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Targi Ślubne z Olivierem JaniakiemTargi Ślubne z Olivierem Janiakiem 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!

Gol-marzenie Gol-marzenie 
„Kownasia”„Kownasia”

Dawid Kownacki kapitalnym strzałem dał zwycięstwo Lechowi Poznań. Dawid Kownacki kapitalnym strzałem dał zwycięstwo Lechowi Poznań. 
To był jego setny występ w barwach Kolejorza! To był jego setny występ w barwach Kolejorza! STR. 13STR. 13
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Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo: 
„Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo 
• Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych 
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 

SEAT-AUTO.PLZNAJDŹ NAS:

POL-CAR P.M. POL-CAR Sp. z o.o.
ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań, tel. 61-87-32-295
seat.serwis@pol-car.pl, www.seat.pol-car.pl

Informujemy, że wkrótce salon i serwis Seat zostaną przeniesione do nowego obiektu w Suchym Lesie 
przy ul. Obornickiej 150. Dokładną datę podamy na naszej stronie: www.seat.pol-car.pl

REKLAMA

Dobiegł końca pierwszy etap IV 
Plebiscytu SuperRadny Poznania 
i 19 okolicznych gmin. Czytelnicy 
w pierwszej turze głosowali od 28 
listopada do 8 grudnia i wybrali pię-
cioro fi nalistów. 9 grudnia o godz. 
12 rozpoczęło się głosowanie w wiel-

kim fi nale plebiscytu. To właśnie 
z fi nałowej piątki ostatecznie wyło-
niony zostanie SuperRadny’2016 
(liczą się także głosy z pierwszej 
tury). Głosowanie w drugim etapie 
trwać będzie do 18 stycznia 2017 r. 
do godz. 21.59.

W fi nałowej piątce znaleźli się: 
Łukasz Zarzycki (Rada Gminy 
Czerwonak) – 127 głosów, Mi-
rosław Wieloch (Rada Powiatu 
Poznańskiego) – 84, Agnieszka 
Dudziak (Rada Gminy Czerwo-
nak) – 64, Paweł Jazy (Rada Gminy 

Dopiewo) – 61 i Barbara Widelicka 
(Rada Miejska Gminy Pobiedziska) 
– 52.

Aby zagłosować należy na numer 
71051 (koszt jednego SMS-a to 1 zł 
+ VAT) wysłać SMS o treści NGP.X 
(w miejsce X należy wpisać numer 
kandydata).

SuperRadny’2016 otrzyma pa-
miątkowy okazały dyplom. Rozmo-
wę z laureatem zaprezentujemy na 
łamach „Naszego Głosu Poznańskie-
go” i www.naszglospoznanski.pl, 
a Radio Merkury wyemituje wywiad 
z Superradnym’2016.

Mamy też nagrody dla głosują-
cych. Właściciel numeru telefonu, 
z którego oddanych zostanie najwię-
cej głosów (w obu etapach plebiscy-
tu) w nagrodę otrzyma voucher na 
pobyt z noclegiem wraz z osobą to-
warzyszącą w Hotelu Remes Sport 
& SPA**** w Opalenicy – tym 
samym, który podczas Euro’2012 
gościł reprezentację Portugalii z Ro-
naldo na czele!!! Właściciel kolej-
nego numeru telefonu (drugi co do 
liczby smsów) w nagrodę otrzyma 
voucher od marki Infi niti Poznań, 
które ufundowało luksusowe auto 
na weekend z pełnym bakiem do 
wykorzystania (bez konieczności 
uzupełnienia przy oddawaniu).

Aktualny ranking generalny II 
tury można śledzić na bieżąco na 
www.naszglospoznanski.pl.

Wielki fi nał SuperRadny’2016
Nasi Czytelnicy wybrali pięcioro fi nalistów czwartej edycji plebiscytu SuperRadny Poznania 
i 19 okolicznych gmin, w którym oceniamy radnych różnych szczebli samorządowych z naszego terenu

Sławomir Lechna
redaktor naczelny
s.lechna@naszglospoznanski.pl

Partnerzy plebiscytu

SuperRadny2016SSuperuperRRadnyadny20162016

Dudziak Agnieszka – chcąc za-
głosować na tą kandydatkę wyślij 
sms na numer 71051 o treści 
ngp.18.

Jazy Paweł – chcąc zagłosować 
na tego kandydata wyślij sms na 
numer 71051 o treści ngp.42.

Widelicka Barbara – chcąc za-
głosować na tą kandydatkę wyślij 
sms na numer 71051 o treści 
ngp.228.

Wieloch Mirosław – chcąc 
zagłosować na tego kandydata 
wyślij sms na numer 71051 
o treści ngp.413.

Zarzycki Łukasz – chcąc zagło-
sować na tego kandydata wyślij 
sms na numer 71051 o treści 
ngp.35.

FINALIŚCI 
IV EDYCJI PLEBISCYTU
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Organizujemy wesela, bankiety, chrzciny i różnego rodzaju imprezy! 

Zapraszamy do stylowej i nowoczesnej restauracji Vectoria, elegancja  

i doskonały smak stworzą niepowtarzalny klimat każdej uroczystości.

•
Zapraszamy — Hotel Vector, Kręgielnia Vector

Tarnowo Podgórne, ul. Rokietnicka 21, tel. 510 251 262, 488, fax 61 853 17 30 

www.restauracja-vectoria.pl  e-mail: biuro@restauracja-vectoria.pl

REKLAMA

Wójt Tadeusz Czajka otrzymał tytuł 
Samorządowego Menedżera Regio-
nu 2016, przyznawany jest przez 
redakcję Pulsu Biznesu. W tym 
rankingu o wskazanie najlepszych 
włodarzy w poszczególnych wo-
jewództwach proszeni są samo-
rządowcy (nie wolno głosować na 
siebie). Oceniane są najważniejsze 
obszary funkcjonowania gminy: 
zarządzanie fi nansami, oświatą i in-
westowanie w infrastrukturę. Osob-
ną kategorię stanowią działania na 
rzecz integrowania i aktywizowania 
społeczności lokalnej. 

  W województwie wielkopolskim 
samorządowcy wybrali następują-
co: 1. Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa 

Podgórnego, 2. Ryszard Nawrocki, 
wójt Starego Miasta, 3. Adam Paw-
licki, burmistrz Jarocina. 

– To dla mnie ważne wyróżnienie. 
Uznanie wyrażone przez koleżanki 
i kolegów – samorządowców jest dla 
mnie szczególnie cenne dlatego, że 
każdy z nas zna realia funkcjonowa-
nia w rzeczywistości samorządowej 
– mówi Tadeusz Czajka, wójt Tar-
nowa Podgórnego i dodaje: – Cieszę 
się, że gmina Tarnowo Podgórne 
jest rozpoznawana na zewnątrz jako 
lider we wprowadzaniu innowacyj-
nych przedsięwzięć. 

Pełne wyniki rankingu dostępne 
są na stronie internetowej Pulsu 
Biznesu. ARz

Uznanie dla wójta
Tarnowa Podgórnego

Święty Mikołaj w towarzystwie Śnie-
żynek przybył z workiem pełnym 
prezentów, które  podarował nie tyl-
ko grzecznym, ale także odważnym 
dzieciom, które zdecydowały  się 
wziąć udział w licznych zabawach 
i konkursach. Część Pasażu zamieni-
ła się w Fabrykę Świętego Mikołaja, 
gdzie pod czujnym okiem śnieżynek 
dzieci malowały i zdobiły styropiano-
we bombki, dekorowały pierniczki, 
kolorowały świąteczne obrazki. Mali 
artyści wykazali się niezwykłą kre-
atywnością i pracowitością. W kąciku 
kulinarnym pod okiem prawdziwego 
kucharza wszyscy zainteresowani le-
pili i degustowali pyszne pierogi. Nie 
lada gratką dla maluchów był suchy 
basen wypełniony plastikowymi bom-
beczkami i strefa sportu.

Imprezę uświetniły  występy dzie-
ci z Przedszkola Leśne Skrzaty 
z Przeźmierowa, uczniów z klasy 
IIIB Szkoły Podstawowej im. A. Fie-
dlera w  Przeźmierowie oraz Samo-
rządowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Tarnowie Podgórnym, kolędo-
wanie przy gitarze, a także wspólne 
ubieranie choinki z wójtem Tarnowa 
Podgórnego Tadeuszem Czajką.

