położone w malowniczym miejscu 
na skraju Puszczy Zielonki, w są-
siedztwie Kąpieliska Akwen Tropi-
cana. W zarybianych zbiornikach 
pływają m.in. szczupaki, sandacze, 
węgorze, sumy, karpie oraz leszcze. 
Terenem opiekuje się Stowarzysze-
nie Rozwoju Rekreacji i Ochrony 
środowiska w Czerwonaku, które 
prowadzi sprzedaż zezwoleń na 
amatorski połów ryb oraz organizu-
je zawody wędkarskie. 

Park Orientacji Przestrzennej – 
zobaczyć dotykiem
adres: Plac Przemysława, Owińska
tel. 61 812 65 05
www.niewidomi.edu.pl 
Jedyny w Europie, na taką ska-

lę, Park Orientacji Przestrzennej 

stanowi wyjątkową przestrzeń słu-
żącą rehabilitacji i rewalidacji osób 
z dysfunkcją wzroku. Na ok. 3 ha po-
wierzchni odtworzono klimat ogro-
du barokowego, łącząc go z parkiem 
krajobrazowym. Posadzono tutaj 
280 gatunków roślin oraz wkom-
ponowano specjalne przyrządy dy-
daktyczne, rozwijające sprawność 
fi zyczną oraz orientację przestrzen-
ną: karylion ziemny, czyli system 
ziemnych dzwonów rurowych, wy-
dających dźwięki i wibracje, równo-
ważnie, huśtawki, ślizg linowy, prze-
plotnie, trampoliny, pajęczyny. Na co 
dzień na terenie parku odbywają się 
zajęcia edukacyjne dla wychowan-
ków Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewi-
domych w Owińskach, lecz obiekt 
jest również dostępny dla zwiedzają-
cych: turystów i grup zorganizowa-
nych w wyznaczonych godzinach lub 
po uprzedniej rezerwacji.

Dąb Bartek – 600 lat historii
adres: przy ul. Cysterek, Owińska
Przy okazji wizyty w Parku Orienta-

cji Przestrzennej warto zobaczyć jeden 
z najokazalszych pomników przyrody 
w Owińskach o obwodzie ponad 700 
cm. Dąb liczy sobie już ponad 600 lat 

i rośnie nad Wartą – w miejscu, gdzie 
zgodnie z legendą stał posąg Świato-
wida. Legenda mówi, że drzewo kazał 
posadzić król Władysław Jagiełło na 
pamiątkę pokonania Krzyżaków pod 
Grunwaldem. W 1806 roku mijał go 
cesarz Napoleon, gdy przejeżdżał 
przez Owińska.

Wieża Widokowa na Dziewiczej 
Górze – najpiękniejszy widok
adres: Czerwonak 
tel. 608 347 190
www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl
Wszystkich tych, którzy chcieliby 

znaleźć się ponad koronami drzew, 
podziwiając okolice z wysokości 30 
metrów gmina Czerwonak zaprasza 
do wejścia na wieżę widokową na 
Dziewiczej Górze! To niewątpliwie 
jedna z największych atrakcji tury-
stycznych okolicy. Z wieży przeciw-
pożarowej usytuowanej na najwyż-
szym wzniesieniu Puszczy Zielonka 
– Dziewiczej Górze (143 m n.p.m.) 
w bezchmurne dni można zobaczyć 
panoramę ciągnących się po hory-
zont puszczańskich lasów oraz Po-
znania. Żeby doświadczyć tych pięk-
nych widoków trzeba pokonać 171 
stopni. U podnóża Dziewiczej Góry 
zlokalizowany jest Ośrodek Eduka-

cji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza 
Góra”, w którym organizowane są 
zajęcia z zakresu edukacji przyrodni-
czo-leśnej, wystawy fotografi i przy-
rodniczej oraz ogniska.

Wstęp jest bezpłatny.

Przystań Akwen Marina 
w Czerwonaku i Tramwaj wodny 
– wypoczynek nad rzeką
adres: ul. Portowa 1, Czerwonak
tel.: 663 558 580 (w sezonie od 
kwietnia do końca października)
tel.: 61 415 16 78 (poza sezonem)
www.akwenczerwonak.pl
Przystań rzeczna w malowniczej 

scenerii rzeki Warty znajduje się na 
trasie Wielkiej Pętli Wielkopolski. 
Miejsce przystosowane zostało do 
cumowania kilkunastu jednostek 
pływających oraz wodowania łodzi. 
Basen portowy jest oświetlony i chro-
niony 24 h. Przyległy, malowniczy 
teren zajmuje powierzchnię ok. 4,5 
ha. i umożliwia wypoczynek w wielu 
formach. Można tu m.in. zorganizo-
wać piknik, ognisko lub wynająć do-
mek grillowy, wypożyczyć leżaki i gry 
planszowe oraz skorzystać z boiska 
do siatkówki plażowej lub zagrać 
w badmintona. Do dyspozycji gości 
jest pole namiotowe z prysznicem, 

wc i stanowiskiem do mycia naczyń 
oraz 10 stanowisk z możliwością 
podłączenia energii elektrycznej. Na 
terenie przystani znajduje się także 
ogrodzony i strzeżony parking.

Z Akwen Mariny weekendowo 
wypływa tramwaj wodny „Czerwo-
nak”, oferujący rejsy na trasie Czer-
wonak – Poznań – Czerwonak oraz 
rejs krajoznawczy po Warcie.

Działa tutaj Wielkopolska Grupa 
Sportów Wodnych Kilwater.

