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LADY IN RED DAYLADY IN RED DAY

Chris de Burgh odwiedzi Poznań Chris de Burgh odwiedzi Poznań 
z jedynym koncertem w Polsce. z jedynym koncertem w Polsce. 

„Lady in Red Day” odbędzie się „Lady in Red Day” odbędzie się 
8 marca w poznańskiej Arenie. 8 marca w poznańskiej Arenie. 

Mamy dla Czytelników bilety! Mamy dla Czytelników bilety! 
Więcej naWięcej na  STR. 16STR. 16

TO JEST 150150 NUMER!
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2 REKLAMA

Rezerwacja: + 48 94 711 36 00, rezerwacja@havethotel.pl
HAVET Hotel Resort & Spa             |  ul. Wyzwolenia 29, 78-131 Dźwirzyno

havethotel.pl

opieka instruktorów nurkowania, szkoła PADI 
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ŻYCZENIA

Nasza czułość, troska i miłość dają wystarczająco dużo ciepła,

aby ogrzać najbardziej kruchych spośród nas,

nie tylko najmniejszych, ale też osoby starsze, ubogie i samotne.

Życzę, aby takie świadectwo miłości, jako dobro, 

powracało do Państwa ze szczególną mocą

nie tylko podczas Świąt, ale także w Nowym Roku.

JACEK JAŚKOWIAK

Prezydent Miasta Poznania

oraz Zastępcy

MARIUSZ WIŚNIEWSKI

JĘDRZEJ SOLARSKI

BARTOSZ GUSS

KATARZYNA KIERZEK-KOPERSKA
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4 TEMAT NUMERU

System będzie bardziej przejrzysty, 
czytelny i zrozumiały – nie tylko dla 
mieszkańców aglomeracji poznań-
skiej, ale i dla przyjezdnych.

Od kilkunastu lat przewoźnicy 
gminni sukcesywnie wprowadzają 
nowy system numeracji linii pod-
miejskich: Począwszy od kierunku 
północnego, po wschodniej stronie 
Warty, numeracja rośnie w miarę 
poruszania się w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara.

Zgodnie z tym, po terenie gmin 
Czerwonak i Murowana Goślina 
kursują linie o numerach powyżej 
300; dla gmin Swarzędz, Kleszcze-
wo, Pobiedziska i Kostrzyn zare-
zerwowane są numery 400-499, dla 
Kórnika i prawobrzeżnej części Mo-
siny – numery 500-599. „Sześćset-
ki” kursują na terenie gmin Luboń, 
Puszczykowo, Mosina (część lewo-
brzeżna), „siedemsetki” – w gmi-
nach Komorniki, czy Dopiewo, na-
tomiast „osiemsetki” – w gminach 
Tarnowo Podgórne i Rokietnica. 
Dla gminy Suchy Las zarezerwowa-
no numery 900-999. 

– Do zakończenia procesu wpro-
wadzania nowego systemu numera-
cji linii pozostało przenumerowanie 
miejskich linii autobusowych na 
trzycyfrowe. Rewolucji jednak nie 
będzie. Zależy nam bowiem na tym, 

aby nowy system był czytelny dla 
wszystkich, a jednocześnie, aby nie 
dezorientował pasażerów, którzy 
przyzwyczaili się do obecnej nume-
racji – mówi Wojciech Miechowicz, 
zastępca dyrektora Zarządu Trans-
portu Miejskiego ds. Publicznego 
Transportu Zbiorowego. 

Jedynka z przodu
Przed dotychczasowymi nume-

rami linii autobusowych miejskich 
pojawi się jedynka. Na przykład – 
obecna linia nr 64 stanie się linią 

nr 164, linia nr 85 – linią 185 itd. 
Nastąpi to z początkiem 2019 roku. 
Jednak w przypadku uruchamiania 
nowych linii w 2018 roku, otrzyma-
ją one już nowe numery. 

Zmiana numeracji to rozwiąza-
nie perspektywiczne, ze względu na 
wzrost liczby linii autobusowych, 
których numery coraz bardziej 
zbliżają się do obecnie wykorzy-
stywanego zakresu numeracji linii 
tramwajowych. Jednocześnie, przy 
zwolnieniu zakresu numeracyjnego 
obecnych linii autobusowych, moż-

na będzie uporządkować numerację 
linii tramwajowych specjalnych, czy 
tymczasowych. 

Nie jest zakładana zmiana numera-
cji stałych linii tramwajowych – zmia-
ny wprowadzane w 2019r. dotyczyć 
będą jedynie linii autobusowych.

Zmiany etapami
– Głównym celem wprowadza-

nego od kilkunastu lat systemu nu-
meracji linii jest zintegrowanie oraz 
zwiększenie przejrzystości systemu 
transportu zbiorowego w aglomera-
cji poznańskiej – wyjaśnia Wojciech 
Miechowicz. 

Zmiana numeracji nie odbędzie 
się w ciągu jednego dnia. Zakła-
dany jest etap przejściowy, który 
może potrwać trzy-cztery miesiące. 
W tym czasie oba systemy będą 
równolegle funkcjonować.

Stopniowo również będą wymie-
niane tabliczki z rozkładami jazdy 
na przystankach. Co istotne, jedno-
cześnie wprowadzone w życie zosta-
nie inne przedsięwzięcie, mające na 
celu poprawę czytelności informacji 
pasażerskiej: Nowe rozkłady jazdy 
nie tylko będą zawierały nową nu-
merację, ale także wykorzystana 
zostanie na nich większa czcionka, 
czytelniejsza dla osób starszych 
i mających słabszy wzrok. Stopnio-

wo również będzie przebiegać wy-
miana numerów linii na przystan-
kach – na wzór zgodny z nowym 
Systemem Informacji Miejskiej. 
ZTM, RB

Zmiana numeracji linii autobusowych 
Od 1 stycznia 2019 roku miejskie, dzienne linie autobusowe otrzymają nową numerację – przed obecnym 
numerem pojawi się jedynka. Tym samym, na wszystkich liniach organizowanych przez ZTM, autobusy 
będą miały trzycyfrowe numery 
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Przed obecnym numerem pojawi się 1.

Mieszkańcy Poznania zyskali nowy 
punkt, z którego mogą podziwiać 
krajobraz i panoramę miasta. Wie-
ża widokowa na terenie Fabianowa-
Kotowa została uroczyście otwarta. 
Obiekt powstał dzięki Poznańskie-
mu Budżetowi Obywatelskiemu.

– Nie było łatwo. To projekt in-
nowacyjny. Poza tym okazało się, 
że koszty budowy wieży widokowej 
były zdecydowanie większe niż za-
kładała początkowa wycena. Po-
mógł nasz fundusz rezerwowy, któ-
ry stworzyliśmy w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Dzięki temu udało 
się dołożyć pieniądze, a dzisiaj mo-
żemy cieszyć się z tego pięknego 
kompleksu – mówił podczas otwar-
cia Patryk Pawełczak, dyrektor Ga-
binetu Prezydenta Urzędu Miasta 
Poznania. – Myślę, że dzięki tej wie-
ży nie tylko okoliczni mieszkańcy, 
ale wszyscy poznaniacy przekonają 
się, że można tutaj wspaniale spę-
dzać czas.

Wieża widokowa stanęła na po-
znańskich szachtach, czyli glinian-
kach (dawnych wyrobiskach gliny 
zalanych wodą, zlokalizowanych 
w dolinie Strumienia Junikowskie-
go), w sąsiedztwie dawnej cegielni 
oraz stawów: Rozlanego i Glabisa. 
Cały teren zajmuje powierzchnię 
160 hektarów. Znajduje się tam ok. 
40 stawów.

– W latach 60. i 70., wyrobiska za-
częto zamykać. Zbiorniki zapełniały 
się wodą i porastały roślinami. Od 
lat 80. ten teren był pozostawiony 
samemu sobie. Powstał teren przy-
rodniczy, gdzie mamy połączenie 
lasów, wód i łąk. Dziś jest to jeden 
z najcenniejszych przyrodniczo ob-
szarów w Poznaniu. Szachty to oaza 
zieleni. Stawy są zarybione, więc 
jest to raj dla wędkarzy. Znajduję się 

tutaj siedliska ptaków. Żyją rzadko 
spotykane gady i płazy. Można też 
spotkać węże i zaskrońce, dlatego 
należy uważać podczas spacerów 
– żartowała Czesława Wasilewska 
z Rady Osiedla Fabianowo-Kotowo.

To wszystko można już podzi-
wiać z góry. Nowy punkt widokowy 
ma 25 metrów wysokości. Wieża 
została zaprojektowana na planie 
trójkąta. Jej konstrukcja jest stalo-
wa, a obudowa drewnopodobna. Na 
szczyt prowadzą schody (około 120 
stopni). Natomiast na samej górze 
znajduje się zadaszony taras wido-
kowy, z którego można podziwiać 
panoramę Poznania i Lubonia oraz 
pobliskie tereny zielone.