Jednocześnie w otwartej tego 

dnia z okazji Mikołajek Filii Urzędu 
Gminy, która znajduje się w Pasażu, 
można było m.in. złożyć deklaracje 
„śmieciowe”, wypełnić wnioski o wy-
danie lub odebrać gotowe dowody 
osobiste czy Karty Mieszkańca, a tak-
że skorzystać z dyżuru pracowników 
ZTM w związku z wchodzącą w życie 
1 stycznia 2017 r. integracją komuni-
kacji. Renata Łakoma, ZetGold

Mikołaj w Przeźmierowie 
Niecodzienny gość zawitał w sobotę, 3 grudnia, do Pasażu 
w Przeźmierowie (gm. Tarnowo Podgórne) 
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Część Pasażu 
w Przeźmierowie 
zamieniła się 
w Fabrykę Świętego 
Mikołaja
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Gmina ta ma największy dodatni 
współczynnik migracji w 2015 r. 
w rankingu JST Zrównoważonego 
Rozwoju. Wysoko są też Dopiewo, 
Rokietnica, Kleszczewo, Kórnik 
i Tarnowo Podgórne.

W minionym roku, podobnie jak 
w poprzednich latach, nastąpił za-
uważalny wzrost napływu ludności 
na teren gminy Komorniki, z tą tyl-
ko różnicą, że w 2015 roku Komor-
niki osiągnęły najwyższy wskaźnik 
migracji w Polsce. Do tej gminy 
napłynęło aż 47,71 osób na 1000, 
odpływ ludności na 1000 mieszkań-
ców wyniósł 11,18 (współczynnik 
odpływu: – 11,18), a więc saldo 
migracji wyniosło 36,52. Zaraz za 
Komornikami znalazło się również 
wchodzące w skład aglomeracji po-
znańskiej Dopiewo, którego saldo 
migracji wyniosło 36,03. Na trze-
cim miejscu uplasowała się Czerni-
ca z województwa dolnośląskiego 
(35,29). Ósme miejsce w Polsce zaj-
muje Rokietnica (30,74), 9. Klesz-
czewo (30,53), 12. Kórnik (29,91), 
a 19. Tarnowo Podgórne (23,45).

Napływ i odpływ ludności jest 
szczególnie charakterystyczny dla 
wielkich miast, których mieszkańcy 

poszukując bardziej komfortowych 
warunków życia osiedlają się na te-
renach podmiejskich. Są to obszary, 
które utraciły dawny wiejski charak-
ter i cechują się rozwiniętą infra-
strukturą mieszkaniową, usługową 
i handlową oraz wygodnym połą-
czeniem komunikacyjnym z sąsied-
nim dużym ośrodkiem miejskim.

Efekt suburbanizacji, a więc wy-
ludnianie się centrów miast na rzecz 
rozwoju terenów podmiejskich jest 
widoczny na przykładzie Poznania, 
którego saldo migracji jest już od lat 
ujemne. W 2015 roku miasto straci-
ło ponad 12 osób na 1000 (-12, 36), 
zyskało 9,55 osób na 1000, zatem 
saldo migracji wyniosło -2,81.

Z przygotowanego ogólnopol-
skiego rankingu bilansu migracji 
wynika, że 867 gmin (tj. 34,99 %) 
miało ten bilans dodatni, 29 (tj. 1,17 
%) – zerowy, a pozostałe 1.582 (tj. 
63,84 %) – ujemny. 

Chcą tu mieszkać
Komorniki to miejsce najchętniej 
wybierane do życia w Polsce
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Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

Zakup ośmiu niskoemisyjnych 
autobusów, budowę dwóch wę-
złów przesiadkowych oraz wdro-
żenie Systemu Zarządzania Flotą 
i Systemu Informacji Pasażerskiej 
umożliwi Przedsiębiorstwu Usług 
Komunalnych w Komornikach do-
tacja otrzymana z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go. Całkowita wartość projektu 
9.960.766 zł, wartość dofi nansowa-
nia 6.870.706,17. Umowę 1 grud-
nia w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu podpisali marszałek 
Marek Woźniak, Piotr Wróblewski 

– prezes Zarządu PUK Komorniki 
i wójt Komornik Jan Broda.

– To projekt w obszarze transpor-
tu wpisujący się w jeden z fi larów 
strategii Europa 2020, czyli ob-
niżenia emisji dwutlenku węgla – 
mówił marszałek. – Zdecydowanie 
stawiamy na niskoemisyjny trans-
port zbiorowy, a właśnie podpisana 
umowa z Komornikami, to dosko-
nały przykład realizacji wielowymia-
rowych. Nie koncentrują się jedynie 
na zakupie nowoczesnych autobu-
sów, ich zakres jest o wiele szerszy, 
m.in. o budowę dróg rowerowych 
czy węzłów przesiadkowych. Red

Miliony na 
komunikację

Lokalny sztab Wielkiej Orkiestry 
w Tarnowie Podgórnym już pracuje 
pełną parą. – Mamy już uzgodniony 
ramowy program najważniejszych 
wydarzeń – mówi Barbara Wy-
puszcz, szefowa sztabu. – Oczy-
wiście nadal jesteśmy otwarci na 
kolejne propozycje. Chcemy, by 15 
stycznia w naszej gminie działo się 
jak najwięcej!

Na ulicach kwestować będzie 200 
wolontariuszy z czerwonymi ser-
duszkami. Najważniejsze wydarze-
nia odbędą się w hali OSiR. W ciągu 
dnia będzie także granie planszów-
kowe w Przeźmierowie oraz „ku-
lanie kręgli” w kręgielni Vector. 
Ponadto w Tarnowie Podgórnym 
organizatorzy zapraszają na biega-
nie, strzelanie, pływanie i w… karty 
granie! Informacje na temat atrak-
cji przygotowanych dostępne są na 
stronie internetowej www.tarnowo-
podgorne.pl / w zakładce WOŚP.

Cały czas sztab czeka na fanty 
i oferty na loterię i licytacje. Jednym 
z hitów będzie autobus wystawiony 
przez spółkę TPBUS. Propozycje 
przyjmuje Agnieszka Rzeźnik, tel. 
606  756  290 a.rzeznik@tarnowo-
podgorne.pl. ARz

Zlicytują 
autobus 
dla WOŚP
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

N A J T A Ń S Z A

POŻYCZKAPOŻYCZKA
D L A  K A Ż D E G O

M I N I M U M  F O R M A L N O Ś C I  6 1  8 7  5 0   9 9 6 ,  5 1 6  4 9 9   9 8 7

REKLAMA

REKLAMA

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

USŁUGI • WWW.PRESS-GRAF.COM   
TEL. 608-57-29-09

Zakład krawiecki poszukuje osoby na stanowisko 

KRAWCOWEJ
Miejsce pracy: Łódź koło Stęszewa. 

Umowa o pracę, jednozmianowy system czasu pracy,
wszelkie informacje pod telefonem 695 633 124

REKLAMA? 
ZADZWOŃ! 

 691-895-296

4 grudnia, podczas zorganizowane-
go przez Kórnicki Ośrodek Kultury 
spotkania ze św. Mikołajem, roz-
błysły lampki na pięknej choince 
postawionej na kórnickim rynku. 
Pod nią – podobnie jak w roku ubie-
głym – zamontowano lodowisko, na 
którym niezależnie od aury można 
sprawdzić swoje umiejętności łyż-
wiarskie.

Lodowisko czynne będzie do 
12 lutego (pon.–pt. 14:00–20:00, 
niedz. 12:00–20:00), a jednorazowy 
koszt wstępu na tafl ę wynosi 5 zł. 
Zapraszamy do Kórnika! ŁG

Kórnik: choinka i lodowisko
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25 listopada zorganizowało go Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Promyk”.

– Nasz festiwal na swoją tradycję. 
Dzięki wam – drodzy uczestnicy – 
wspaniale nam się rozwija. Przekro-
czyliśmy granice powiatu poznań-
skiego, bo są w tym roku z nami 
artyści z innych stron Wielkopolski 
– powiedział w słowie wstępnym 
Bogdan Maćkowiak, prezes Stowa-
rzyszenia „Promyk”.

W przeglądzie udział więli przed-
stawiciele Stowarzyszeń, Szkół 
i WTZ-ów ze Stęszewa, Rokietni-
cy, Owińsk, Wapna, Piły, Mosiny, 
Murowanej Gośliny, Drzązgowa, 
Kwilcza, Lubonia, Swarzędza, Po-
znania, Otusza i Konarzewa. 