Wodny Plac Zabaw – ochłoda 
w upalne dni
adres: ul. Piłsudskiego 3, Koziegłowy
W bezpośrednim sąsiedztwie 

pływalni oraz Centrum Kultury i Re-
kreacji w Koziegłowach znajduje się 
Wodny Plac Zabaw. Mieszczą się na 
nim specjalnie przystosowane dla 
dzieci kolorowe urządzenia tryska-
jące wodą, które umilą czas podczas 
letnich dni.

Znajdziemy tutaj również część 
wypoczynkową z mini-plażą i le-
żakami oraz specjalnie wydzieloną 
część grillową. Całość jest oświe-
tlona i monitorowana 24h. Wodny 
plac zabaw funkcjonuje w okresie 
wakacyjnym w godzinach: 10:00 – 
19:00. Red

Zielone płuca Poznania
Miłośników aktywnego wypoczynku i pięknej przyrody zapraszamy do gminy Czerwonak

Wieża Widokowa na Dziewiczej Górze.

Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach. Akwen Tropicana w Owińskach.

Przystań Akwen Marina w Czerwonaku.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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TURYSTYKA

Niecałe 100 km od Poznania, w po-
bliżu Leszna leży Rydzyna. Warto 
zajrzeć na malowniczy rynek, jeden 
z najładniejszych w Wielkopolsce. 
Z niego, krótkim spacerem prze-
chodzimy do rydzyńskiego zamku. 
Był on siedzibą rodową króla Polski 
Stanisława Leszczyńskiego. Dzisiaj 
możemy zobaczyć tu między innymi 
olśniewającą salę balową. Chętni 
mogą w zamkowych komnatach za-
bawić na dłużej –znajdują się tu ho-
tel i restauracja serwująca kuchnię 
dworską i regionalną. Warto wpaść 
do Rydzyny na jedną z imprez kul-
turalnych. W przyzamkowym parku 
odbywają się międzynarodowe rajdy 
pojazdów zabytkowych i historycz-
ne imprezy plenerowe. 

W podobnej odległości od Pozna-
nia, nieopodal Kalisza znajdziemy 
zamek w Gołuchowie, który przy-
wodzi na myśl zamki nad Loarą. 
Swój bajkowy wygląd zawdzięcza 
Izabelli Działyńskiej, która sprowa-
dziła artystów z Francji, by nadać 
mu romantyczny charakter. W trak-
cie przebudowy powstał między in-
nymi piękny arkadowy dziedziniec. 
Na wycieczkę do Gołuchowa warto 
wygospodarować cały dzień, aby 
móc spędzić też czas w rozległym 
parku. To idealne miejsce na długie 
spacery – park pełen jest rzadkich 
i egzotycznych drzew. W pobliskim 
lesie Ośrodek Kultury Leśnej Mu-
zeum Leśnictwa prowadzi zagrodę 
pokazową, w której obejrzeć można 
daniele, dziki, koniki polskie i żubry. 

Z Gołuchowa niedaleko już do 
Dobrzycy. Klasycystyczny pałac 
o nietypowym kształcie litery „L” 
wraz z otaczającym go parkiem 
można nazwać Wielkopolskimi Ła-
zienkami. Wewnątrz warto zwró-
cić uwagę na piękne zdobienia, 
zwłaszcza w sali balowej, egipskiej 
czy pejzażowej. Pałac otacza park 

krajobrazowy w stylu angielskim. 
Jego największą atrakcją jest platan 
z 1735 roku, jeden z największych 
w regionie, o grubości pnia ponad 
10 metrów. Obecnie w pałacu mie-
ści się Muzeum Ziemiaństwa. Do 
końca września można obejrzeć cie-
kawą wystawę czasową o ziemiań-
skich podróżach w XIX i XX wieku.

Są takie wizyty, które na długo za-
padają w pamięci. Tak było w Śmieło-
wie, do którego w 1831 roku przybył 
Adam Mickiewicz. Pałac znajdował 
się blisko granicy zaborów i pełnił 
rolę punktu przerzutowego: poeta, 
emisariusz Legacji Polskiej w Pary-
żu, bezskutecznie próbował dołączyć 
do oddziałów powstańczych. Pod-
czas pobytu w Śmiełowie A. Mickie-
wicz uczestniczył w polowaniach, 
grzybobraniach i odwiedzinach 
w okolicznych dworach co, podobno, 
później opisał w „Panu Tadeuszu”. 
Obecnie w pałacu mieści się Mu-
zeum im. Adama Mickiewicza. 

To zaledwie kilka z wielu zamków, 
pałaców i dworów Wielkopolski – 
każdy kryje w sobie niesamowite hi-
storie. Dziś, w dawnych siedzibach 
wielkopolskich rodów mieszczą się 
intrygujące muzea i kameralne ho-
tele. Antonin, Kórnik, Rogalin, Ro-
kosowo, Szamotuły, Winna Góra, 
Baborówko, Miłosław… Po więcej 
podróżniczych inspiracji zaprasza-
my na stronę www.wielkopolska.
travel. Red 

Pomysł na wakacje w Wielkopolsce? 
Zamki i pałace!
Wakacje w pełni, a Ty nadal nie masz pomysłu, jak spędzić ciekawie wolny czas? Nie trzeba szukać 
daleko. Proponujemy południe Wielkopolski. Dwie godziny jazdy samochodem z Poznania wystarczą, 
by znaleźć się w zamku niczym znad Loary lub dowiedzieć się, co w Wielkopolsce robił Mickiewicz

Pałac w DobrzycyZamek w Gołuchowie 

Pałac w Śmiełowie
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Zamek w Rydzynie
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W dawnych siedzi-
bach wielkopolskich 
rodów mieszczą się 
intrygujące muzea 
i kameralne hotele
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BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz.U.2018.2204 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Stęszewie, przy ul. Poznańskiej 11 

wywieszono zarządzenia nr 101 i 102 dot. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 

oraz użyczenia nieruchomości położonych na terenie gminy Stęszew. 