Wieża to nie jedyna inwestycja 
na szachtach. Już wcześniej po-
wstały alejki spacerowe. W listopa-
dzie zakończyła się także budowa 
pomostu rekreacyjnego na Stawie 
Rozlanym. Mostek (o powierzchni 
55 m2, długości ok.25m, szerokości 
2,5 metra). Koszt budowy wieży wi-
dokowej to 1 325 958 zł, a pomostu 
– 621 654 zł.

– Spotykamy się na otwarciu 
wieży, ale tak naprawdę jest to sym-
boliczne zakończenie prac, które 
trwały na szachtach przez kilka lat – 
zauważył Tomasz Wierzbicki z Rady 
Osiedla Świerczewo, wnioskodawca 
zwycięskiego projektu. AJ

Wieża widokowa otwarta

Po zmianie, będzie obowiązywa-
ła następująca numeracja linii 
miejskich:
• numery 0-99 – linie tram-
wajowe, 0 – linia tramwajowa 
turystyczna, 1-39 – linie tramwajo-
we stałe, 40-99 – linie tramwajowe 
okresowe, specjalne, itp.
• numery 100-199 – linie 
autobusowe dzienne, 100-109 
– linie autobusowe turystyczne, 
okresowe, specjalne, itp., 110-129 
– linie autobusowe i minibusowe, 
obsługujące m.in. węzły przesiad-
kowe, 130-199 – linie autobusowe 
stałe,
• numery 200-209 – linie tram-
wajowe nocne,
• numery 210-299 – linie 
autobusowe nocne (w tym także 
podmiejskie),
• numery TXX – linie autobuso-
we „za tramwaj”.

Nowa numeracja
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Kolejna ulica wokół poznańskiego 
Starego Rynku zyskała odnowioną 
nawierzchnię. Zakończyły się prace 
na ul. Ślusarskiej pomiędzy ulicami 
Woźną i Wielką.

Na ul. Ślusarskiej położona zosta-
ła kostka taka sama jak na pobliskich 
ulicach Wodnej i Woźnej. Zerwana 
została stara nawierzchnia, a w jej 
miejsce ułożono nową kostkę rzędo-
wą, która została wcześniej poddana 
rewaloryzacji, tj. ścięciu lica i jego 
spłomieniowaniu, celem nadania 
szorstkości. Na wykonanie tego ro-
dzaju remontu wydana została pozy-
tywna opinia konserwatorska.

Położenie zeszlifowanej kostki na 
ulicach wokół Starego Rynku to kom-
promis pomiędzy poprawą funkcjonal-
ności i bezpieczeństwa, a utrzymaniem 
historycznego charakteru tego rejonu.

Tego samego rodzaju kostka zo-
stała wbudowana w jezdnię ulicy 
Woźnej, Wodnej oraz części Ślu-
sarskiej. Dzięki temu ulice te są 
przyjazne szczególnie dla rodziców 
z wózkami dziecięcymi, osób ma-
jące problemy w poruszaniu się, 
kobiet w szpilkach, czy wreszcie ro-
werzystów.

Remont został wykonany w ra-
mach zadania Poznańskiego Budże-
tu Obywatelskiego ,,Bruk przyjazny 
pieszym i rowerzystom”. Koszt ro-
bót na odcinku ul. Ślusarskiej od ul. 
Woźnej do ul. Wielkiej to 100 tysię-
cy złotych. W przyszłym roku bruk 
na kolejnych ulicach wokół Starego 
Rynku powinien zostać wymienio-
ny, bowiem cały projekt w ramach 
PBO otrzymał ponad pół miliona 
dofi nansowania. RB

Ślusarska z nowym 
brukiem
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WYDARZENIA

REKLAMA

13 grudnia nastąpiło przekazanie 
terenu budowy wykonawcy. Następ-
nego dnia wyłączona została trakcja, 
w związku z czym tramwaje linii nr 3 
nie dojeżdżają już do pętli Wilczak. We 
wtorek, 18 grudnia, teren przy pętli 
zostanie wygrodzony i rozpocznie się 
wycinka drzew, która potrwa do końca 
tego roku. W zamian przeprowadzone 
będą nasadzenia kompensacyjne.

Na pętli Wilczak w pierwszej ko-
lejności przebudowana zostanie ist-
niejąca infrastruktura torowa i sieć 
trakcyjna. Prace związane są z wypro-
wadzeniem torowiska z pętli w kierun-
ku Naramowic. W styczniu rozpocznie 
się rozbiórka przystanku, szyn i pod-
kładów. Przebieg prac uzależniony bę-
dzie od warunków atmosferycznych.

Informacje komunikacyjne
Z uwagi na rozpoczęcie prac od 14 

grudnia zamknięta dla ruchu tramwa-
jowego została pętla Wilczak i zmie-
niona trasa linii tramwajowej nr 3. 
Tramwaj z ulicy Winogrady jedzie ul. 
Murawa i Al. Solidarności do pętli Po-
łabska. W ten sposób będzie kursował 
przez najbliższe miesiące. Pętla Wil-

czak dla ruchu tramwajowego zostanie 
otwarta od września przyszłego roku. 
Pasażerowie dotychczas dojeżdżający 
tramwajem nr 3 do pętli Wilczak mogą 
skorzystać z jednej z wielu linii autobu-
sowych obsługujących rejon Wilczaka 
i Winograd.

Z okolic Garbar można pojechać 
ulicą Szelągowską autobusami linii 
nr: 47, 51, 67, 74, 90 i 911. Z kolei od 
skrzyżowania ulic Słowiańskiej i Mu-
rawa, gdzie na przystanku „Os. Pod 
Lipami” od 14 grudnia zatrzymuje się 
także tramwaj linii nr 3 (kursują tą tra-
są tramwaje linii nr 4 i 10) w rejon pętli 
Wilczak można dojechać autobusami 
linii nr 74 i 90.

Linia nr 3: GÓRCZYN – Głogow-
ska – Królowej Jadwigi – Rondo Ra-
taje – Jana Pawła II – Rondo Środka 
– Wyszyńskiego – Małe Garbary – pl. 
Wielkopolski – pl. Ratajskiego – Fre-
dry – Most Teatralny – Pułaskiego – 
Winogrady – Murawa – Solidarności 
– POŁABSKA.

Nowa trasa w trzy lata
Inwestycja realizowana w formule 

„projektuj – buduj” będzie kosztować 

niemal 380 mln zł, z czego ponad 155 
mln zł dołoży do niej Unia Europejska 
w ramach dofi nansowania dwóch pro-
jektów z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Pierwszy z nich to „Poprawa warun-
ków komunikacyjnych w ciągu drogi 
krajowej nr 92 w Poznaniu”, drugi – 
„Budowa trasy tramwajowej od Pętli 
Wilczak do Naramowic w Poznaniu”.

Efektem realizacji tych projektów 
będzie torowisko o długości 3,3 km 
i niemal 7,5 km dróg (łącznie z droga-
mi dojazdowymi i skrzyżowaniami). 
Na trasie tramwaju zlokalizowanych 
będzie 8 przystanków. Od pętli Wilczak 
do ul. Lechickiej tramwaj pojedzie po 
zachodniej stronie ul. Naramowickiej. 
Na skrzyżowaniu ulic Naramowickiej 
i Lechickiej wybudowane zostanie 
bezkolizyjne skrzyżowanie i wiaduk-
ty – drogowy oraz tramwajowy. Dalej, 
w kierunku ul. Błażeja, trasa tramwa-
jowa poprowadzona będzie wzdłuż 
zachodniej strony nowo projektowanej 
ul. Nowa Naramowicka.

Powstanie nowy układ drogowy, 
a istniejący – w związku z włączeniem 
tramwaju – zostanie przebudowany. 

Takie zmiany pojawią się m.in. na 
skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej, Na-
ramowickiej i Wilczak. Ulica Naramo-
wicka – od ul. Słowiańskiej do ul. Serb-
skiej – zyska nową nawierzchnię, zaś 
na odcinku od ul. Serbskiej do węzła 
Naramowicka zostanie kompleksowo 
przebudowana. Zmodernizowane zo-
staną skrzyżowania ulicy Naramowic-
kiej z Serbską, a także z ulicami Czarna 
Rola, Włodarską i Ziarnistą.

W miejscu jednopoziomowego 
skrzyżowania ulic Naramowickiej 
z Lechicką powstanie dwupoziomo-
wy węzeł drogowy. Od tego miejsca 
do ul. Błażeja, na zachód od obecnej 
Naramowickiej, przebiegać będzie ul. 
Nowa Naramowicka. Na tym odcinku 
wybudowane zostaną również skrzy-
żowania z ulicami: Sarmacką i Karpia, 
Łużycką, Błażeja, a także odcinek ul. 
Nowa Stoińskiego – od ul. Jasna Rola 
do Naramowickiej. Przebudowa czeka 
również skrzyżowania ulicy Lechickiej 
z ul. Murawa oraz Naramowickiej z ul. 
Dworską.