Publiczność mogła usłyszeć ze-
społy i solistów, którym nierzadko 
towarzyszyły chórki, tancerze, ak-
torzy ilustrujący piosenki. Słowa 
wielu piosenek nabierały innego, 
głębszego znaczenia. „Taki sam” Iry 
czy „Nieidealna” Arki Noego wzru-
szyły niejednego widza. Artyści wy-
konywali też utwory z repertuarów: 
Anny Jantar, Bajmu, Anny Marii 
Jopek, Varius Manx, Danuty Rinn, 
Maanam, Lady Pank, Anny Marii 
Jopek, Mieczysława Szcześniaka, 
Anny Wyszkoni, Krzysztofa Kraw-
czyka, Maryli Rodowicz, Grzegorza 
Turnaua, Urszuli, zespołów – Pod 
Budą, Wilki i Piersi.

Między występami wspólnie cała 
sala skandowała: – Ho, ho, ho. Jak 
przyjemnie uczestnikiem „Słowika” 
być, być, być!

– Tyle ile serca wy wkładacie, tyle 
my wam przyznawaliśmy serc. Każ-
dy dostał po 3 serca. Wszyscy jeste-
ście zwycięzcami. Kochacie muzy-
kę, a to najważniejsze – uzasadniła 
werdykt Urszula Perz, przewodni-
cząca jury, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Konarzewie.

– Dostarczyliście nam wielu prze-
żyć. Wspaniale śpiewacie. Śpiewaj-
cie dalej, bo śpiew daje radość i siłę 
– powiedziała Elżbieta Węgielew-
ska, jurorka i dyrygentka 

– Pozostało mi pozazdrościć wam 
talentu. Aż się nie chce wyjść z sali. 

Życzę wam wszystkim pięknych ka-
rier – powiedziała Elżbieta Tonder, 
pełnomocnik starosty poznańskie-
go ds. osób niepełnosprawnych. 

– Dziękuję „Promykowi” za 
wspaniałą organizację „Przeglądu” 
i wkład w integrację nas wszystkich. 
Wszystkim uczestnikom dzisiej-
szego „Słowika” życzę sukcesów – 
powiedział w imieniu samorządów, 
które wydarzenie objęły patrona-

tem, Zygmunt Jeżewski, członek 
zarządu Powiatu Poznańskiego.

Przedsięwzięcie zrealizowano dzię-
ki wsparciu fi nansowemu Powiatu 
Poznańskiego i gminy Dopiewo.

Ozłociły nas Słowiki
30 wykonawców z 18 stowarzyszeń wystąpiło na scenie Centrum 
Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Konarzewie podczas XII 
Przeglądu Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik”
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kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZGLOSPOZNANSKI.PL
I JUŻ WSZYSTKO WIESZ!
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AKTUALNOŚCI

REKLAMA

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży, położonych na terenie gminy Stęszew,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U.2015.1774 ze zm.) niniejszym podaję do publicznej 
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 
w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 11 wywieszony został wykaz nieruchomości, 
przeznaczonych do sprzedaży – działki nr:

•  1677/3 oraz 1677/4 – Stęszew, ul. Wierzbowa, przeznaczone 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;

•  465/3, obręb Strykowo, miejscowość Twardowo.
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 8 197 149, 

pokój nr 15.

REKLAMA

5 i 6 grudnia w szkołach i przed-
szkolach gminy Stęszew obcho-
dzone były Mikołajki. W związku 
z tym burmistrz Włodzimierz Pin-
czak wraz z radnymi Rady Miejskiej 
Gminy Stęszew odwiedzili placówki 
oświatowe, by osobiście wręczyć 
uczniom świąteczne paczki ze sło-
dyczami. 

Jednak 6 grudnia to nie tylko 
prezenty mikołajkowe. Tego dnia 

szkoły w ramach realizacji progra-
mów profi laktycznych przygotowa-
ły także apele, występy oraz turnieje 
sportowe.

Warto dodać, że zwyczaj przeka-
zywania paczek w szkołach istnie-
je w gminie Stęszew od wielu lat. 
W ubiegłym roku z uwagi na rozpo-
rządzenie o bezpieczeństwie żywno-
ści żywienia w szkołach zrezygno-
wano z tej tradycji. Jak się okazuje, 

ten miły gest jest potrzebny, a sami 
uczniowie z niecierpliwością wycze-
kują tego dnia.

Z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia, podobnie jak w latach ubiegłych, 
na terenie gminy zorganizowane 
będą spotkania opłatkowe. Tym ra-
zem od 15 do 19 grudnia. W tym 
roku kolędowanie odbędzie się w: 
Tomiczkach, Sapowicach, Zamysło-
wie, Modrzu oraz w Stęszewie. Red

Mikołajki w Stęszewie
Burmistrz i radni wręczali uczniom świąteczne paczki

Tarnowskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości zaprasza na bez-
płatne dyżury doradców podatko-
wych i księgowej. 

W każdy pierwszy oraz trzeci 
poniedziałek miesiąca na przedsię-
biorców i osoby chcące rozpocząć 
działalność gospodarczą czekają 
doradcy podatkowi. Będzie można 
zapytać m.in. o najkorzystniejsze 
formy opodatkowania czy konse-
kwencje decyzji skarbowych. Z kolei 
w piątki odbywają się dyżury księgo-

wej, która udziela informacji m.in. 
o obowiązkach przedsiębiorców 
z zakresie ubezpieczeń, różnych for-
mach zatrudnienia pracowników, 
wyjaśni kwestie podatku VAT.

Dyżury odbywają się w Tarnow-
skim Centrum Wspierania Przedsię-
biorczości, w Urzędzie Gminy Tarno-
wo Podgórne przy ul. Poznańskiej 94 
(budynek C, pok. 29), natomiast ak-
tualne informacje znajdują się na stro-
nie Tarnowskie Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości www.tcwp.pl ARz

Bezpłatne dyżury 
doradców biznesu
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8 ŻYCZENIA

Mieszkańcom, Przyjaciołom i Partnerom
Gminy Komorniki

Składamy najserdeczniejsze życzenia spokojnych 
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w gronie rodzinnym. 
Niech Nowy 2017 Rok będzie pełen zdrowia,

 szczęścia, pogody ducha i wiary w lepsze jutro.

Przewodniczący Rady
Gminy Komorniki
Marian Adamski

z Radnymi

Wójt Gminy Komorniki
Jan Broda

z Pracownikami Urzędu

Zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz optymizmu
i spełnienia wszystkich marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku 2017 

życzą 
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik 
Adam Lewandowski 
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
Jerzy Lechnerowski

Zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz optymizmu
i spełnienia wszystkich marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku 2017 

życzą 
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik 
Adam Lewandowski 
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
Jerzy Lechnerowski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy  
Państwu zdrowia, szczęścia, radości i spokoju. 

Odłóżmy na bok spory, otoczmy się ciepłem rodzinnym.  
Spotykajmy się, rozmawiajmy, kolędujmy i cieszmy się  
sobą nawzajem. A nadchodzący Nowy Rok niech będzie  

czasem odwagi w podejmowaniu ambitnych decyzji  
i wytrwałości w realizowaniu zamierzonych celów.  

TADEUSZ CZAJKA

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

GRZEGORZ LEONHARD 
Przewodniczący Rady  

Gminy Tarnowo Podgórne
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WYDARZENIE

REKLAMA

Już po raz 13. otwarty zostanie 
nowy sezon w branży ślubnej. Dla 
wszystkich zwiedzających ten dzień 
może okazać się wyjątkowo szczę-
śliwy, ponieważ czekają na nich 
wyjątkowe nagrody, w tym roman-
tyczna wycieczka do Rzymu! Zoba-
czyć też oszałamiające pokazy mody 
ślubnej, występy artystyczne oraz 
ok. 300 wystawców ze wszystkich 
ślubnych branż. Imprezę poprowa-
dzi znany i lubiany prezenter Olivier 
Janiak! Patronat sprawuje „NGP”. 