Zarządzenia umieszczone zostały również na stronie internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61 8 197 149, pokój nr 16.

REKLAMA

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że w dniu 23 lipca 201923 lipca 2019 roku zostanie 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 gminnej, położonej w Przeźmierowie, która 

została przeznaczona do zbycia w trybie bezprzetargowym. 

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

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

informuje, że dnia 9 lipca 2019 r. 9 lipca 2019 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 
115, oraz na stronie internetowej Gminy, wykaz nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 89-59-289.

Wójt Gminy Duszniki

informuje, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, iż został 
podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 
położonej na terenie obrębu Chełminko przeznaczonej do 
oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Informacja podana jest w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, na 
terenie miejscowości Podrzewie 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 . 

Urząd Gminy Komorniki zakoń-
czył procedurę naboru wniosków 
w sprawie udzielenia dotacji na wy-
mianę starych pieców węglowych 
na ekologiczne systemy ogrzewania 
(kotły gazowe, olejowe, elektryczne, 
pompy ciepła, paliwa stałe).

Do drugiej edycji programu zgło-
siło się 65 wnioskodawców, z czego 
najwięcej, bo 25 wniosków złożyli 
mieszkańcy Komornik. 

W tym roku w budżecie gminy 
przewidziano na ten cel 200 tys. 
zł. Z uwagi na duże zaintereso-
wanie programem, na czerwco-
wej sesji Rada Gminy Komorniki 
podjęła uchwałę zwiększającą 

o 125 tys. zł środki przeznaczone 
na dotacje. Tym samym wszyscy 
tegoroczni wnioskodawcy będą 
mogli skorzystać z tej formy do-
finansowania. 

Uzyskaną dotację w  wysokości 
80% kosztów kwalifi kowanych jed-
nak nie więcej niż 5.000 zł na jeden 
budynek będzie można przeznaczyć 
na usunięcie starego paleniska, za-
kup nowego pieca oraz armatury 
niezbędnej do wykonania nowego 
systemu ogrzewania.

Urząd Gminy Komorniki planuje 
przeznaczenie kolejnych środków 
na wymianę pieca w następnych la-
tach. PP

Wymienią piece

REKLAMA? ZADZWOŃ  691-895-296

Jej nadrzędnym celem było stworze-
nie przestrzeni do wymiany doświad-
czeń oraz integracji podmiotów, któ-
re wspólnie funkcjonują i kształtują 
rynek pracy młodych osób. 

Przez cały dzień rozmawiano na 
temat obecnego systemu edukacji 
w Polsce, pokazywano przykłady 
dobrych praktyk realizowanych 
przez przedstawicieli szkół, pra-
codawców oraz instytucji publicz-

nych. Dyskutowano także o tym, 
jakie korzyści niesie ze sobą ścisła 
współpraca szkół, pracodawców, 
doradców i samorządu lokalnego.  

– Na konferencji miałem oka-
zję omówić współpracę przedsię-
biorców i samorządowców przy 
tworzenia oferty Zespołu Szkół 
Technicznych – mówi wójt gminy 
Tarnowo Podgórne Tadeusz Czaj-
ka. – Uczestniczyłem także w de-

bacie eksperckiej na ten temat. Na 
konferencji podsumowano także 
dwie edycje badań oraz wyniki bie-
żącego monitoringu wskaźników 
gospodarczo-ekonomicznych, m.in. 
na przykładzie gminy Tarnowo 
Podgórne, a także przedstawiono 
prognozę zapotrzebowania na pra-
cowników w zawodach szkolnictwa 
branżowego na krajowym i woje-
wódzkim rynku pracy. ARz

Między szkołą a pracą
Z inicjatywy Fundacji Rozwoju Talentów i Gminy Tarnowo 
Podgórne w Pałacu Jankowice odbyła się konferencja „Między 
szkołą a pracą” 
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Kurkowe Bractwo Strzeleckie za-
prasza na X Jubileuszowy pokaz 
artylerii brackiej czarnoprocho-
wej. Wydarzenie organizowane dla 
uczczenia Powstania Wielkopol-
skiego odbędzie się 27 lipca (sobo-
ta) w Parku 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym. Patronat honorowy 
objął wójt gminy Tarnowo Podgór-
ne Tadeusz Czajka. 

Bez wątpienia będzie barwnie – 
do Tarnowa Podgórnego przyjadą 
reprezentacje bractw i grupy re-
konstrukcyjne z całej Polski. Będzie 
można zatem w jednym miejscu 
podziwiać różne stroje braci i sióstr 
kurkowych oraz poczty sztandarowe. 

Będzie też głośno – o 11.00 za-
planowana jest okolicznościowa 
kanonada, którą na pewno będzie 
słychać w okolicy. W samo południe 
rozpocznie się polowa msza św., 
a po niej, ok. 13.00 ruszy parada sa-
mochodowa i militarna. 