Całość uzupełni nowe zagospodaro-
wanie terenu związanego z infrastruk-
turą pasażerską i pieszo-rowerową, 

a także zielenią i małą architekturą.
Inwestycję prowadzić będzie konsor-
cjum, w którego skład wchodzą fi rma 
Gülermak z Ankary oraz Mosty Łódź 
S.A. i Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie.

Kompletna dokumentacja budow-
lana, wraz z prawomocnymi decy-
zjami realizacyjnymi, ma być gotowa 
w pierwszym kwartale 2020 roku. 
Roboty budowlane mają zakończyć 
się do końca 2021 roku, a po fazie od-
biorów – najpóźniej wiosną 2022 roku 
– nastąpi kompleksowe uruchomienie 
całego układu komunikacyjnego.

Sama inwestycja została podzielo-
na na pięć podstawowych odcinków, 
w ramach, których wyodrębniono 
część obejmującą budowę trasy tram-
wajowej oraz część zawierającą prze-
budowę lub budowę układu drogowe-
go wraz z zagospodarowaniem terenu 
oraz jego odpowiednim uzbrojeniem 
i przebudową kolizji.

Zamawiający pozostawił wykonaw-
cy dużą swobodę w podejmowaniu de-
cyzji o tym, które odcinki będą realizo-
wane równolegle, które samodzielnie 
i w jakiej kolejności. PIM, RB

Zamknięto pętlę na Wilczaku
Rozpoczęły się kolejne działania związane z powstaniem trasy tramwajowej na Naramowice. Przebudowana 
będzie pętla Wilczak, gdzie przygotowane zostanie wyprowadzenie torowiska w kierunku północnym. Najpóźniej 
wiosną 2022 roku nastąpi kompleksowe uruchomienie całego układu komunikacyjnego
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PROWADZIMY PROJEKT 
AKTYWIZACJI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
I POSZUKUJEMY CHĘTNYCH 

OSÓB DO OCHRONY
Umowa o pracę od pierwszego dnia. 

Miejsca: Poznań, Tarnowo 
Podgórne, Niepruszewo, Swadzim. 

Tel. 605-998-151
(Oferta zatrudnienia tymczasowego TASC 
TECHNOLOGY BIS Sp. z o.o. wpis do rejestru 

agencji zatrudnienia nr.10859)

ZATRUDNIĘ MECHANIKA LUB ELEKTROMECHANIKA 
DO WARSZTATU W KALWACH (GM. BUK).

DOBRE WARUNKI PŁACY, MIŁA ATMOSFERA. 

607 347 668

DLA FIRMY 
POSZUKUJEMY 

CHĘTNYCH 
DO SPRZĄTANIA 
W GODZINACH 
PORANNYCH

Miejsce: Dopiewo. 

Tel. 605-998-151
(Oferta zatrudnienia tymczasowego 
PERSONALA wpis do rejestru agencji 

zatrudnienia Nr 13354)

Przedsięwzięcie, którego pomysło-
dawcą jest wójt Jan Broda, miało na 
celu integrację środowiska bizneso-
wego gminy, a także wymianę za-
wodowych doświadczeń lokalnych 
fi rm. Szkolenia fi nansowane były 
z budżetu gminy, a udział w nich 
był dla przedsiębiorców całkowicie 
bezpłatny. 

Idea narodziła się w ubiegłym 
roku. Widząc zapotrzebowanie na 
tego rodzaju inicjatywę, a także 
potencjał, jaki drzemie w lokalnych 
fi rmach, postanowiono wyjść na-
przeciw ich oczekiwaniom i zorga-
nizować dla nich dedykowane szko-
lenia. 

W sumie w tym roku zorganizo-
wano cztery takie spotkania, któ-
rych tematyka była zróżnicowana 
i każde z nich dotyczyło innego 
zagadnienia. W marcu uczestnicy 
szkolenia zdobywali wiedzę nie-
zbędną do prowadzenia skutecznej 
obsługi klienta, procesów sprzedaży 
i budowy trwałych relacji z klienta-
mi, następnie w maju mogli zapo-
znać się z technikami motywowa-
nia, udzielania informacji zwrotnej, 

a także skutecznego zarządzania ze-
społem. Z kolei we wrześniu przed-
siębiorcy z gminy zdobywali wiedzę 
związaną z pozyskiwaniem klientów 
w sieci, promowaniem produktów, 
usług i fi rmy, prowadzeniem komu-
nikacji z obecnymi i potencjalnymi 
klientami. 

Ostatnie tegoroczne warszta-
ty dotyczące technik skutecznej 
sprzedaży z elementami negocja-

cji, prowadzone przez Rafała Bła-
chowskiego, trenera z wieloletnim 
doświadczeniem biznesowym i tre-
nerskim, podobnie jak poprzednie, 
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Uczestnicy dowiedzieli się 
m.in. jak podnieść umiejętności 
prowadzenia skutecznej sprzedaży 
pod kątem prowadzenia negocjacji 
dotyczących warunków współpracy 
oraz cen. Red

Szkolą przedsiębiorców
27 listopada odbyło się ostatnie z czterech w tym roku bezpłatnych 
szkoleń dla fi rm działających na terenie gminy Komorniki 

Do 300 zł wzrośnie wysokość dota-
cji udzielanej z budżetu gminy Ko-
morniki na dziecko w prywatnym 
żłobku, a do 250 zł w klubie dziecię-
cym. To jedna z pierwszych decyzji 
radnych nowej kadencji podjęta na 
roboczej sesji 5 grudnia.

Gmina Komorniki dopłaca do 
żłobków i klubów dziecięcych od 
2011 roku, na podstawie ustawy 
o opiece nad dziećmi do lat 3. Dotacja 
udzielana jest na dzieci zamieszkałe 

na terenie gminy. Obecnie w gminie 
funkcjonuje 12 żłobków niepublicz-
nych, do których uczęszcza 260 dzie-
ci. W tym roku gmina przeznaczyła 
na ten cel 715 tys. zł. W przyszłym 
roku wydatki te wzrosnąć mogą do 
ponad miliona złotych. 

Zapotrzebowanie na placówki 
opieki nad najmłodszymi dziećmi 
corocznie wzrasta. Zwiększenie do-
tacji ma pobudzić powstawanie no-
wych placówek i zrekompensować 

koszty ich prowadzenia. W związku 
z licznymi pytaniami rodziców wy-
jaśniamy, że dotacja z gminy jest 
udzielana podmiotom prowadzą-
cym żłobek lub klub dziecięcy, nie 
zaś bezpośrednio rodzicom. Kwe-
stia wysokości opłaty za żłobek po-
noszonej przez rodziców i skorelo-
wanie jej z otrzymaną dotacją należy 
wyłącznie do osoby go prowadzącej. 

Nowe stawki dotacji zaczną obo-
wiązywać od stycznia 2019 r. Red

8 grudnia na kórnickim rynku roz-
błysnęły lampki na wielkiej choince. 
Kórnicki Ośrodek Kultury zaprosił 
wszystkie dzieci na spotkanie ze św. 
Mikołajem i pełen pokazów piro-
technicznych spektakl. 

Burmistrz miasta i gminy Kórnik 
Przemysław Pacholski życzył wszyst-
kim dobrego przeżycia okresu adwen-
towego oczekiwania i świąt spędzo-
nych w rodzinnym gronie. Mikołaj 
w towarzystwie elfów i trolli oraz nie-
odzownej w takich momentach Białej 
Damy (w której rolę wcieliła się w tym 
roku Marysia Duszczak) rozdawał 
słodycze i pozował do zdjęć. ŁG

W gminie Tarnowo Podgórne podli-
czono głosy oddane w ramach I edy-
cji Budżetu Inicjatyw Społecznych 
2019. Najwięcej głosów mieszkań-
ców uzyskał projekt „III Biesiada 
u sąsiada” zgłoszony przez Irene-
usza Rembalskiego z Przeźmiero-
wa. Na drugim miejscu znalazł się 
Retro Motor Show Traktory. Projekt 
ten zgłosił Marcin Orzeł z Sadów. 
Na dofi nansowanie obu pomysłów 
przeznaczono 25 tys. zł z budżetu 
gminy Tarnowo Podgórne.

„III Biesiada u sąsiada” to pro-
gram z muzyką i tańcem, animacje, 
pokazy taneczne: country, cancan, 

latino, a także zawody wędkarskie. 
Z kolei w trakcie rozpoczynającego 
wakacje festynu Retro Moto Show 
Traktory Sady 2019 zaprezentowa-
ne zostaną historyczne maszyny 
i ciągniki rolnicze. 

W tej edycji Budżetu Inicjatyw 
Społecznych głosowaniu oddano 
łącznie – 2.025 głosów. ARz

Większa dotacja dla żłobków

Świąteczna choinka w Kórniku 

Dwóch zwycięzców 
budżetu społecznego
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Udało się m.in. zrealizować kolejny 
etap odnowy Zamku Kórnickiego – 
tym razem jego fasady zachodniej. 
Niemal równo rok temu elewacja 
frontowa przeszła gruntowny re-
mont. Całkowicie swoje oblicze 
zmienia teren przy kościele św. Mi-
kołaja w Owińskach. Właśnie odbył 
się odbiór prac po renowacji XVIII 
muru. W tym roku powiat poznań-
ski przekazał na prace restaura-
torskie prawie 1,5 miliona zł. Pro-
gram dotacji będzie kontynuowany 
w 2019 r. 