Kilkadziesiąt nagród 
dla narzeczonych 
W tej edycji targów tradycyjnie 

hitem będzie nagroda główna ufun-
dowana przez organizatora – ro-
mantyczna wycieczka do Rzymu! 4 
dni w Rzymie, przelot, hotel i wiele 

innych atrakcji. Dodatkowo czekają 
na Was wspaniałe nagrody ufundo-
wane przez sponsorów, jak np. suknie 
ślubne, garnitury, biżuteria, pobyty 
w hotelu, kolacje dla dwojga, pakie-
ty foto-video, stylizacje, dekoracje, 
zaproszenia, nauka tańca, bukiety 
ślubne i wiele innych. Te fantastyczne 
nagrody możecie wygrać w organi-
zowanych na żywo konkursach. Wy-
starczy zabrać ze sobą telefon komór-
kowy i dodzwonić się jako pierwsza 
osoba pod podany na scenie numer. 

Kilkuset wystawców
Na targach pojawi się ogromna 

oferta restauracji, hoteli, dworów, pa-
łaców, sal bankietowych oraz innych 
fi rm zajmujących się cateringiem 
i obsługą gastronomiczną. Najbar-
dziej okazałe będą zapewne stoiska 

prezentujące modę ślubną, dodatki 
i obuwie. W branży foto-video i multi-
mediów na pewno pojawią się nowin-
ki techniczne. Niezwykłe pomysły co 
roku prezentują branże dekoracji, or-
ganizacji i kompleksowej obsługi ślu-
bów. Tłumy zwiedzających oblegają 
zawsze stoiska z przyciągającą wzrok 
biżuterią i obrączkami. Podobnie jest 
z fi rmami zajmującymi się poligrafi ą, 
w tym zaproszeniami i etykietami. 
Różnorodne rozwiązania z zakresu 
oprawy muzycznej, prezenterów, 
nagłośnienia i oświetlenia to jedna 
z zalet imprezy targowej. Będziecie 
mogli skosztować również smakowi-
tych delicji z cukierni i piekarni oraz 
wypróbować znakomite produkty 
na stoiskach dotyczących urody, ko-
smetyków, wizażu i stylizacji. Swoje 
propozycje pokaże branża atrakcji 

weselnych, fajerwerków i pokazów 
pirotechnicznych. Wiele osób będzie 
zapewne zainteresowanych ofertą 
szkół tańca. Jednym z największych 
atutów Targów będzie oczywiście 
prezentacja kilkudziesięciu pojaz-
dów ślubnych. Zyskacie możliwość 
obejrzenia przekroju przez wszystkie 
modele i marki samochodów – limu-
zyny, auta sportowe, współczesne 
i zabytkowe. 

Casting na 
Najpiękniejszą Pannę Młodą
Do wspólnej zabawy na widowi-

skowo zaaranżowanej scenie za-
prosi zwiedzających Olivier Janiak, 
który poprowadzi program sce-
niczny. W jego trakcie odbędą się 
oszałamiające pokazy mody ślubnej 
połączone z prezentacjami biżuterii 

i obuwia ślubnego. Nie zabraknie 
pokazu bielizny i mody męskiej. 
Program sceniczny będzie oczywi-
ście urozmaicony profesjonalnymi 
występami tanecznymi oraz wyso-
kiej klasy występami muzycznymi 
i wokalnymi. Na koniec odbędzie się 
fi nał plebiscytu „Narzeczona Para”.

Każda Panna Młoda, która zjawi 
się na Targach i będzie miała wyzna-
czoną datę ślubu na 2017 lub 2018 
rok może zostać wybrana tą Najpięk-
niejszą! Wystarczy wypełnić krótki 
formularz i wykonać zdjęcie na sto-
isku organizatora konkursu. Szcze-
góły poznacie na gali oraz na stronie 
www.najpiekniejszapannamloda.pl. 

Impreza targowa odbędzie się 
w pawilonie nr 3 MTP 15 stycznia 
i potrwa od godz. 10.00 do 18.00. 
Red

Targi Ślubne z Olivierem Janiakiem
15 stycznia na MTP odbędą się największe w Polsce targi w branży ślubnej NASZ PATRONAT
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 (PO PŻ) jest programem współ-
finansowanym ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Pomocy Potrzebującym. Ma na celu wspar-
cie osób i rodzin najbardziej potrzebują-
cych poprzez udzielanie im nieodpłatnej  
i pełnowartościowej pomocy żywnościowej 
oraz umożliwienie tym osobom korzystania 
z bezpłatnych działań towarzyszących. 

Kto może korzystać  
z pomocy żywnościowej?

Pomoc przeznaczona jest dla osób, które 
z powodu trudnej sytuacji i niskich do-
chodów nie mogą zapewnić sobie odpo-
wiedniego wyżywienia. Po wsparcie mogą 
sięgnąć osoby w najtrudniejszej sytuacji 
życiowej, czyli takie, które dotknęło ubó-
stwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobo-
cie, niepełnosprawność, długotrwała lub 
ciężka choroba oraz których dochód nie 
przekracza 150% kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomo-
cy społecznej. Jest to odpowiednio 951 zł  
w przypadku osoby samotnie gospoda-
rującej i 771 zł w przypadku jednej osoby  
w rodzinie.

Jak otrzymać pomoc żywnościową  
– krok po kroku

Osoby spełniające wymienione powy-
żej kryteria powinny zgłosić się do wła-
ściwego dla ich miejsca zamieszkania 
ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do 
placówki partnerskiej wydającej żyw-
ność. Organizacje partnerskie w Podpro-
gramie 2016 to: Caritas Polska, Federacja 
Polskich Banków Żywności (FPBŻ), Pol-
ski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS) 
oraz Polski Czerwony Krzyż (PCK). 

Organizacje te pomogą osobom potrze-
bującym w nawiązaniu kontaktu z OPS  
i uzyskaniu dokumentu uprawniającego 
do otrzymania pomocy żywnościowej.
OPS wyda skierowanie, które będzie zawie-
rało m.in. adres organizacji partnerskiej 
zajmującej się dystrybucją pomocy żywno-
ściowej lub wpisze osobę bądź rodzinę na 
listę zakwalifikowanych do takiej pomocy.
Skierowanie do otrzymania takiego 
wsparcia wydawane jest na czas trwania 
podprogramu i zachowuje ważność nawet  
w przypadku tymczasowej poprawy sytu-
acji osoby potrzebującej. 
Ci, którzy otrzymali skierowanie lub zo-
stali przez OPS wpisani na listę osób za-
kwalifikowanych do otrzymania pomocy 
żywnościowej, mogą zgłosić się po nią do 
organizacji partnerskiej, która zajmuje się 
dystrybucją żywności.
Osoby bezdomne mogą zgłaszać się bez-
pośrednio do organizacji partnerskich 
wydających żywność, bez konieczności 
uprzedniego uzyskania skierowania  
w ośrodkach pomocy społecznej.

Jakie organizacje zajmują się  
dystrybucją żywności, czyli gdzie 
konkretnie otrzymamy żywność?

Artykuły spożywcze są wydawane przez: 
Caritas Polska, Federację Polskich Banków 
Żywności (FPBŻ), Polski Komitet Pomocy 
Społecznej (PKPS) oraz Polski Czerwony 
Krzyż (PCK).
Są jeszcze organizacje partnerskie regio-
nalne (OPR), na przykład Okręgowe Banki 
Żywności, lokalne oddziały PCK lub lokalne 
oddziały PKPS czy też Caritas diecezjalny, 
które dystrybuują żywność bezpośrednio 
wśród osób potrzebujących lub przekazują 
do dalszej dystrybucji organizacjom part-
nerskim lokalnym (OPL). Jednocześnie pla-

cówki partnerskie regionalne oraz lokalne 
realizują działania towarzyszące mające na 
celu wsparcie osób w pokonywaniu trudno-
ści życiowych.
Informacje na temat najbliższych orga-
nizacji partnerskich wydających pomoc 
żywnościową można uzyskać w ośrodkach 
pomocy społecznej lub we właściwych 
miejscowo organizacjach partnerskich re-
gionalnych.

Jakie produkty spożywcze  
można otrzymać?

W ramach pomocy są wydawane artykuły 
spożywcze, z których można przygotować 
pełnowartościowe posiłki oraz których 
termin przydatności do spożycia jest dość 
długi, m.in.: artykuły skrobiowe, mlecz-
ne, warzywne i owocowe, mięsne, cukier  
i tłuszcze. Gotowe posiłki wydawane są  
nieodpłatnie.