Od 16.30 zaplanowano występy 
zespołów ludowych, dzieci i mło-
dzieży, konkursy i gry sprawno-
ściowe, Będzie pokaz samochodów 
militarnych i sprzętu wojskowego. 
Przyjedzie także samochód testowy 
Adma Małysza. Celność oka będzie 
można sprawdzić w turnieju strze-
leckim (będzie strzelnica tradycyjna 
i laserowa). 

Na pewno warto ten dzień spę-
dzić w Parku 700-lecia w Tarnowie 
Podgórnym – bracia kurkowi zapra-
szają. Projekt jest współfi nansowa-
ny przez gminę Tarnowo Podgórne.
ARz

W Tarnowie będzie głośno!
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REKLAMA

W gminie Komorniki 1 lipca wystar-
tował system rowerów miejskich, 
obsługiwany przez fi rmę Nextbike 
Komornicki System Rowerowy, 
w ramach którego mieszkańcy sko-
rzystają z  dwóch stacji i  20 jedno-
śladów. Dzięki porozumieniu gminy 
Komorniki z Poznaniem i Luboniem 
na rowerach standardowych 3G bę-
dzie można się poruszać między 
trzema gminami.

Rowerzyści będą mogli korzystać 
z sieci wypożyczalni, obejmującej 2 
stacje i 20 standardowych rowerów 
zlokalizowanych w Plewiskach. Sta-
cje mieszczą się przy ul. Miętowej 
oraz koło Domu Kultury Remiza 
przy ul. Stawnej.

Komornicki System Rowerowy 
(KSR) zintegrowany jest z  syste-
mem rowerów miejskich funkcjo-
nującym w  Poznaniu oraz w  Lubo-
niu.  Oznacza to, że wypożyczone 
w Plewiskach rowery będzie można 
zwracać na stacjach w Luboniu i Po-
znaniu oraz odwrotnie – rowery wy-
pożyczone w Luboniu czy Poznaniu 
będzie można zwracać na stacjach 
w Plewiskach.

Aby korzystać z  Komornickiego 

Systemu Rowerowego wystarczy 
mieć aktywne konto w  systemie. 
Można wykorzystać już istniejące lub 
założyć nowe poprzez stronę inter-
netową www.komornickirower.pl, 
aplikację mobilną lub terminal sta-
cji rowerowej. Należy również wpła-
cić co najmniej 20 złotych opłaty ini-
cjalnej. Opłata ta podlega zwrotowi 
z  chwilą wyrejestrowania użytkow-
nika z  systemu, o  ile wcześniej nie 

została wykorzystana na przejazdy. 
Po zaksięgowaniu wpłaty możliwe 
jest już dokonywanie wypożyczeń. 
Ważne: konto użytkownika jest ak-
tywne (umożliwia wynajmy) tylko 
wtedy, gdy znajduje się na nim co 
najmniej 20 zł.

Pierwsze 20 minut każdego wy-
pożyczenia będzie bezpłatne. Pozo-
stały czas jest opłacany wg cennika. 

Umowę z  fi rmą Nextbike Polska 

S.A na wdrożenie oraz komplek-
sową obsługę Komornickiego Sys-
temu Rowerowego w  latach 2019-
2022 gmina Komorniki podpisała 
na początku czerwca br. Zgodnie 
z  umową w  2020, 2021 i  w  2022 
roku system wystartuje 1 marca. 
Każdego roku będzie działał do koń-
ca listopada.

Wejdź na stronę komornickiro-
wer.pl i sprawdź jakie to proste! PP

Od 1 lipca mieszkańcy gminy Komorniki mogą korzystać z sieci wypożyczalni 
rowerów, obejmującej dwie stacje zlokalizowane w Plewiskach

Rowery miejskie w Komornikach
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Od 20 lipca możliwy jest przejazd 
samochodów i autobusów przez 
poznańskie rondo Śródka na 
wprost od ul. Wyszyńskiego. Dzię-
ki sprzyjającej pogodzie oraz przy-
spieszeniu prac związanych z prze-
budową części węzła rozjazdowego 
na rondzie Śródka od strony ul. 
Jana Pawła II, udał się przywrócić 
ruch kołowy o prawie dwa tygodnie 
wcześniej. 

Prace będą dalej kontynuowa-
ne w tarczy ronda oraz torowisku 
w kierunku ul. Baraniaka, a urucho-
mienie ruchu tramwajowego od ul. 
Jana Pawła II pozostanie bez zmian 
i nastąpi to 1 sierpnia.

Kolejna zmiana organizacji ru-
chu kołowego na rondzie Śródka 
rozpocznie się 3 sierpnia. Nie bę-
dzie wówczas możliwy przejazd 
przez rondo z północy na południe. 
Prace przygotowawcze z tym zwią-
zane rozpoczną się już 1 sierpnia, 
w związku z tym wstrzymane będzie 
kursowanie tramwajów pomiędzy 
placem Wielkopolskim i rondem 
Śródka. MPK, op. RB

Poznańskie 
Rondo 
Śródka 
otwarte 
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Zakończyła się budowa boiska do ho-
keja na trawie przy Szkole Podstawo-
wej nr 5 na os. Mielżyńskiego w Swa-
rzędzu. W zeszłym roku w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Swarzędza kosztem 18 tys, zł wyko-
nany został projekt, a budowa boiska 
zaczęła się wiosną br. Wykonawcą 
była fi rma „Matejko Development” 
sp. z o.o. z Czapur. Koszt tej inwestycji 
to nieco ponad 1,172 mln zł. 