Kórnicki Zamek – jedna z waż-
niejszych atrakcji powiatu poznań-
skiego przyciąga tłumy turystów, 
zasługuje więc w pełni na konser-
watorską troskę. W 2015 roku wy-
remontowano już ceglane części 
elewacji na wieży, a rok później 

pozostałą część na poziomie przy-
ziemia od strony wschodniej, połu-
dniowej i zachodniej. Od lat prace 
przy tym zabytku wspiera powiat 
poznański. Ale nie tylko. Kalendarz 
ekip restauratorskich działających 
w regionie jest ściśle wypełniony. 

– W tym roku na renowacje nie-
mal 20 cennych obiektów prze-
znaczyliśmy 1,5 miliona złotych. 
O partycypacje w kosztach zwraca-
ją się do nas właściciele prywatni, 
fundacje czy parafi e, którzy nie są 
w stanie samodzielnie sfi nansować 
tak potrzebnych remontów. Z ra-
dością przekazujemy środki na re-
witalizację powiatowych zabytków 
– zapewnia Jan Grabkowski, staro-
sta poznański. I zapowiada, że w ko-
lejnych latach dofi nansowanie tych 
prac będzie kontynuowane.

Z takiego wsparcia od lat korzy-
sta „podniesiony” z ruin kościół 
pw. św. Marii Magdaleny w Długiej 
Goślinie, gdzie m.in. wzmocniono 
fundamenty i zabezpieczono ścia-
ny. – Gdyby nie powiat i ta dotacja, 
nigdy nie ruszylibyśmy z remon-
tem – twierdzi ks. Jan Kwiatkowski, 
proboszcz parafi i. – Dziś wiem, że 
kościół przetrwa, a jak wiadomo był 
w bardzo złym stanie. Istniało na-
wet ryzyko, że rozpadnie się w ciągu 
trzech lat. 

Przez minione lata na ratowanie 
zabytków powiat wydał łącznie 5 
mln zł, w tym też na renesansowy 
kościół pw. św. Mikołaja w Owiń-
skach. Dzięki renowacji tynków 
i uzupełnieniu posadzek wnętrze tej 
500-letniej świątyni nabrało blasku, 
a bryła odzyskała dawny wygląd. 

Odnowiono m.in. elewację ze-
wnętrzną, wykonano stolarki i dach. 
Właśnie zakończyły się prace re-
stauratorskie osiemnastowiecznego 
muru wraz z bramą, które otaczają 
kościół. A wszystko po to, by w przy-
szłości m.in. wznowić pochówki na 
parafi alnym cmentarzu. 

– Ogrodzenie było w bardzo złym 
stanie. Dlatego w ramach prac 
konserwatorskich między innymi 
odtworzono z cegieł mur, zbudo-
wano fundamenty i założono izola-
cję – wymienia Wiesław Biegański, 
powiatowy konserwator zabytków. 
– Brama pochodząca co najmniej 
z XVIII wieku została odtworzona 
zgodnie z archiwalnymi zdjęciami, 
które się zachowały. Staraliśmy się 
również zrekonstruować jak naj-
wierniej drewniane wrota. 

Do tej pory na samą rewitaliza-
cję muru przy owińskim kościele 
z budżetu powiatu poznańskiego 
wydanych zostało ponad 100 tysię-
cy złotych. 

– Mam nadzieję, że do końca 
2019 roku zakończymy renowację 
ogrodzenia. Zamieścimy też na nim 
tablice z informacjami na temat 
tego miejsca. W tej chwili trwają 
jeszcze prace wykończeniowe przy 
instalacji elektrycznej w kościele. 
Chcemy także odnowić zabytkowe 
pomniki nagrobne – mówi o. Le-
szek Gólczyński, proboszcz parafi i 
w Owińskach. – Trafi ają do nas tu-
ryści, którzy znają ten teren sprzed 
rozpoczęcia inwestycji i pytają… 
a gdzie jest ta ruina? – śmieje się L. 
Gólczyński. 
KW

Zakończyły się zaplanowane na 2018 rok prace restauratorskie przy zabytkach 
w powiecie poznańskim 

Turyści pytają: gdzie ta ruina?
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Odnowiono zachodnią fasadę Zamku w Kórniku. Mur w Owińskach przed... ...i po remoncie. 
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8 ŻYCZENIA

 

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ŻYCZYMY PAŃSTWU 
I PAŃSTWA GOŚCIOM WIELE SZCZĘŚCIA, ZDROWIA 

I POMYŚLNOŚCI. NIECH TEN ŚWIĄTECZNY CZAS BĘDZIE 
WYPEŁNIONY GWAREM ROZMÓW PRZY RODZINNYM STOLE 

I RADOSNYM ŚMIECHEM NAJMŁODSZYCH. 

W NADCHODZĄCYM 2019 ROKU NIECH NIE OPUSZCZA PAŃSTWA 
SZCZĘŚCIE I WYTRWAŁOŚĆ – ŻYCZYMY WSZYSTKIM WIARY 

I ENERGII PRZY REALIZACJI AMBITNYCH PLANÓW 
I ZAMIERZEŃ. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących 
spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego 

wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, 
szczęścia i powodzenia życzą Niech magiczna moc Wigilĳ nego Wieczoru przyniesie 

spokój i radość. A Nowy Rok obdaruje Pomyślnością 
i szczęściem. Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzą

Tadeusz Czajka 

Wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne

Krystyna Semba 

Przewodnicząca 
Rady Gminy 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik 
Adam Lewandowski

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
Przemysław Pacholski

Przewodniczący 
Rady Gminy Dopiewo 

Leszek Nowaczyk

Wójt Gminy Dopiewo
Adrian Napierała
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WYDARZENIA

W lipcu 2018 r. OSP Dopiewo 
i OSP Zakrzewo, przy wsparciu 
merytorycznym pracowników Urzę-
du Gminy w Dopiewie, wystąpiły 
o dofi nansowanie do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Samochody są wyposażone zgodnie 
ze standardami Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej dla 
tego typu pojazdów.

Wozem zakupionym dla OSP 
Zakrzewo jest Ford TRANSIT 2.0 
TDCI, wartości 358 tys. zł, z cze-
go dotacja ze środków WFOŚiGW 
w Poznaniu wyniosła 175 tys. zł, na-
tomiast 183 tys. zł to środki własne 
gminy Dopiewo. To lekki samochód 
ratowniczo-gaśniczy typu kontener, 
z silnikiem o mocy 170 KM i po-
dwójnym napędem szosowym 4x2, 
a także 200-litrowym zbiornikiem 
wody.

Średnim samochodem ratowni-
czo-gaśniczym STOLARCZYK/
MAN od niedawna dysponuje z ko-
lei jednostka OSP Dopiewo. Jego 
wartość to 906 264 zł, z czego 220 
tys. zł to dotacja ze środków WFO-

ŚiGW w Poznaniu, 200 tys. zł to do-
tacja ze środków Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego, a 486 
264 zł to dofi nansowanie ze środ-
ków własnych gminy Dopiewo. Wóz 
ten waży 16 ton i jest wysoki na 3,3 
m. Ma silnik o mocy 290 KM, napęd 
4x4, 6-osobową kabinę i manualną 
skrzynię biegów. 

Głównym celem realizacji przed-
sięwzięć „Zakup średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dla 

jednostki OSP w Dopiewie w gminie 
Dopiewo” i „Zakup lekkiego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dla 
jednostki OSP Zakrzewo w gminie 
Dopiewo” jest wsparcie służb ra-
towniczych w Dopiewie i Zakrzewie 
w gminie Dopiewo na wypadek wy-
stąpienia zjawisk katastrofalnych 
lub poważnych awarii. Nowe wozy 
ratowniczo – gaśnicze pozwalają na 
prowadzenie akcji ratunkowych, po-
żarniczych i chemiczno-ekologicz-

nych – o szerokim zakresie i w zróż-
nicowanych warunkach terenowych. 
W ten sposób podniesiony został 
poziom bezpieczeństwa mieszkań-

ców gminy Dopiewo i ochrony jej 
środowiska naturalnego, a to wpły-
wa pozytywnie na zrównoważony jej 
rozwój. Joanna Napierała

Nowe wozy dla strażaków
Dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, działające na terenie gminy Dopiewo, wzbogaciły się o nowe 
samochody ratowniczo-gaśnicze. Wartość zakupionego sprzętu to ponad 1,26 mln zł, z czego prawie połowa to 
pozyskane dofi nansowanie, drugą część zapłaciła gmina Dopiewo

REKLAMA

Przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP 
w Dopiewie w gminie Dopiewo” oraz „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

jednostki OSP Zakrzewo w gminie Dopiewo” zrealizowano przy wsparciu fi nansowym Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
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REKLAMA

Punktem kulminacyjnym wydarze-
nia było rozświetlenie świątecznego 
ponad 7-metrowego drzewka 15 ty-
siącami lampek przez wójta gminy 
Dopiewo Adriana Napierałę i dy-
rektor GBPiCK Elżbietę Nowicką. 
Wcześniej każdy, z pomocą elfów 
z ZHP, mógł powiesić swoją bombkę.