Działania towarzyszące

Caritas Archidiecezji Poznańskiej opraco-
wuje scenariusze zajęć dla poszczególnych 

działań, zatrudnia szkoleniowców, zapew-
nia materiały edukacyjne, monitoruje prze-
bieg spotkań. Organizacja zobowiązana jest 
do poinformowania swoich podopiecznych 
o realizacji działań, zaproszenia ich do 
udziału i zapewnienia uczestnictwa okre-
ślonej liczby osób w zajęciach (min. 15% 
podopiecznych zgłoszonych do programu).
Dla CAP liczba ta wynosi 25 osób. Dokład-
ne terminy i tematyka zajęć będą ustalane  
w uzgodnieniu z daną organizacją.
Działania towarzyszące można podzielić na:
warsztaty kulinarne – skierowane do róż-
nych grup pokoleniowych – z udziałem eks-
pertów kulinarnych, kuchmistrzów i diete-
tyków.  Warsztaty mają na celu wskazanie 
różnych możliwości przygotowania potraw 
i wykorzystania artykułów spożywczych,
warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowe-
go żywienia – celem ich jest programy za-
poznanie z zasadami zdrowego odżywiania 
i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
warsztaty edukacji ekonomicznej – nauka 
tworzenia, realizacji i kontroli realiza-
cji budżetu domowego, ekonomicznego 
prowadzenia gospodarstwa domowego, 
z  uwzględnieniem wszystkich finanso-
wych i rzeczowych dochodów rodziny,  
w tym darów żywnościowych.
Do udziału w działaniach towarzyszących 
ma prawo każda osoba, która otrzymała 
skierowanie z OPS do odbioru wsparcia 
żywnościowego w ramach POPŻ. Nie ozna-
cza to jednak, że każda osoba musi z nich 
skorzystać. 
Działania nie mogą się pokrywać z przed-
sięwizięciami prowadzonymi w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego (EFS)  
i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) w danym województwie. Muszą 
być jednak z nimi komplementarne.

DAWID SZKUDLAREK
Caritas Poznań

PROGRAM OPERACYJNY

2014-2020

POZNAŃ: 
MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY RODZINIE
ul. Cześnikowska 18; 60-330 Poznań; 
tel. 61-860-99-00, 61-860-99-01

FILIE MOPR W POZNANIU: 
Poznań Jerzyce, Poznań Grunwald, Po-
znań Nowe Miasto, Poznań Stare Mia-
sto, Poznań Wilda, Poznań Piątkowo 

POLSKI KOMITET POMOCY 
SPOŁECZNEJ WIELKOPOLSKI 
ZARZĄD WOJEWÓDZKI
ul. Z. Krasińskiego 3/5; 
60-830 Poznań; 
tel./fax 61-848-11-76 ; tel. 61-848-19-00

WIELKOPOLSKI 
BANK ŻYWNOŚCI 
ul. Borówki 6; 61-304 Poznań; 
tel. 698-844-100, 501-437-546

CARITAS ARCHIDIECEZJI 
POZNAŃSKIEJ
ul. Rynek Wildecki 4a; 61-546 Poznań;
tel. 61-835-68-67; 61-835-68-67

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ 
OKRĘGOWY POLSKIEGO 
CZERWONEGO KRZYŻA
ul. Górna Wilda 99 A-B; 
61-563 Poznań; 
tel. 61-835-31-79

Więcej informacji:
Caritas Polska, www.caritas.pl
Federacja Polskich Banków Żywności, 
www.bankizywnosci.pl
Polski Komitet Pomocy Społecznej  
– Rada Naczelna, www.pkps.org.pl
Polski Czerwony Krzyż, www.pck.pl

Gdzie szukać informacji  
dotyczących  

pomocy żywnościowej:

4 grudnia w Komornikach rozbłysła 
choinka, którą wcześniej mieszkańcy 
ubrali własnoręcznie przygotowany-
mi ozdobami. Bombki we wszystkich 
możliwych kolorach i kształtach oraz 
zdobne łańcuchy zawisły na świerku 
przed Ośrodkiem Zdrowia. Setki ro-
dzin z dziećmi odwiedziło świąteczny 
jarmark, by wysłuchać nastrojowych 
piosenek w wykonaniu uczniów 
szkół oraz zespołów Komorniczanie 
i Aspirynki. Nieocenieni pomocnicy 
świętego Mikołaja – w tej roli rad-
ni, ubierali choinkę i obdarowywali 
dzieci, których długa kolejka ustawi-
ła się po upominki. Tuż przed odpa-
leniem choinki w świąteczny klimat 
wprowadził zebranych Chór Fran-
cesco. Lampki na komornickiej cho-
ince odpalili przewodniczący Rady 
Gminy Marian Adamski i zastępca 
wójta Tomasz Stellmaszyk, a wśród 
zebranych wokół drzewka mieszkań-
ców dał się słyszeć okrzyk podziwu 
i radości.

Na najmłodszych czekało w to 
chłodne popołudnie wiele atrakcji. 
Upominek za przyniesioną ozdobę 
na choinkę, loteria fantowa, wspól-
ne zabawy i najważniejsze – święty 
Mikołaj.

To było drugie odpalenie choinki. 
Tłumy komorniczan mogły poczuć 
atmosferę zbliżających się świąt. 
Szczególny klimat imprezy zbliża 
ludzi, a dzieciom daje ogromną 
frajdę. Dlatego organizatorzy chcą 
odpalać choinkę co roku. 

W Komornikach 
już świeci

W programie, oprócz czynienia za-
dość bożonarodzeniowej tradycji 
– strojeniu i rozświetlaniu drzewka 
i wizyty Świętego Mikołaja, przewi-
dziano wiele atrakcji, które nawet 
malkontenta wprawią w doskonały 
świąteczny nastrój. 

18 grudnia w godz. 14–19 na 
placu przy ul. Łąkowej w Dopie-
wie odbędzie się m.in. świąteczny 
kiermasz rękodzieła. Będzie moż-
na wysłuchać „Koncertu Kolęd” 
w wykonaniu Orkiestry Dętej Gmi-
ny Dopiewo, zespołu „Other Melo-
dy” i zespołów ze szkół. Miłośnicy 
teatru także znajdą coś dla siebie. 
Będzie można zobaczyć przedsta-
wienie „Jak Elf zapomniał o świę-
tach” i pobawić się z elfami. Teatr 
z Głową w Chmurach wystawi w ple-
nerze „Królową Śniegu” . Tytułowa 
bohaterka z baśni J. Ch. Andersena 
będzie miała aż 4 metry. Wszędo-
bylskie chochliki mają skutecznie 
przeszkadzać publiczności. Orga-
nizatorem wydarzenia jest Gminna 
Biblioteka Publiczna i Centrum 
Kultury w Dopiewie.

Na miejscu nie zabraknie ma-

skotek gminy Dopiewo – ptaków 
z Trzcielińskiego Bagna: DOP 
i EWO w mikołajowych czapkach, 
które pomogą wójtowi w zapaleniu 
światełek na ubranej choince

Ubierzmy choinkę
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu „Wielkie ubieranie 
choinki w Dopiewie” 
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

• Zrób sobie podczas „Wielkie-
go ubierania…” selfi e z DOP 
i EWO i wyślij zgłoszenie pod 
adres: konkurs@dopiewo.pl. 
Autorzy najbardziej świątecz-
nych i najśmieszniejszych zdjęć 
będą mogli wygrać kalendarze 
ścienne na 2017 r. oraz pluszo-
we maskotki DOP lub EWO.

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Projekt Strategii przygotowało Cen-
trum Badań Metropolitalnych Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. W spotkaniu uczestni-
czyli m.in. senatorowie RP Jadwiga 
Rotnicka oraz Piotr Florek. Przyby-
łych gości powitał Jan Grabkowski, 
starosta poznański.

Powiat Poznański od lat konse-
kwentnie realizuje politykę rozwoju 
w oparciu o dokumenty programo-
we, ze strategią rozwoju na czele. 
Pierwsze opracowanie tej rangi 
zostało sporządzone w 2006  r. 
i obejmowało lata 2006–2013, 
a jego ustalenia były wdrażane przez 
ostatnie lata. W 2012 r. Strategia ta 
została zaktualizowana do 2015 r. 
Od tego czasu zmianie uległo wiele 
czynników mających wpływ na roz-
wój powiatu.