Powierzchnia boiska z nawierzch-
nią ze sztucznej trawy to prosto-
kąt o wymiarach 42x56m z pasem 

ochronnym szerokości 2m wzdłuż 
linii bocznych oraz 3m od strony 
bramek, co daje wymiar pola do 
gry w hokeja o wymiarach 38x50m. 
Inwestycja obejmowała również wy-
konanie wokół boiska opaski z kost-
ki betonowej, drenażu, montażu 
bramek, piłkochwytów, trybuny 
i ogrodzenia wokół boiska, demon-
tażu starego oświetlenia oraz mon-
taż nowego oświetlenia, montażu 
tabliczek informacyjnych o zakazie 
wprowadzania zwierząt na teren bo-
iska. MW 

W podswarzędzkim Jasinie przy ul. 
Wrzesińskiej, obok oddanego do 
użytku w ubiegłym roku budynku 
z 27 mieszkaniami komunalnymi 
i socjalnymi, powstaje drugi, w któ-
rym zaprojektowano 21 mieszkań. 
Prace postępują zgodnie z planem, 
a na zdjęciu pokazujemy plac bu-
dowy uwieczniony w połowie lipca. 
MW

Boisko do hokeja 
w Swarzędzu

21 nowych mieszkań 
Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!  691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl

Daj o sobie przeczytać! 

W W W . N A S Z G L O S P O Z N A N S K I . P L

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, Avenida), 
urzędy, sklepy ogólnospożywcze i inne, 
teatry, banki, obiekty rekreacji – centra 
tenisowe, pływalnie, siłownie, SPA – hotele, 
restauracje, salony samochodowe, 
hurtownie, a także bezpośrednio 
(na ulicy z ręki).  

SZUKAJ NAS W MARKETACH

I W RADIO TAXI RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK

KLESZCZEWO

KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
LAS

CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl
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REKLAMA

Zakończyły się zasadnicze prace 
związane z rozbudową ponad 5-ki-
lometrowego fragmentu obwodnicy 
Poznania. Między węzłami Poznań 
Komorniki – Poznań Luboń auto-
stradowa obwodnica ma już wyas-
faltowane po trzy pasy ruchu. Teraz, 
prace przeniosą się na wschodni 
fragment obwodnicy pomiędzy wę-
złami Poznań Luboń (164km+100) 
i Poznań Krzesiny (172km+000). 
Nowa Tymczasowa Organizacja 
Ruchu obowiązuje od 22 lipca. 

Prace przeniesione zostały na ko-
lejny 8-kilometrowy odcinek obwod-
nicy Poznania. Wprowadzono m.in. 
nowe oznakowanie oraz zbudowano 
przewiązki. To oznacza, że kierowcy 
muszą być szczególnie uważni. 

– Ten odcinek obwodnicy obsłu-
guje ogromny ruch miejski oraz 
ruch z dróg ekspresowych S5 i S11. 
Rozbudowa tego odcinka to duże 
wyzwanie, do którego przygotowa-
liśmy się jeszcze na etapie plano-
wania inwestycji. Sprawdzianem 
były dla nas prace prowadzone już 
między węzłami Poznań Komorni-

ki – Poznań Luboń. Wiemy z czym 
się mierzymy i jesteśmy spokojni 
o efekt. Oby tylko dopisała dro-
gowcom pogoda – mówi Michał 
Pabich, kierownik projektu z Auto-
strady Wielkopolskiej.

Na co muszą zwrócić uwagę 
kierowcy? 
Od 22 lipca na odcinku Poznań 

Luboń – Poznań Krzesiny, kierowcy 
poruszający się jezdnią południo-
wą (prowadzącą ruch ze Świecka 
w stronę Warszawy) będą jeździć 
pasem awaryjnym. Natomiast na 
jezdni północnej (kierunek Świec-
ko) dostępne będą trzy pasy ruchu 

(bez pasa awaryjnego): dwa w kie-
runku Świecka i jeden w kierunku 
Warszawy. Kierowcy jadący tym 
pasem w kierunku stolicy nie będą 
mieli możliwości zjechania z auto-
strady na węźle Poznań Krzesiny. 
Ten pas zalecany będzie dla wszyst-
kich pojazdów – w tym ciężaro-
wych, jadących tranzytem w kierun-
ku Warszawy. 

Na odcinku Poznań Komorniki 
– Poznań Luboń kierowcy pojadą 
dwoma pasami w obu kierunkach 
– zarówno na jezdni południowej 
(kierunek Warszawa), jak i północ-
nej (kierunek Świecko). Do ich dys-
pozycji będzie też pas awaryjny. Na 

tym odcinku powstał już trzeci pas, 
jednak nie będzie on jeszcze udo-
stępniony kierowcom.

Nadal toczą się prace pomiędzy 
węzłami Poznań Zachód i Poznań 
Komorniki. Tu kierowcy pojadą tak, 
jak dotychczas, czyli dwoma pasami 
w obu kierunkach, jednak bez pasa 
awaryjnego.