Dużą popularnością, zwłaszcza 
wśród dzieci, cieszyły się Rudolf 
i Kometka, czyli renifery z „Zagro-
dy Świętego Mikołaja”. Można było 
tu zrobić sobie pamiątkowe zdję-
cie w mikołajowych saniach, z ich 
właścicielem, Śnieżynką i Elfem 
oraz ich rogatymi podopiecznymi, 
które ospale skubały trawę na pla-
cu gminnym w Dopiewie. – Rudolf 
i Kometka są z reguły aktywnymi 
zwierzakami, uwielbiają zaba-
wy na śniegu. Mimo że dzisiejszy 
dzień jest jednym z chłodniejszych 
w grudniu tego roku, reniferom jest 
ciepło, stąd są rozleniwione – tłuma-
czy Święty Mikołaj. – Mieliśmy dziś 

mnóstwo pracy. Nie sposób zliczyć 
zdjęć, do których pozowaliśmy. Moi 
pomocnicy rozdali dzieciom ponad 
tysiąc prezentów. Bycie modelem 
do najłatwiejszych nie należy, ale 
daje dużo satysfakcji. Tchnęliśmy 
nieco świątecznej atmosfery już na 
2 tygodnie przed Świętami Bożego 
Narodzenia do wielu, nie tylko dzie-
cięcych serc, a to jest bezcenne. 

Wieczorem Skrzynka „Poczty 
Świętego Mikołaja” pękała w szwach. 
Ciasno było także na stoku – rampie, 
po której można było zjeżdżać na 
pontonach niczym saniami z ośnieżo-
nej górki. Popularne były i inne, bar-
dziej tradycyjne urządzenia wesołego 
miasteczka. Miłośnicy świątecznych 
różności mogli zrobić zakupy w któ-
rymś ze stoisk. Dużym zainteresowa-

niem cieszyły się pierniki, świecidełka 
i wytwory miejscowego rzemiosła. 

Na scenie nie zabrakło wystę-
pów szkolnych i przedszkolnych, 
wokalnych i tanecznych, animacji 
z Ciastkiem, elfami i aniołami na 
szczudłach, pokazów tańca nowo-
czesnego „Activus’a”, koncertów ko-
lęd i piosenek zimowych w wykona-
niu Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo 
i Chóru „Bel Canto”. Było wszystko, 
czego trzeba, by zrozumieć, że świę-
ta są tuż, tuż. Rozświetleniu choinki, 
na które wszyscy czekali w ciemno-
ściach, towarzyszyło morze zimnych 
ogni, rozdanych przez wśród setek 
widzów, a także deszcz konfetti, któ-
re rywalizowało w powietrzu z pianą 
sztucznego śniegu.

– „Wielkie Ubieranie Choinki” or-
ganizujemy już po raz trzeci. Z roku 
na rok przybywa chętnych, którzy 
na przekór pogodzie, chcą wspólnie 
z nami zaczerpnąć nieco magii Świąt 
– mówi Elżbieta Nowicka, dyrektor 
Biblioteki i Centrum Kultury w Do-
piewie. – Docierają do nas takie sy-
gnały i staramy się wychodzić im na-
przeciw rozwijając ofertę „Wielkiego 
Ubierania”. Po frekwencji widać, że 
jest wśród mieszkańców spore za-
potrzebowanie na takie formy spę-
dzania czasu, dlatego z pewnością 
powrócimy z tym wydarzeniem na 
plac gminny za rok. Już dziś na nie 
serdecznie zapraszamy Czytelników.

Doświadczenia Dopiewa pokazu-
ją, że „Jarmarki Bożonarodzenio-
we” nie muszą być domeną wielkich 
miast, ale z powodzeniem, w atrak-
cyjnej formule, mogą przygotowy-
wać je mniejsze miasta, miasteczka 
i wioski. Wesołych Świąt!

Organizatorem wydarzenia była 
Gminna Biblioteka Publiczna i Cen-
trum Kultury w Dopiewie. 

Wielkie Ubieranie Choinki
Jarmark Bożonarodzeniowy, Mikołaj z zagrodą reniferów, anioły na szczudłach, wesołe miasteczko 
z „górką i sankami”, fi re show, występy tancerzy i zespołów – wszystko to 9 grudnia towarzyszyło 
III Wielkiemu Ubieraniu Choinki na placu gminnym w Dopiewie
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Jest zapotrzebowa-
nie na takie formy 
spędzania czasu
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– Dobrze jest znaleźć się wśród fi rm 
najlepszych w Polsce. Ten certyfi kat 
mówi sam za siebie. Dzięki niemu 
można skutecznie wypromować 
swój sprawdzony produkt lub usłu-
gę – mówili laureaci XXX edycji 
Konsumenckiego Konkursu Jako-
ści Produktów i Usług „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland”. 
Wydarzenie odbyło się 29 listopada 
w Sali Lubrańskiego UAM w Po-
znaniu. Patronat honorowy objął 
Stefan Mikołajczak, wiceprezes Za-
rządu Głównego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych. 

Kapituła Towarzystwa im. H. Ce-
gielskiego zadecydowała, że na Go-
dło „Najlepsze w Polsce” zasługuje 
12 usług i produktów: Przedsiębior-
stwo Przemysłu Ziemniaczanego 
„TRZEMESZNO” Sp. z o.o. – za: 
skrobię ziemniaczaną; PRODIG 

TECH Arkadiusz Berliński – za: 
mierniki grubości lakieru; Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Kole – za: 
śmietanę 10% mizeria, maślankę 
wiejską naturalną; BIFIX Wojciech 
Piasecki sp.j. – za: herbatki owoco-
we BIFIX; PASO POLSKA Sp. z o.o. 
Sp. k. – za: plecaki i tornistry szkol-
ne; EKOR Walkowiak Spółka Jawna 
– za: nawozy; Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Handlowe „AKS” Karol 
Konieczny – za: wkładki do obuwia; 
PROMAG S.A.– za: meble metalo-
we; POLDER Sp. z o.o. – za: kajmak 
– krem mleczny; Schlösser Heiztech-
nik Gruppe Polska Sp. z o.o. sp. k. – 
za: zestawy grzejnikowe malowane 
w kolorach wg palety ral oraz różno-
rodnych wykończeniach struktural-
nych; NIVEA Polska S.p.z.o.o. – za 
komsetyki dziecięce Bambino; Kape-
la znad Baryczy – za: granie współ-

czesnego folku miejskiego opartego 
o gwarę wielkopolski i brzmnienie 
kresów wschodnich (zespół zagrał 
dla gości gali). 

Statuetka Hipolita uhonorowa-
ła Bankowy Ośrodek Doradztwa 
i Edukacji – za: wspaniałą organiza-
cję i realizację szkoleń oraz dokszta-
łacania bankowego.

Po raz pierwszy w historii pozna-
liśmy laureatów Statuetki Ignacego 
Jana Paderewskiego, której przyzna-
nie wpisało się w 100-lecie Odzyska-
nia Polskiej Niepodległości i setną 
rocznicę Powstania Wielkopolskie-
go. Uhonorowano nią takie podmio-
ty życia obywatelskiego oraz osoby 
indywidualne jak: Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza; Zarząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego; Edward 
Dworecki, założyciel -współwłaści-
ciel Zakładu Przetwórstwa Mięsne-

go G.J.E. Dworeccy Spółka Jawna, 
Golejewo; Edmund Dudziński, któ-
ry od 14 lat wciela się w postać Igna-
cego Jana Paderewskiego.

Zgodnie z tradycją przyznano 
Statuetki Honorowego Hipolita 
i Godność „Lider Pracy Organicz-
nej” takim osobistościom jak: Mi-
chał Komorowski, prezes zarządu 
Przedsiębiorstwa gospodarki ko-
munalnej i mieszkaniowej „KO-
MOPAL”; Stanisław Kruk, prezes 
Zarządu BUDOPOL Poznań; dr 
Janusz Sobieraj, prezes Zarządu 
Korporacji Radex S.A. Laureatów 
z lat wcześniejszych możemy bliżej 
poznać dzięki dwóm tomom książki 
„Liderzy Pracy Organicznej”. 

Srebrne Medale Labor Omnia 
Vincit podkreśliły walory wielolet-
niej, skutecznej pracy takich orga-
niczników jak: Regina Kurewicz, ku-

stosz Domu Literatury w Poznaniu; 
ojciec Leszek Gólczyński, proboszcz 
parafi i św. Jana Chrzciciela w Owiń-
skach; dr Adam Rachocki, wicedy-
rektor Instytutu Fizyki Molekularnej 
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Medalami Młodego Pozytywi-
sty uhonorowano liderów swoich 
branż, mających jeszcze wiele przed 
sobą, ale już cieszących się zaufa-
niem społecznym: Paweł Adam, 
burmistrz miasta i gminy Buk; Na-
talia Pleskot, fotograf, właścicielka 
marki odzieżowej; Kamil Mieszkow-
ski, prezes Instytutu Analiz Gospo-
darczych w Warszawie. 