Ostatnie 10 lat to bardzo dyna-
miczny okres w rozwoju Powiatu 
Poznańskiego. Liczba mieszkańców 
zwiększyła się o 24% z 295 tys. do 
366 tys., liczba mieszkań o 38% 
z 87,3 tys. do 121 tys., a liczba 
podmiotów gospodarczych wzro-
sła o 49% z 37,5 tys. do 55,9 tys. 
Miasto Poznań i powiat poznański 
stanowią trzeci największy ośrodek 
dojazdów do pracy w Polsce z liczbą 
ponad 135 tys. osób przyjeżdżają-
cych. Na koniec 2015 r. stopa bez-
robocia w powiecie poznańskim wy-
nosiła zaledwie 2,9%, a od 2006  r. 
utrzymuje się na poziomie poniżej 

5%. Już tych kilka liczb świadczy 
o tempie i skali zmian społeczno-
gospodarczych w powiecie poznań-
skim. Prognozy demografi czne i go-
spodarcze zapowiadają kontynuację 
tych trendów również w najbliż-
szych 15 latach. Według progno-
zy GUS w 2030 r. liczba ludności 
zamieszkująca powiat poznański 
wyniesie 456 420 osób i będzie 
zbliżać się do liczby mieszkańców 
miasta Poznania (według progno-
zy w 2030  r. Poznań zamieszkiwać 
będzie 488 226 osób). Już dzisiaj ze 
względu na liczbę mieszkańców – 
blisko 370 tys. – powiat poznański 
dysponuje największym potencja-
łem demografi cznym w skali kraju 
(wyprzedzając powiaty ziemskie: 
krakowski, kielecki i rzeszowski).

Gwałtowny wzrost liczby lud-
ności nie pozostaje bez wpływu na 
kwestie związane z zarządzaniem 
publicznym, stawiając przed wła-
dzami powiatu nowe wyzwania 
rozwojowe. Głównym problemem 
stało się zaspokojenie potrzeb 
zwiększających się liczebnie grup 
społecznych oraz minimalizowanie 
negatywnych skutków związanych 
z szybkim przyrostem zabudowy 
mieszkaniowej i jej wpływem na 
środowisko naturalne.

Na spotkaniu konsultacyjnym 
21  listopada została zaprezentowa-
na nowa Strategia Rozwoju Powia-
tu Poznańskiego – cele, jakie stawia 

sobie Samorząd Powiatowy w per-
spektywie czasu do 2030 r. oraz ka-
talog działań, za pomocą których 
poszczególne cele będą realizo-
wane. Strategia Rozwoju Powiatu 
Poznańskiego do 2030 r. opiera się 
na wynikach diagnozy kluczowych 
dla funkcjonowania Powiatu dzie-
dzin. Novum Strategii jest oparcie 
jej na wynikach badań ankietowych 
mieszkańców powiatu. Dzięki nim 
pozyskano informacje na temat wa-
runków życia, zadowolenia z usług 
świadczonych przez jednostki orga-
nizacyjne Powiatu, a także prioryte-
tów i postulatów, co do rozwoju Po-
wiatu Poznańskiego w przyszłości.

Misja Powiatu Poznańskiego 

brzmi: Rozwijamy potencjał spo-
łeczny i gospodarczy naszego Po-
wiatu dla dobra jego mieszkańców, 
dbając o środowisko przyrodnicze 
w myśl zasad zrównoważonego roz-
woju.

Tak określona misja pozwala 
na wyznaczenie wizji powiatu, ro-
zumianej jako projekcja stanu do 
jakiego dąży społeczność lokalna 
i reprezentująca ją władza samo-
rządowa w perspektywie 2030 r. Ze 
względu na nadrzędny cel rozwoju 
powiatu, jakim jest zapewnienie 
jego mieszkańcom wysokiej jakości 
życia oraz utrzymanie silnej pozy-
cji konkurencyjnej powiatu w skali 
kraju, realizowana będzie następu-

jąca wizja rozwoju powiatu poznań-
skiego: Powiat Poznański, tworząc 
z miastem Poznań wielkomiejską 
Metropolię, rozwija się dynamicz-
nie i zgodnie z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju. Mieszkańcy Po-
wiatu mają dobry dostęp do miejsc 
pracy, edukacji, opieki zdrowotnej, 
kultury i wypoczynku oraz zapew-
nione czyste środowisko i poczu-
cie bezpieczeństwa publicznego. 
Nowoczesna gospodarka, lokalny 
kapitał społeczny i wysoki poziom 
usług społecznych, gwarantują stały 
rozwój demografi czny i gospodar-
czy Powiatu oraz wysoki w skali kra-
ju poziom życia jego mieszkańców.
Kamila Wojszcz

Nowa strategia rozwoju 
powiatu poznańskiego 

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu 21 listopada odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Strategii 
Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku
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Trwa XXVII edycja Konsumenckie-
go Konkursu Jakości „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland” 
pod patronatem „Naszego Głosu Po-
znańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą 
głosować na najlepszych usługodaw-
ców wykonujących usługi na terenie 
Polski i producentów z krajów Unii 
Europejskiej. Organizatorem kon-
kursu jest Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu. W celu 

zgłoszenia najlepszej usługi lub pro-
duktu, należy wypełnić jeden z kupo-
nów, które będziemy zamieszczać na 
łamach „Naszego Głosu Poznańskie-
go” i wysyłać na adres: Towarzystwo 
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Garn-
carska 8, 61-817 Poznań. Kandyda-
tów można też zgłaszać za pomocą 
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi wiosną 2017 r. 
Wśród wysyłających kupony rozlo-
sowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 
 NASZ PATRONAT

W poznańskiej farze 22 grudnia 
o godz. 19 odbędzie się wyjątkowy 
koncert bożonarodzeniowy „Wi-
gilijna Tytka” – jako pierwszy po 
wielu latach emitowany w święta 
z Poznania przez TVP2 (25 grudnia 
o godz. 14.30 – cz. 1 i 19.00 – cz. 
2), stanowiący fi nał ogólnopolskiej 
akcji Caritas „Tytka charytatywna”. 
Wydarzenie będzie można obejrzeć 
także na ekranie umiejscowionym 
przy ul. Świętosławskiej. Wezmą 
w nim udział największe gwiazdy 
polskiej sceny muzycznej: bracia 
Cugowscy, Eleni, AudioFeels, Ha-
lina Frąckowiak, Olga Szomańska, 
Marek Piekarczyk, Pectus, Anna 
Lasota, Janusz Kruciński, Alicja 
Węgorzewska, Tomasz Steciuk, Po-
znański Chór Chłopięcy oraz zespół 
Teatru Muzycznego w   Poznaniu. 
Dyrygować będą Piotr Deptuch 
i Zbigniew Górny jako gość specjal-

ny. W   programie znajdą się trady-
cyjne i autorskie polskie kolędy oraz 
piosenki świąteczne. Nie zabraknie 
również fragmentów musicali. Kon-
cert zwieńczy fi nał w  kościele, który 

wykonają wspólnie artyści i publicz-
ność.

Na koncert w farze dostępnych 
będzie jedynie 240 biletów. Zysk 
ze sprzedaży zostanie w całości 
przeznaczony na cele charytatywne 
Caritas Poznań. Bilety w cenie 250 
zł (I strefa, 120 miejsc) i 150 zł (II 
strefa, 120 miejsc) można nabyć 
w siedzibie Fundacji Signum Cari-
tatis, Rynek Wildecki 4a, od ponie-
działku do piątku w godz. 9–15 lub 
zamówić mailem – bilety@signum-
caritatis.pl. Dostępność miejsc 
można sprawdzić na stronie www.
signumcaritatis.pl. 

– Artystów, którzy wezmą udział 
w koncercie, staraliśmy się wybierać 
w taki sposób, aby byli oni w jakimś 
stopniu związani z   Poznaniem – 
powiedział Przemysław Kieliszew-
ski, dyrektor Teatru Muzycznego. 
– Wystąpią również zespoły nasze-

go teatru, a z solistów m.in. Anna 
Lasota. Nie zabraknie również ar-
tystów, na których bardzo nam za-
leżało, a kojarzeni są z  najnowszy-
mi naszymi sukcesami, takimi jak 
„Zakonnica w przebraniu”, „Jesus 
Christ Superstar” czy „Evita”, czyli 
Olgi Szomańskiej, Marka Piekar-
czyka, Tomasza Steciuka oraz Janu-
sza Krucińskiego. 