Co po rozbudowie?
Prace nad dobudową pasa trwa-

ją od marca. Na koniec inwestycji 
kierowcy będą mieli do dyspozycji 
nowoczesną, trzypasmową obwod-
nicę. Znacznie zwiększy się przepu-
stowość, co umożliwi przejęcie wciąż 

zwiększających się potoków ruchu 
z dróg ekspresowych S5 i S11. To 
oznacza także zmniejszenie liczby 
zdarzeń drogowych. Bezpieczniej 
będzie również dzięki nowoczesnym 
barierom energochłonnym. Doce-
lowo będzie ich aż 85 kilometrów 
– o 30 kilometrów więcej niż przed 
rozbudową. Szersza obwodnica to 
także mniej hałasu. Ekrany aku-
styczne, które staną wzdłuż drogi 
będą miały powierzchnię 28 tys. 
metrów kwadratowych. Na obwod-
nicy stanie także 10 nowoczesnych 
tablic zmiennej treści, które na bie-
żąco będą informowały kierowców 
o sytuacji na drodze. Ponadto inwe-
stycja obejmuje zamontowanie 1300 
inteligentnych lamp ledowych, któ-
rych moc oświetlenia będzie różna 
w zależności od natężenia ruchu na 
autostradzie. To nowoczesne rozwią-
zanie z zakresu smart city wpłynie 
na efektywniejsze i oszczędne zarzą-
dzenie oświetleniem. Zakończenie 
inwestycji, wraz z całą towarzyszącą 
jej infrastrukturą planowane jest na 
czerwiec 2020. Red 

Kolejna faza prac na obwodnicy Poznania
Od 22 lipca obowiązuje nowa tymczasowa organizacja ruchu między węzłami Poznań Luboń – Krzesiny
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Poznańscy radni zdecydowali o za-
warciu z Czerwonakiem porozumie-
nia międzygminnego w zakresie 
opracowania koncepcji kładki pie-
szo-rowerowej znajdującej się na 
granicy z Czerwonakiem. Po stronie 
Poznania byłaby realizacja zadania, 
przy równoczesnej partycypacji 
w kosztach opracowania koncepcji 
przez gminę Czerwonak.

Gdy dokumentacja będzie goto-
wa, rozpoczną się wspólne starania 
o pozyskanie funduszy zewnętrz-
nych, w tym unijnych, na budowę.

Inwestycja wpisuje się w koncep-
cję powrotu Poznania nad Wartę. 
Obecnie na długości prawie 16 ki-
lometrów – od mostu Lecha w Po-
znaniu do przejazdu przez Wartę 
w Biedrusku – nie ma żadnej prze-
prawy przez rzekę. Powstanie kładki 
stanowiłoby naturalne przedłużenie 
szlaków rowerowych po wschodniej 
i zachodniej stronie Warty. Ułatwi-
łoby też komunikację pieszą i rowe-
rową z północy Poznania w kierunku 
Puszczy Zielonka i Dziewiczej Góry, 
a w przeciwnym stronę na przykład 
do Rezerwatu Morasko. Połączenie 

powinno ułatwić również dojazd do 
pracy w północnym rejonie Pozna-
nia i gminie Czerwonak.

Będzie to kolejna przeprawa pie-
szo-rowerowa przez Wartę, która 
ma powstać w najbliższych latach. 
Już projektowana jest tzw. Kładka 
Berdychowska na terenie Poznania, 
która połączy Stare Miasto z obsza-
rem przy Politechnice Poznańskiej. 
W planach jest także przejście nad 
rzeką na wysokości os. Piastowskie-
go i Łazienek Rzecznych. Gmina 

Czerwonak chce z kolei wybudować 
kładkę pomiędzy Owińskami a Ra-
dojewem.

Zanim powstanie kładka łączą-
ca Umultowo z Czerwonakiem, do 
miejsca gdzie zostanie ona zbu-
dowana może zostać wydłużona 
Wartostrada. Obecnie ten ciąg ro-
werowy kończy się na wysokości 
mostu Lecha. Przygotowywany jest 
przetarg na opracowanie koncepcji 
przedłużenia Wartostrady do przy-
stani w Czerwonaku. RB 

Kładka nad Wartą
Poznań będzie partycypować w budowie kładki pieszo-
rowerowej przez Wartę. Ma ona powstać na wysokości 
Akwenu Marina po stronie Czerwonaka a lasami 
nadwarciańskimi przy Umultowie. Dodatkowo aż do tego 
miejsca ma zostać przedłużona Wartostrada
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W Pałacu Jankowice (gm. Tarnowo 
Podgórne) 4 sierpnia o godz. 17, 
w ramach cyklu „Brzmienie lata”, 
podczas otwartego koncertu taraso-
wego, wystąpi zespół „Drink Bar”. 
To będzie uczta dla wszystkich fa-
nów muzyki country.

„Drink Bar” to grupa grająca 
od ponad 20 lat odmianę muzyki 
wywodzącej się z amerykańskiego 
południa – bluegrass. Na scenie za-
brzmią m. in.: pięciostrunowe banjo, 
skrzypce, mandolina, gitara aku-
styczna i dobro, które – w połączeniu 
z harmonijnym wokalem – decydują 
o niepowtarzalności tego gatunku. 

W repertuarze zespołu znajduje 
się wiele standardów country, jak 
i utworów własnych. Ponadto – za 
namową rzeszy sympatyków – gru-
pa rozszerzyła swój program o blok 
piosenek meksykańskich i rockabil-
ly. Muzykę przez nich wykonywaną 
cechuje duża dynamika i zawrotne 
tempa porywające słuchaczy. 