Th e Best in Poland
XXX edycja konkursu „Najlepsze w Polsce” na 20-lecie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego 

Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl

Drugi mural niepodległościowy 
w gminie Komorniki

Uczcij pamięć 
o bohaterach w Lusowie

W Chomęcicach powstał drugi 
w gminie mural poświęcony setnej 
rocznicy wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego. Namalowano go na 
ścianie budynku dzierżawionego 
przez Kółko Rolnicze, w sąsiedztwie 
Domu Kultury „Koźlak”. To central-
ne miejsce wsi. 

Malowidło przedstawia dumnych 
powstańców maszerujących konno 
z powiewającymi polskimi fl agami 
oraz sylwetkę płk. Andrzeja Kopy 
– jednego z organizatorów powsta-
nia, kawalera orderu Virtuti Militari 
związanego z Chomęcicami. Płk. 
Kopa mieszkał tu u schyłku swojego 
życia, do śmierci w 1956 roku. Na 
budynku „Koźlaka” znajduje się ta-
blica poświęcona pamięci pułkow-
nika i jego podkomendnych, ufun-
dowana przez mieszkańców z okazji 
90. Rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. 

Pomysł wykonania murala po-

święconego legendzie powstania 
oraz jego bohaterom zrodził się parę 
lat temu. Rok, w którym obchodzi-
my 100-lecie jego wybuchu oraz 
szczególną, setną rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, był 
wyjątkową okazją do jego realizacji. 
Autorką malowidła jest Karolina 
Mańkowska-Łagodzińska. 

Mural został ofi cjalnie zaprezen-
towany podczas uroczystości 14 
grudnia w „Koźlaku”.

Malowidła w Chomęcicach i Ko-
mornikach powstały we współpracy 
z marszałkiem, który w ramach ob-
chodów rocznicowych wsparł fi nan-
sowo gminy chcące w ten sposób 
uczcić narodowe święto. Red

Zapraszamy na obchody 100-lecia 
wybuchu Powstania Wielkopolskie-
go, które w Lusowie (gm. Tarnowo 
Podgórne) odbędą się 29 grudnia. 
O 11.00 w kościele pw. św. Jadwigi 
i św. Jakuba Apostoła w Lusowie 
odprawiona zostanie msza św. w in-
tencji Powstańców. Po niej nastąpi 
przemarsz uczestników na lusow-
ski cmentarz, gdzie pochowany jest 

gen Józef Dowbor Muśnicki – jeden 
z głównodowodzących Powstaniem. 
Przy jego grobie odśpiewany zosta-
nie nasz narodowy hymn, odczytany 
będzie Apel Pamięci, złożone kwiaty 
i oddany armatni salut honorowy. 

Następnie zapraszamy na prelek-
cję historyczną do pobliskiego Mu-
zeum Powstańców Wielkopolskich 
– wstęp wolny. ARz

SUPEROKAZJA! 
Zamów ogłoszenie w najbliższym wydaniu Naszego
Głosu Poznańskiego, a w kolejnym numerze drugie
otrzymasz gratis!!! Zadzwoń: 691-896-296
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Już po raz 15. w Poznaniu otwarty 
zostanie nowy sezon w branży ślub-
nej. Dla wszystkich zwiedzających 
ten dzień może okazać się wyjąt-
kowo szczęśliwy, ponieważ czekają 
na nich wspaniałe nagrody, w tym 
romantyczna wycieczka do Rzymu! 
Zobaczyć też będzie można wi-
dowiskowe pokazy mody ślubnej, 
występy artystyczne oraz ok. 300 
wystawców z wszystkich ślubnych 
branży. Imprezę poprowadzi po raz 
kolejny znany i lubiany prezenter – 
Olivier Janiak! Patronat sprawuje 
„Nasz Głos Poznański”.

W tej edycji Targów Ślubnych hi-
tem będzie nagroda główna ufun-
dowana przez organizatora – Ma-
gazynu Ślubnego – romantyczna 
wycieczka do Rzymu! 4 dni w Rzy-

mie, przelot, hotel i wiele innych 
atrakcji. Dodatkowo czekają wspa-
niałe nagrody ufundowane przez 
sponsorów, jak np. suknie ślubne, 
garnitury, biżuteria, pobyty w ho-
telu, kolacje dla dwojga, pakiety 
foto-video, dekoracje, zaproszenia, 
nauka tańca, bukiety ślubne i wiele 
innych. Te fantastyczne nagrody 
możecie wygrać w organizowanych 
na żywo konkursach. Wystarczy 
zabrać ze sobą telefon komórkowy 
i dodzwonić się jako pierwsza oso-
ba pod podany na scenie numer. 

Na targach pojawi się ogromna 
oferta restauracji, hoteli, dworów, 
pałaców, sal bankietowych oraz 
innych fi rm zajmujących się cate-
ringiem i obsługą gastronomiczną. 
Najbardziej okazałe będą zapewne 

stoiska prezentujące modę ślubną, 
dodatki i obuwie. W branży fo-
to-video i multimediów na pewno 
pojawią się nowinki techniczne. 
Niezwykłe pomysły co roku pre-
zentują branże dekoracji, organiza-
cji i kompleksowej obsługi ślubów. 
Tłumy zwiedzających oblegają za-
wsze stoiska z przyciągającą wzrok 
biżuterią i obrączkami. Podobnie 
jest z fi rmami zajmującymi się 
poligrafi ą, w tym zaproszeniami 
i etykietami. Różnorodne rozwią-
zania z zakresu oprawy muzycz-
nej, prezenterów, nagłośnienia 
i oświetlenia to jedna z zalet im-
prezy targowej. Będziecie mogli 
skosztować również smakowitych 
delicji z cukierni i piekarni. Swoje 
propozycje pokaże branża atrakcji 

weselnych, fajerwerków i pokazów 
pirotechnicznych. Wiele osób bę-
dzie zapewne zainteresowanych 
ofertą szkół tańca. Jednym z naj-
większych atutów targów będzie 
prezentacja kilkudziesięciu pojaz-
dów ślubnych. 

Do wspólnej zabawy na wido-
wiskowo zaaranżowanej scenie 
zaprosi zwiedzających Olivier Ja-
niak, który poprowadzi program 
sceniczny. W jego trakcie odbędą 
się oszałamiające pokazy mody 
ślubnej połączone z prezentacjami 
biżuterii i obuwia ślubnego. Nie 
zabraknie pokazu mody męskiej, 
a także degustacji pysznego wesel-
nego tortu. Program sceniczny bę-
dzie urozmaicony profesjonalnymi 
występami tanecznymi oraz wyso-

kiej klasy występami muzycznymi 
i wokalnymi. Na koniec odbędzie 
się wyczekiwany fi nał konkursu, 
czyli walka o wspaniałą 4-dniową 
wycieczkę do Rzymu!

Impreza odbędzie się w pawilo-
nie nr 3 MTP 13 stycznia od godz. 
10 do 18. Wejście Hol Główny od 
ul. Głogowskiej 14 (szklany budy-
nek). Więcej na http://targi-slub-
ne.pl/ .Red

13 stycznia na MTP odbędą się największe w Polsce targi w branży ślubnej – 
XV Wielka Poznańska Gala Ślubna

Targi Ślubne w Poznaniu
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• Dla naszych Czytelników 
mamy trzy dwuosobowe zapro-
szenia. Jak je zdobyć? Szukajcie 
na naszglospoznanski.pl .

Mamy bilety

 NASZ PATRONAT
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Na terenie gminy Stęszew powsta-
ną dwa węzły przesiadkowe wraz 
z dwiema ścieżkami rowerowymi. 
5 grudnia, w Urzędzie Miejskim 
Gminy została podpisana umowa 
na ich wykonawstwo w miejscowo-
ściach Stęszew i Strykowo. Gminę 
Stęszew reprezentował burmistrz 
Włodzimierz Pinczak, natomiast 
fi rmę drogową „ANDAR” S.C. A.D. 
Białobrzyccy, która jest wykonawcą 
przedsięwzięcia – Dariusz Biało-
brzycki.

Realizacja inwestycji ma pole-
gać na wykonaniu parkingów typu 
„Parkuj i jedź” (łącznie 192 miejsca 
na obszarach objętych projektem) 
wraz z miejscami postojowymi dla 
rowerów oraz infrastrukturą towa-
rzyszącą.