18 grudnia natomiast w auli 
UAM o godz. 17 odbędzie się kon-
cert z okazji Roku Feliksa Nowo-
wiejskiego „Mistrzowi – Poznań”. 
Zaprezentowane zostaną utwory 
F. Nowowiejskiego inspirowane 
wątkami literackimi (w tym naro-
dowymi i patriotycznymi) ukazują-
ce   niezwykłą różnorodność składu 
wykonawczego: od pieśni solowej 
poprzez zespół kameralny, niewiel-
ką orkiestrę aż do zespołu chóralne-
go. Proponowany program jest też 

bardzo zróżnicowany stylistycznie. 
Bilety wstępu – 5 zł – dostępne na 
bilety24.pl, w kasie Teatru Muzycz-
nego, w holu auli UAM w dniu kon-
certu od g. 16. 

Teatr Muzyczny przygotował 
moc atrakcji także na koniec 2016 r. 
Są jeszcze bilety m.in. na 30 grud-
nia (g. 19) i 31 grudnia (g. 16) na 
„Koncert noworoczny” zatytułowa-
ny „Z Broadawayu do Hollywood”. 
Ideą wydarzenia jest prezentacja 
fragmentów tych musicali, które 
zostały zekranizowane, m.in. „Evi-
ty”, „Skrzypka na dachu”, „Hello, 
Dolly!”, „Upiora w operze”, a także 
fi lmów, które doczekały się wersji 
musicalowych, jak choćby „Zakon-
nica w przebraniu”. Bilety dostępne 
są w kasie teatru oraz na www.teatr-
muzyczny.poznan.pl i www.Bile-
ty24.pl. Rezerwacje pod nr. telefonu 
511 433 616. Red 

Bożonarodzeniowa „Wigilijna Tytka”
Teatr Muzyczny w Poznaniu przygotował moc atrakcji na koniec 2016 roku 

• Caritas prowadzi wiele jadło-
dajni, świetlic socjoterapeutycz-
nych i opiekuńczych. Pozyskane 
produkty z akcji „Tytka chary-
tatywna” służą funkcjonowaniu 
takich miejsc. Można do niej 
włożyć podstawowe i trwałe pro-
dukty spożywcze oraz środki czy-
stości. W Caritas Archidiecezji 

Poznańskiej „Tytki charytatyw-
ne” można odebrać puste i oddać 
napełnione w  następujących 
miejscach: Teatr Muzyczny, 
Radio Emaus, Urząd Miasta, 
TVP3 Poznań i Radio Merkury, 
bar Valde Bene na os. Jana III 
Sobieskiego, Caritas Poznań na 
Rynku Wildeckim.

Tytka charytatywna
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SPORT 

Przed spotkaniem Lecha z Koroną na mura-
wie INEA Stadionu pojawili się rekonstruk-
torzy. Miało to związek ze zbliżającą się 98. 
rocznicą Powstania Wielkopolskiego i akcją 
#powstańMY. Celem jej jest utrwalenie pa-
mięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopol-
skim. Kibice tym razem tworzą opowiadanie 
o bitwach i walkach, a także wspominają bo-
haterów tamtych czasów. Piłkarze Kolejorza 
z kolei przez najbliższe pięć tygodni będą opo-
wiadać o bitwie na Ławicę, czyli o początkach 
polskiego lotnictwa. 

Lechici w niedzielnym pojedynku stworzyli 
sobie wiele znakomitych sytuacji na strzelenie 
bramki, ale nie wykorzystali ich. Dwukrotnie 
piłka trafi ała w poprzeczkę. Rywale nie pozo-
stawiali dłużni i też raz po raz zagrażali bram-
ce poznaniaków. Na szczęście, Matus Putnoc-
ky był świetnie dysponowany. 

Wreszcie w 81. minucie kibice eksplodowali 
z radości. Dawid Kownacki, który wszedł na 
boisko 10 minut wcześniej, kapitalnym uderze-
niem strzelił gola. To jego piąte trafi enie w tym 
sezonie. W dodatku wystąpił po raz setny 
w barwach Kolejorza.

– To był dobry mecz w naszym wykonaniu, 
mimo kilku niewykorzystanych sytuacji pod-

bramkowych. Cieszę się z tego, że wygraliśmy 
i strzeliłem gola w jubileuszowym występie – 
mówił po meczu „Kownaś”. – To coś wspaniałe-
go, móc rozegrać tyle spotkań w klubie, którego 
jest się wychowankiem. Lech stworzył mi odpo-
wiednią ścieżkę rozwoju i staram się odpłacić jak 
najlepszą grą. 

Pod koniec spotkania kibice skandowali na-
zwisko Paulusa Arajuuriego, dziękując mu za 
grę w barwach Kolejorza. Fin nie zagra z Cra-
covią z powodu żółtych kartek. 

– Jestem szczęśliwy, że mój ostatni mecz 
w tym klubie zakończył się wygraną – powie-
dział obrońca, któremu przed spotkaniem po-
dziękował wiceprezes Lecha Piotr Rutkowski 
wręczając mu obraz z jego zdjęciem. – To był 
interesujący pojedynek z wieloma sytuacjami 
podbramkowymi. Jestem dumny z zespołu 
i bardzo wdzięczny fanom za wsparcie. To 
świetne uczucie, które naprawdę ciężko jest mi 
opisać. Na stadionie panowała świetna atmos-
fera, która tylko przypomniała mi o najlepszych 
momentach z tego miejsca. Jestem smutny, bo 
to koniec, ale przede wszystkim chcę się skupić 
na pozytywnych wspomnieniach. 

Najbliższy pojedynek Lech rozegra w sobo-
tę w Krakowie z Cracovią. Tomasz Woźniak

Gol w 100. meczu
Dawid Kownacki strzelił przepiękną bramkę dla 
Lecha w pojedynku z Koroną Kielce i uczcił w ten 
sposób swój setny występ w barwach Kolejorza 

REKLAMA
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W dniu świętego Mikołaja na słu-
chaczy i miłośników internetowych 
newsów czekała nowa strona inter-
netowa Radia Merkury. Adres ten 
sam – radiomerkury.pl. 

– W ostatnich latach na rynek 
trafi ły nowe urządzenia, na których 
poszukujemy najświeższych infor-
macji, rozrywki, porad i fi lmów. 
Stanęliśmy przed nowymi wyzwa-
niami, wybraliśmy najlepsze roz-
wiązania informatyczne oraz gra-
fi czne i cieszę się, że teraz wszyscy 
mogą zobaczyć efekt naszej pracy 
– powiedział dyrektor techniczny 
Radia Merkury Ziemowit Radogo-
stowicz. 

Różnica między starą a nową 
wersją strony Radia Merkury to 

przede wszystkim jej rozbudowany 
profi l informacyjny, czytelne za-
kładki i odsyłacze. Jest przyjazna 
w szukaniu tematów, zdjęć i fi lmów.

Słuchacze otrzymują od Radia 
Merkury serwisy informacyjne nie 
tylko na antenie, ale od wtorku, 
również w internecie. Pliki dźwię-
kowe są dostępne krótko po emisji 
serwisu. Można je odsłuchiwać wie-
lokrotnie. Nowy panel ze zdjęciami 
i fi lmami pozwala odbiorcom treści 
Radia Merkury śledzić aktualne 
wydarzenia w całej Wielkopolsce. 
Informacje wzbogaca atrakcyjna 
oprawa grafi czna. 

Nowością jest też nowy player 
do słuchania Radia Merkury przez 
internet. 

– Po wprowadzeniu nowej ra-
diowej ramówki przyszedł czas na 
internet, który także dla naszej roz-
głośni staje się coraz ważniejszy. 
Publikowane przez nas treści są 
teraz bardziej czytelne. Szczególny 
nacisk położyliśmy na wygodniej-
szy dostęp do informacji w urzą-
dzeniach mobilnych – smartfonach 
i tabletach. Stawiamy na słowo pi-
sane, dźwięk, zdjęcie i fi lm. Mam 
nadzieję, że wszyscy będą miło za-
skoczeni. Kilka tygodni testowali-
śmy naszą stronę, poprawialiśmy, 
zmienialiśmy, żeby stała się naszą 
radiową wizytówką najwyższej ja-
kości. To jest zupełnie nowa odsło-
na – podkreśla prezes Radia Mer-
kury Filip Rdesiński. elach

Nowa odsłona Radia Merkury 

To moment, gdy w każdym rodzi 
się chęć pomocy innym, potrze-
ba ofi arowania uśmiechu drugiej 
osobie. Świąteczny nastrój poczu-
li również deweloperzy, którzy 14 
grudnia zjednoczą się, by wspólnie 
w ramach VI edycji Deweloperzy 
Dzieciom pomóc podopiecznym 
z Domów Dziecka. 