„Drink Bar” występował na 
wszystkich ważniejszych krajowych 
festiwalach i piknikach muzyki co-
untry: w Mrągowie, Lesku, Sułomi-
nie, Ujściu, Fromborku, Zaniemy-
ślu, Bydgoszczy czy Krakowie. 
Tomasz Łozowicki

Muzyka country 
w Pałacu Jankowice

Do gminy Tarnowo Podgórne na 
wakacyjny wypoczynek przyjecha-
ły dzieci z Kamieńca Podolskiego 
(Ukraina). Od 15 do 23 lipca prze-
bywają w ośrodku Val di Sol w Lu-
sowie, skąd wyruszają na wycieczki 
do Poznania i innych atrakcyjnych 
turystycznie miejsc w Wielkopolsce. 
Koszty przyjazdu i pobytu pokrywa 
gmina Tarnowo Podgórne. 

– Cieszę się, że dzięki otwar-
tym sercom i wrażliwości naszych 
przedsiębiorców zapewniamy 
naszym małym gościom również 
liczne niespodzianki – podkreśla 

I Zastępca Wójta Ewa Noszczyń-
ska-Szkurat. – Za to wsparcie ser-
decznie dziękuję.

Przypomnijmy, że w czerwcu 
2018 r. wójt Tarnowa Podgórnego 
Tadeusz Czajka oraz zastępca mera 
Kamieńca Vadim Savchuk podpisali 
ofi cjalną umowę partnerską pomię-
dzy samorządami. 

– Jednym z namacalnych prze-
jawów tej współpracy są właśnie 
wakacyjne pobyty dzieci w naszej 
gminie – przypomina wójt Tadeusz 
Czajka. – Przyjeżdżają do nas dzie-
ci, których rodzice przebywają na 

froncie wojennym, na wschodniej 
granicy Ukrainy, dlatego bardzo 
nam zależy, by czas spędzony w Pol-
sce przyniósł radość i wytchnienie. 

Ale to nie jest jedyny przykład 
wakacyjnej współpracy gminy Tar-
nowo Podgórne z zagranicznymi 
partnerami. Jeszcze w lipcu na 
wypoczynek również do Lusowa 
przyjedzie grupa dzieci z Solecznik 
(Litwa). Ich wypoczynek odbywać 
się będzie w ramach projektu „Lato 
z Polską”, realizowanego wspólnie 
ze Stowarzyszeniem „Wspólnota 
Polska”. JZ

Dzieci z Kamieńca na 
wakacjach w Lusowie

PROMOCJA

REKLAMA? ZADZWOŃ  691-895-296
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Turniej odbył się od 13 do 20 lip-
ca w Heilderbergu,   w Niemczech. 
Dopiewianom  przypadły ważne 
funkcje w sztabie. Selekcjonerem 
drużyny narodowej był trener dru-
żyny dopiewskiej Jakub Grzybek, 
a managerem – Michał Juskowiak, 
założyciel, członek zarządu i jeden 
z trenerów dopiewskich „Bobrów”. 

Polskę reprezentowało 20 zawod-
ników: 9 pań i 11 panów (współza-
wodnictwo, w którym brali udział 
Polacy dotyczyło składów miesza-
nych (damsko – męskich). „Brave 
Beavers” z Dopiewa zasiliło skład: 
Joanną Jurgą, Małgorzatą Mać-
kowską, Michałem Schillerem, 
Mateuszem Gibkim i Adamem Łe-
pakiem. Zaszczytu gry w barwach 
biało – czerwonych dostąpili ponad-

to najlepsi gracze z trzech drużyn 
wrocławskich: AZS AWF „Flow”, 
„71 Wratislavia”, KS KWR „Knury 
Ultimate”, dwóch warszawskich – 
„RJP” i „Zawierucha”, a także z KS 
„Frisbnik” Rybnik, „Flons” Płock 
i „2obvious” Bielsko Biała oraz 
„Krakuf” Kraków.

Polacy nie tylko zakończyli mi-
strzostwa jako ósma drużyna na 
świecie, zostawiając w tyle 13 innych 
zespołów, ale okazali się być w tym 
doborowym towarzystwie, obejmu-
jącym najlepszych graczy z sześciu 
kontynentów, trzecią drużyną eu-
ropejską. Zagrali 11 meczów. Zwy-
cięsko wyszli z sześciu spotkań, z: 
Australią, Irlandią, Hiszpanią, RPA, 
Szwecją i Kolumbią. 5-krotnie scho-
dząc z boiska musieli uznać wyż-

szość przeciwników – reprezentacji 
narodowych: Singapuru, Japonii, 
Łotwy, Holandii i Australii, z którą 
w pierwszej fazie turnieju wygrali. 
W innych grupach walczyły o awans 
reprezentacje: Kanady, Chin, Czech, 
Francji, Wielkiej Brytanii, Hong 
Kongu, Włoch, Meksyku, USA i Nie-
miec. Złoto zdobyli Amerykanie, sre-
bro Japończycy, a brąz Singapur.

Polska drużyna narodowa odnio-
sła na mistrzostwach świata w He-
ilderbergu historyczny sukces. Nie-
stety, przygotowując się do startu 
nie otrzymała wsparcia z Minister-
stwa Sportu, na które liczyła. Szko-
da, w końcu były to mistrzostwa 
świata. Większość kosztów związa-
nych z turniejem, wynoszących – 
przy zaciśnięciu pasa – 70 tys. zł za-

wodnicy pokryli z własnej i rodziców 
kieszeni. Biwakowali przez tydzień 
na polu namiotowym, samodzielnie 
przygotowywali posiłki i grali ku 
chwale kraju.10 tysięcy otrzymali 
od przedsiębiorców, samorządu po-
wiatu poznańskiego i osób, które za 
pośrednictwem zbiórki pomagam.
pl postanowiły ich wesprzeć. 