Partnerem projektu pt. „Budo-
wa systemu zintegrowanych wę-
złów przesiadkowych przy stacji 
kolejowej w Stęszewie i przystanku 
kolejowym w Strykowie, zlokalizo-
wanych na terenie gminy Stęszew” 
jest Powiat Poznański. Zbudowane 
zostaną dwie ścieżki rowerowe; przy 
drodze powiatowej nr 2451 szlak 

komunikacyjny: Strykowo – Mo-
drze (3,2 km) oraz przy drodze nr 
2450P szlak: Rybojedzko – Stry-
kowo (10,55 km). Zrealizują one 
strategiczny cel programu WRPO 
2014-2020 r., którym jest poprawa 
konkurencyjności i spójności wo-

jewództwa. Wykorzystując poten-
cjał gospodarczy naszego rejonu 
– zwiększymy atrakcyjność osie-
dleńczą i turystyczną. Dobry dojazd 
do miejsca pracy stanowi ważny 
czynnik decydujący o wyborze miej-
sca zamieszkania. 

 Dzięki przedsięwzięciu – trans-
port zbiorowy stanie się bardziej 
przystępny, a tym samym bardziej 
popularny. Planowane szlaki dwu-
kołowe pozwolą na bezpieczną 
komunikację rowerową z węzłem 
przesiadkowym. Nowo powsta-
łe parkingi zachęcą do rezygna-
cji z odbywania codziennie całej 
podróży do pracy i z powrotem 
tylko i wyłącznie samochodem, 
ponieważ biorąc pod uwagę bilans 
kosztów – jednoznacznie widać 
większą oszczędność, zarówno pod 
względem czasowym, jak i fi nan-
sowym, wynikającą z korzystania 
z transportu kolejowego. Istotnym 
efektem realizowanego zadania ma 
być ograniczenie szkodliwej emisji 
dwutlenku węgla, a co za tym idzie, 
sprzyjanie ochronie naszego śro-
dowiska.

„Projekt współfi nansowany 
z Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020.”
Red

Dwa węzły przesiadkowe
W Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew została podpisana umowa na ich wykonanie 
w miejscowościach Stęszew i Strykowo
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7 grudnia Biblioteka Publiczna 
w Stęszewie świętowała jubileusz 
70. lat działalności. 

Choć nie jest znana dokładna data 
dzienna pierwszego wypożyczenia 
książki z jej woluminów, to pierwszy 
wpis do księgi inwentarzowej poja-
wia się 19 grudnia 1948r. Na uro-
czystości w hali widowiskowo-spor-
towej zgromadzili się zaproszeni 
goście, których przywitała pełniąca 
obecnie obowiązki dyrektora biblio-
teki Alicja Skrzypczak. Zaprosiła on 
do obejrzenia prezentacji multime-
dialnej, ukazującej dzieje „jubilat-
ki”. Po krótkiej historycznej pigułce 
nadszedł czas na życzenia. 

Aktualnie biblioteka posiada 
66.000 woluminów. Ostatnia mi-
gracja księgozbiorów nastąpiła 
w 2016r., gdy placówka wróciła po-
nownie na stęszewski Rynek. Całko-
wity koszt inwestycji przeniesienia 
i renowacji pomieszczeń dedyko-
wanych bibliotece wyniósł 220.000 
zł i pokryty został ze środków wła-
snych gminy Stęszew. Red 

70 lat 
biblioteki 
w Stęszewie
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Odbędą się one jako propozycje na 
Sylwestra 29, 30 (godz. 19), 31 grud-
nia (godz. 16 i 19). W programie 
znajdą się fragmenty największych 
światowych musicali, w większości 
nigdy nie prezentowanych na scenie 
poznańskiego Teatru Muzycznego. 
Nie zabraknie przebojów pochodzą-
cych z takich produkcji jak: „Mam-
ma Mia”, „Koty”, „Once”, „Dirty 
Dancing”, „Dream Girls”, „Chica-
go” czy „Hair”. A to tylko część nie-
zwykle bogatego repertuaru! Oprócz 
solistów (Łukasz Brzeziński, Mał-
gorzata Chruściel, Radosław Elis, 
Włodzimierz Kalemba, Mirosław 
Kin, Ewa Kłosowicz, Łukasz Kocur, 
Patryk Kośnicki, Anna Lasota, Ewa 
Łobaczewska, Przemysław Łukasze-
wicz, Maciej Ogórkiewicz, Jarosław 
Patycki, Dagmara Rybak, Joanna 
Rybka, Katarzyna Tapek, Anita 
Urban, Lucyna Winkel, Jolanta Wy-
rzykowska, Maciej Zaruski) wystą-
pią również zespół wokalny, balet 
i orkiestra Teatru Muzycznego pod 
kierownictwem Agnieszki Nagórki. 

„Koncert Kolędowy” i „Śpiewan-
ki Wielkopolskie”
20 i 21 grudnia w Teatrze Mu-

zycznym zaplanowano „Koncerty 
Kolędowe”. W programie znajdą się 
najpiękniejsze polskie kolędy w wy-
konaniu solistów teatru. 

Natomiast 27 grudnia o godzi-
nie 16 na scenie Teatru Muzyczne-
go odbędzie się niezwykły koncert 

zatytułowany „Śpiewanki Wielko-
polskie”. Będzie on wpisywać się 
w szereg wydarzeń poświęconych 
obchodom 100. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego.

Premiera prezentowanego re-
pertuaru odbyła się 22 czerwca na 
Ostrowie Tumskim podczas wyda-
rzeń upamiętniających 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, wspomnianą już rocznicę po-
wstańczą oraz 1050-lecie Archidiece-
zji Poznańskiej. Repertuar składa się 
z piosenek i pieśni znanych z okresu 
Powstania Wielkopolskiego, takich 
jak: „Wojenko, wojenko”, „Gdy sze-
dłem raz od warty”, „Marsylianka 
Wielkopolska”, „Wśród nocnej ciszy 
pod Lwowem”, „Hej, dziewczynki, 
posłuchajcie” czy „U młynarza Mar-
cina”. Wśród występujących arty-
stów znajdują się znakomici soliści 
teatru – Maciej Zaruski, Dagmara 
Rybak, Łukasz Kocur, Anna Lasota, 
Katarzyna Tapek i Maciej Ogórkie-
wicz. Wraz z nimi wystąpi również 
Piotr Kaźmierczak, artysta poznań-
skiego Teatru Polskiego. Solistom 
towarzyszyć będzie chór i muzycy 
Teatru Muzycznego. 

W dniu koncertu na stoisku 
sprzedażowym w foyer będzie moż-
liwość nabycia płyty „Śpiewanki 
Wielkopolskie” w cenie 15 złotych. 
Partnerami wydarzenia są: Instytut 
Pamięci Narodowej, Oddział w Po-
znaniu oraz Totalizator Sportowy, 
właściciel marki Lotto. TM

Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza na trzecią i ostatnią odsłonę koncertów zatytułowanych 
„Z Broadwayu do Hollywood 3”

Z Broadwayu do Hollywood 3
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Koncert Sylwestrowy w Teatrze 
Wielkim w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy do spędze-
nia ostatniego wieczoru tego roku 
w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Syl-
wester to magiczny czas, więc nie 
zabraknie niesamowitych wrażeń. 
Start o 19:00. W pierwszej części 
koncertu orkiestra wykona utwory 
z popisami solowymi niektórych 
instrumentów (skrzypce, sakso-
fon, trąbka). W szampański nastrój 
w drugiej części wprowadzą nas 
kompozycje Johanna Straussa (Nad 
pięknym modrym Dunajem), Franza 
Lehara (Kraina uśmiechu, Giuditta), 
Gioacchino Rossiniego (La danza), 
Imre Kálmána (Księżniczka Czarda-
sza), pieśni neapolitańskie i innych 
wspaniałych kompozytorów po-

nadczasowych produkcji. W czasie 
koncertu uczestnicy wzniosą toast 
noworoczny. Orkiestrę oraz solistów 
Teatru Wielkiego poprowadzi dyrek-
tor artystyczny Gabriel Chmura. 

Natomiast po koncercie wszyst-
kich zainteresowanych dalszą za-
bawą opera zaprasza na foyer, gdzie 
będzie czekał poczęstunek oraz 
program artystyczny. Bawić Pań-
stwa będzie Pierwsza Poznańska 
Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele, 
„Uku w Operze, czyli prawdziwa 
historia muzyki rozrywkowej” oraz 
trio jazzujące The Raisins. W rewe-
lacyjnym nastroju o północy wspól-
nie przywitamy Nowy Rok kielisz-
kiem szampana. PT

• Bilety na Koncert Sylwestro-
wy: od 150 do 250 złotych.
• Bilety na Koncert Sylwestro-
wy oraz bankiet: od 300 do 400 
złotych
• W programie:
Leonard Bernstein Candide, 
Roberto Molinelli Four Pictures 
from New York, Luther Hen-
derson The Saint’s Hallelujah, 
Astor Piazzola Cuatro Estancio-
nes Porteñas, Harry James Con-
certo for Trumpet, Mieczysław 
Weinberg Rapsodia na tematy 
mołdawskie op. 47 nr 1, 
Vincenzo di Chiara La Spa-
gnola, Agustín Lara Granada, 
Gioacchino Rossini La danza, 
Salvatore Cardillo Core ‘ngrato 
(Catarì, Catarì), Imre Kalman 
Die Csardasfürstin, Franz Lehar 
Gold und Silber, Franz Lehar 
Giuditta, Franz Lehar Kraina 
uśmiechu, Johann Strauss Nad 
pięknym modrym Dunajem op. 
314.