To pierwsze i jedyne takie wyda-
rzenie w Polsce, a przedsięwzięcie 
z roku na rok się rozwija. 

– Wszelkie działania z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biz-
nesu to dla nas jeden z priorytetów. 
Los dzieci, szczególnie potrzebu-
jących z Domów Dziecka, nie jest 
i nigdy nie będzie nam obojętny 

– deklaruje Michał Wawrzyniak, 
dyrektor. ds. nieruchomości Grupy 
Partner, inwestor między innymi 
Młyna nad Cybiną. 

– Kiedy otrzymaliśmy zaprosze-
nie do wzięcia udziału w kolejnej 
akcji, nie mieliśmy żadnych wątpli-
wości, że warto. Staramy się często 
angażować się w pomoc potrzebu-
jącym, to dla nas niezwykle ważne. 
Tym razem też nie mogło nas za-
braknąć – zaznacza Agata Nowa-
czyk z poznańskiego biura sprzeda-
ży Ekonbud-Fadom. 

Do tegorocznej, już VI edycji, włą-
czyła się rekordowa liczba darczyń-
ców, aż dziewiętnastu deweloperów. 

– Deweloperzy Dzieciom to ak-

cja, w której z przyjemnością bierze-
my udział, już kolejny raz z rzędu. 
Zawsze jesteśmy otwarci na pomoc 
potrzebującym, więc i tym razem 
nie mogło być inaczej – mówi Wero-
nika Potarzycka, specjalista z biura 
sprzedaży Planetbud Development. 

Akcja Deweloperzy Dzieciom co 
roku odbywa się w innym miejscu. 
To już niepisana tradycja, która 
przypadła do gustu przede wszyst-
kim najmłodszym. Tym razem dar-
czyńcy i organizatorzy zaprosili 
dzieci do parku rozrywki Jump Are-
na przy ulicy Obornickiej, gdzie za-
równo młodsi, jak i starsi będą mogli 
do woli korzystać z funkcjonalno-
ści parku trampolin. 14 grudnia 
podopieczni z aż siedmiu Domów 
Dziecka skorzystają z wielu atrak-
cji. Po zabawie wysłuchają krótkiej, 
ciekawej lekcji na temat ochrony 
ekosystemu, przygotowanej przez 
Fundację Ratuj Ryby. Równie waż-
ne będą: spotkanie ze Świętym Mi-
kołajem, a także ufundowane przez 
deweloperów upominki. 

– Cieszymy się, że w branży, 

w której działamy, nie brakuje osób 
o dobrym sercu. Tegoroczna akcja 
to rekord pod względem liczby dar-
czyńców oraz obdarowanych Domów 
Dziecka – zauważa Sylwia Lester z fi r-
my Mission PR organizującej event. 

– Jump Arena to miejsce, gdzie 
wszystkie dzieci, i te większe i mniej-
sze czują się świetnie. Jesteśmy prze-
konani, że nasi goście będą dobrze 
się bawić – deklaruje Sandra Robiń-
ska, menadżer Jump Areny. Z zapro-
szenia do udziału cieszą się nie tylko 
dzieci, ale też… przedstawiciele fi rm. 

– Pomagać innym to wielka satys-
fakcja – zaznacza Jakub Andrzejak 
z fi rmy Quertos. – W tym roku po 
raz pierwszy dołączamy do akcji, 
ale już wiemy, że to świetny krok – 
dodaje Tomasz Pietrzyński z fi rmy 
Villa Sucholeska. – 14 grudnia i VI 
edycja akcji Deweloperzy Dzieciom 
mają miejsce w naszym kalendarzu 
i z chęcią przyłączamy się do przed-
sięwzięcia – zapewnia Adam Gryn-
hoff, właściciel GGW Development. 

– W okresie świątecznym każdy 
z nas chce być uśmiechnięty, a szcze-

gólnie dzieci marzą o prezentach. 
Dać im chociaż namiastkę gwiazd-
ki z nieba, w postaci upominków 
to świetny pomysł – mówi Marcin 
Brygier, prezes zarządu Greenbud 
Development. Łącznie w gronie 
darczyńców znalazło się 19 dewelo-
perów: Agrobex, Ekonbud-Fadom, 
GGW Development, Greenbud De-
velopment, Inwestycje Wielkopolski, 
KiKiImioła, KM Building, Kos-Dom, 
Linea, Młyn nad Cybiną, NCS-Bud, 
OKRE Development, Planetbud De-
velopment, Proxin Investment, Qu-
ertos, Skaland, Staneck Developer, 
Villa Sucholeska, Wexel. Inicjatywę 
wsparli także piłkarze Lecha Poznań, 
którzy dla podopiecznych Domów 
Dziecka przygotowali niespodzian-
kę. Natomiast patronat medialny 
nad akcją objął m.in. Nasz Głos Po-
znański. 

Deweloperzy pomagają dzieciom
Kiedy nadchodzi świąteczny czas, wszyscy jesteśmy jeszcze wrażliwsi, pełni wiary 

i otwarci na drugiego człowieka 
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Cisza, spokój, bliskość terenów zie-
lonych – każdy z nas kocha miejsca, 
gdzie może zaczerpnąć świeżego 
powietrza i zregenerować siły. Dla-
tego jednym z najchętniej wybie-
ranych miejsc do życia w powiecie 
poznańskim jest gmina Dopiewo 
z osiedlami Leśna Polana i Osada 
Leśna. Swój urok ma także Muro-
wana Goślina, położona na północ 
od Poznania. Deweloper Linea 
zaplanował tutaj inwestycję osie-
dle Stolarska. W ramach osiedla 
powstaną mieszkania o nazwie 
„Largo” i „Forma”, dotąd najpopu-
larniejszy budynek na osiedlach Li-
nea. Te dwupoziomowe mieszkania 
zostały zaprojektowane w zabudo-
wie szeregowej. W ramach jednego 
budynku „Forma” powstaną tylko 
cztery mieszkania o powierzchniach 
71–75 metrów kwadratowych, co 
gwarantuje przyszłym mieszkań-
com jeszcze większą swobodę. Do 
każdego domu przewidziano ogró-
dek o powierzchniach od 50 do 
159 m kw., a także miejsce postojo-
we. Deweloper Linea zadba również 

o przestrzeń wspólną osiedla, w tym 
małą architekturę i tereny zielone. 

– Ponadto zaplanowaliśmy przy-
gotowanie placu zabaw, miejsca 
dla najmłodszych mieszkańców, 
gdzie będą mogli się bawić i rozwi-
jać – mówi Adam Wędrychowicz 
z fi rmy Linea. Jak zapewnia przed-
stawiciel inwestora, domy będą 
dostępne w cenie już od 269 000 zł 
brutto, również w „MdM”. Inwe-

stycja będzie liczyć docelowo blisko 
100 dwupoziomowych mieszkań 
z ogrodem w zabudowie szeregowej. 
Pierwszy etap prac już się rozpoczął. 

Przyszli mieszkańcy docenią za-
lety lokalizacji. Zachwyca sąsiedz-
two Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka, rezerwatu Śnieżycowy 
Jar, czy rzeczki Trojanka, dawniej 
nazywaną Goślinką. Murowana Go-
ślina to spokojne miasteczko, a wie-

le spraw mieszkańcy załatwią od 
ręki. Placówki edukacyjne, ośrodki 
zdrowia, zaplecze handlowo-usłu-
gowe, a nawet miejsca pracy są tuż 
obok. Inwestycja powstaje w okoli-
cy Przebędowa i Trojanowa, gdzie 
znajduje się przystanek autobusowy 
oraz stacja PKP. Droga do stolicy 
Wielkopolski nie jest ani długa, 
ani męcząca, trwa nieco ponad 20 
minut. Gmina Murowana Goślina 

rozwija się, zajęła trzecie miejsce 
w Wielkopolsce wśród najlepszych 
gmin miejskich i miejsko-wiejskich 
w rankingu „Złota setka Rzeczpo-
spolitej”. 

Murowana Goślina ma swój urok
Obok Leśnej Polany i Osady Leśnej w Dąbrówce, gdzie swoje inwestycje posiada Linea, świetnym 
miejscem do życia jest również Murowana Goślina. Lasy zajmują aż 42 procent powierzchni tej gminy. 
Nie dziwi więc fakt, że w tak urokliwym miejscu powstanie osiedle Stolarska
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