„Piątka” z Dopiewa dobrze zapi-
sała się w statystykach. Zdobyła dla 
polskiej drużyny narodowej 47 z 137 
punktów i zaliczyła 57 asyst. Mate-
usz Gibki z „Brave Beavers” znalazł 
się na 12 miejscu w klasyfi kacji ge-
neralnej mistrzostw świata, a Mał-
gorzata Maćkowska na 41 miejscu. 
Zestawienie to obejmuje aż 479 za-
wodników z całego świata. Obydwo-
je utalentowani dopiewianie sięgnęli 

w dwóch ostatnich latach po tytuły 
„najbardziej obiecujących młodych 
zawodników ultimate w Polsce”. Ich 
wyniki na turnieju w Niemczech po-
twierdzają trafność ocen polskiego 
sztabu ultimate, warto im zaufać. 
Drużyna ultimate frisbee „Brave 
Beavers” z Dopiewa, w której na co 
dzień grają, istnieje raptem od sze-
ściu lat, a już ma na swoim koncie 
liczne osiągnięcia – jest dwukrot-
nym i aktualnym młodzieżowym mi-
strzem Polski na trawie i w hali.  
Współpraca: Michał Juskowiak

Z Dopiewa na mistrzostwa świata
Reprezentacja Polski ultimate do 24 roku życia, z pięcioma zawodnikami drużyny „Brave Beavers” z gminy 
Dopiewo, zagrała na mistrzostwach świata.  Zajęła ósme miejsce – najwyższe w historii tej dyscypliny w Polsce! 
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16 #ŻUŻELWPOZNANIU

Poznańskie „Skorpiony”, nad któ-
rymi patronat medialny sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”, są na do-
brej drodze do Nice. 1 Ligi Żużlo-
wej! Minimalna porażka (43:47) 
z najpoważniejszym rywalem 
w walce o awans, ZOOleszcz Polo-
nią Bydgoszcz, wstydu nie przynio-
sła. Mało tego – waleczni „żółto-
czarni” wywieźli znad Brdy szalenie 
cenny punkt bonusowy. Teraz przed 
poznańskimi żużlowcami najważ-
niejsze spotkanie, którego stawką 
jest pierwsze miejsce po rundzie za-
sadniczej – pojedynek z OK Bedmet 
Kolejarzem Opole! 

Mecz pomiędzy ZOOleszcz Po-
lonią Bydgoszcz i Power Duck Ive-
ston PSŻ Poznań zapowiadany był 
jako absolutny hit rundy zasadni-
czej drugoligowych rozgrywek. Nic 
dziwnego, bowiem pod taśmą stanął 
aktualny lider tabeli ze stolicy Wiel-
kopolski oraz wicelider z rodzinne-
go miasta Tomasza Golloba. Wido-
wisko nie zawiodło i śmiało można 
nazwać je wizytówką tegorocznych 
rozgrywek w 2. Lidze Żużlowej! Dla 
podopiecznych trenera Tomasza 
Bajerskiego, spotkanie w Bydgosz-

czy było szalenie istotne z punktu 
widzenia zapewnienia „Skorpio-
nom” pierwszego miejsca w tabe-
li po fazie zasadniczej rozgrywek 
i tym samym, rozstawienia przez 
rundą play – off. Z podobnymi zało-
żeniami przystępowali do potyczki 
gospodarze. Nic zatem dziwnego, 
iż licznie zgormadzeni kibice na 
stadionie przy ulicy Sportowej byli 
świadkami widowiska stojącego na 
bardzo wysokim poziomie, którego 
nie powstydziłyby się nawet roz-
grywki PGE Ekstraligi. Przez cały 
mecz wynik oscylował w okolicach 
remisu, który nie satysfakcjonował 
żadnej z ekip. Ostatecznie „Skor-
piony” uległy nieznacznie bydgosz-
czanom 43:47, choć poznaniacy 
mogą być względnie zadowoleni 
z wywiezienia z bardzo trudnego te-
renu cennego punktu bonusowego 
(Power Duck Iveston PSŻ Poznań 
miał lepszy bilans w dwumeczu), 
który może okazać się kluczowy 
w końcowym rozrachunku. 

Żużlowe motocykle ponownie 
„zaryczą” na Golęcinie już 4 sierp-
nia (g. 16.45), kiedy to „Skorpiony” 
podejmować będą w ostatniej kolej-

ce rundy zasadniczej mocny zespół 
OK Bedmet Kolejarz Opole. Stawka 
meczu jest ogromna – zwycięstwo 
„za trzy” punkty przypieczętuje 
pierwsze miejsce żużlowego klubu 
ze Stolicy Wielkopolski i rozstawie-
nie przed arcyważnymi pojedynka-
mi fazy play-off! 

Na stronie https://bilety.pszpo-
znan.com.pl/ rozpoczęła się już 
przedsprzedaż biletów na to spo-
tkanie. Zakupione przez internet 
wejściówki są tańsze niż zakupione 
w kasach stadionu w dniu meczu! 
Co ważne, biletów tych nie trze-
ba drukować – wystarczy okazać 

je przy wejściu na stadion np. na 
smartfonie czy tablecie! 

Power Duck Iveston PSŻ Poznań liderem 2. Ligi Żużlowej! Mecz o pierwsze miejsce 
po rundzie zasadniczej już 4 sierpnia! 

„Skorpiony” walczą o pierwsze miejsce
 NASZ PATRONAT
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