Więcej o koncercie 
sylwestrowym

Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!  691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń 
w Poznaniu: • ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916, 
w Buku: • ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.: • Sklep „Dobre Okna”, 
ul. Poznańska 62a, tel. 61 8164 376, 602 150 364.

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

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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Chris de Burgh to jeden z nielicz-
nych artystów światowego formatu, 
którego piosenki są znane i słucha-
ne od ponad 30 lat. Wszyscy znamy 
wielkie hity, takie jak „The Lady in 
Red”, „High On Emotion”, „Sailing 
Away”, „Don’t Pay The Ferryman” 
czy „Missing You”. Teraz będzie wy-
jątkowa okazja zobaczyć i usłyszeć 
artystę na żywo w Poznaniu.

The Lady in Red – dziś niewątpli-
wie klasyka muzyki rozrywkowej, 
trafi ła na pierwsze miejsce w 25 
krajach świata (włącznie z Wielką 
Brytanią), w USA zajęła pozycję 
2. Aż do teraz pozostaje ona jedną 
z najczęściej granych piosenek na 
naszej planecie: w samych Stanach 
Zjednoczonych zdobyła sześć co-
rocznych nagród ASCAP, przyzna-
wanych dwudziestu najczęściej od-
twarzanym utworom na przestrzeni 
dwunastu miesięcy.

Początki wybitnej i długotrwałej ka-
riery Chrisa de Burgh’a, sięgają roku 
1975, kiedy opublikował debiutancki 
singiel „Flying” – numer jeden w Bra-
zylii przez 17 tygodni. Kolejne płyty, 
niemal jedna po drugiej, budowały 
popularność artysty na całym świe-
cie. W 2011 światło dzienne ujrzał 18 
studyjny longplay brytyjskiego woka-
listy „Moonfl eet & Other Stories”. To 

koncept – album oparty na powieści 
J. Meade Falkner’a pod tym samym 
tytułem. Płyta, na której znalazło się 
18 utworów, cieszyła się szczególną 
popularnością w Niemczech, gdzie 
pokryła się złotem.

Kariera Chrisa de Burgh’a łącznie 
obejmuje 18 albumów studyjnych, 
ponad 2500 koncertów na całym 
świecie, trudne do zliczenia wyra-
zy uznania i przełomowe dzieła, 
a sprzedaż albumów przekroczyła 
40 milionów egzemplarzy... i wciąż 
rośnie. 

Bilety dostępne na ebilet.pl / 
eventim.pl. Promotor wydarzenia: 
Sollus Entertainment. Red 

Chris de Burgh odwiedzi Poznań z jedynym koncertem w Polsce. Zaśpiewa dla wszystkich kobiet w dniu ich 
święta. Koncert „Lady in Red Day” odbędzie się 8 marca w poznańskiej Arenie. Mamy dla Czytelników bilety! 

Koncert „Lady in Red Day” w Arenie
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• Dla Czytelników mamy 12 
zaproszeń! Szczegóły 
na www.naszglospoznanski.pl 

Zdobądź bilety

Chris de Burgh 
„Lady in Red Day” 
• Miejsce: hala Arena / Poznań
• Data: 8.03.2019 / 19:00
• Ceny biletów: 150–400 złotych 

O koncercie
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„The Show” powstał w roku 2001 
i już szczycić się może bardzo bogatą 
muzyczną historią. Przez 15 lat arty-
ści stojący za inicjatywą zagrali po-
nad 700 koncertów w 40 krajach na 
pięciu kontynentach, na które sprze-
dali łącznie ponad 2 miliony biletów. 
„The Show” wskrzesza muzyczną 
spuściznę ABBY, a nadchodząca 
trasa ma uczcić i upamiętnić 45. 
rocznicę wydania przez zespół ich 
pierwszego singla zatytułowanego 
„People Need Love”. To, co odróżnia 
„The Show – a Tribute to ABBA” od 
innych tego typu wydarzeń to przede 
wszystkim wokaliści. Panie nie tylko 
swoją aparycją do złudzenia przypo-
minają Agnethę Fältskog i Anni-Frid 
Lyngstad, ale i brzmią jak wokalistki 
ABBY. Właśnie z tego względu, na-
wet najwięksi krytycy są oczarowani 
końcowym efektem. 

Za oprawę muzyczną w „The 
Show” odpowiadają szwedzki ze-
spół Waterloo wraz z London Sym-
phonic Orchestra pod batutą 
Matthew Freeman’a. Brytyjczycy 
występowali z takimi gwiazdami 
jak Elvis Costello, Robbie Williams 
czy Sir Cliff Richard. Warto też 
nadmienić, że aby nadać występom 
unikalnego klimatu, „The Show” 
tworzą też muzycy z pierwszego 
składu ABBY. Widzowie mogą li-
czyć na legendarnego saksofonistę 

Ulfa Anderssona, który jest, między 
innymi, współautorem hitu „I Do, 
I Do, I Do”. 

Ponad dwa miliony sprzedanych 
biletów na „The Show” świadczą 
o wielkim, międzynarodowym suk-
cesie produkcji. W roku 2010 „The 
Show” otrzymał nagrodę dla najlep-
szego show podczas gali The Lime-
light Awards w Londynie.

Koncert „The Show – a Tribute to 
ABBA” odbędzie się 28 marca w po-
znańskiej Arenie. Bilety dostępne 
w bileteriach: ebilet.pl / eventim.pl 
/ kupbilet.pl. Promotor wydarzenia: 
Sollus Entertainment. JL

„The Show”, czyli najlepsza ABBA od czasów ABBY na koncercie w poznańskiej Arenie

Th e Show – a Tribute to ABBA
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• Dla naszych Czytelników mamy 
trzy dwuosobowe zaproszenia 
na to wydarzenie. Szczegóły na 
naszglospoznanski.pl.

Zdobądź bilety

Ponad dwa miliony 
sprzedanych biletów 
świadczą o wielkim, 
międzynarodowym 
sukcesie produkcji 



NR 150 / 17 GRUDNIA 2018

18 TARNOWO PODGÓRNE 



19
NR 150 / 17 GRUDNIA 2018

TARNOWO PODGÓRNE 



NR 150 / 17 GRUDNIA 2018

20 ROZMAITOŚCI

Trzy lata temu członkowie Koła 
„Kogut” świętowali jubileusz 
osiemdziesięciolecia. Wydano wte-
dy krótką monografi ę. Tradycje 
myśliwskie na Ziemi Kórnickiej za 
czasów Działyńskich i Zamoyskich 
opracował Mirosław Kwieciński. 
Od wielu lat, myśliwi związani z Ko-
łem „Kogut” nosili się z zamiarem 
podniesienia organizacji do rangi 
sztandarowych. 9 grudnia zamiar 
ten zmaterializowali.

W kolegiacie kórnickiej ks. Grze-
gorz Zbączyniak odprawił mszę św. 
na której wspomniał o obecności 
myśliwych i o uroczystości wręcze-
nia i poświecenia sztandaru. Głów-
na uroczystość odbyła się w restau-
racji „Non Stop” w Gądkach. 

Wśród zaproszonych gości przy-
byli: Zbigniew Zieliński – prze-
wodniczący Zarządu Okręgu PZŁ 
w Poznaniu (Łowczy Okręgowy), 
Mirosław Kwieciński – członek Ka-
pituły Odznaczeń Łowieckich, Wło-

dzimierz Piler – prezes zaprzyjaź-
nionego Koła Łowieckiego „Sokół” 
w Świdwinie wraz z pocztem sztan-
darowym, Cezary Filipiński prezes 
Koła Łowieckiego „Zdrój” z Za-
niemyśla, Przemysław Pacholski – 
burmistrz miasta i gminy Kórnik, 

Magdalena Matelska-Bogajczyk 
– kierownik Wydziału Promocji 
Gminy, Kultury i Sportu, Zbigniew 
Karalus – Łowczy Koła Łowieckiego 
„LEŚNIK” w Poznaniu wraz z pocz-
tem sztandarowym, ks. Grzegorz 
Zbączyniak – proboszcz parafi i 

Wszystkich Św. w Kórniku. Oprawę 
muzyczną zapewnił Zespół Tręba-
czy Myśliwskich Zespołu Szkół Le-
śnych w Goraju 

Na rozpoczęcie ceremoniału 
sztandarowego sygnaliści zagrali sy-
gnał: „Pasowanie myśliwskie”. Na-
stępnie Witold Jakubowski, prezes 
Koła „Kogut”, w krótkim wystąpie-
niu przybliżył ideę sztandarów oraz 
uzasadnił decyzję członków kola 
o ufundowaniu sztandaru. Jednym 
z warunków, jaki towarzyszył decyzji 
fundacyjnej, było właściwe miejsce 
przechowywania sztandaru. Wy-
brano Izbę Pamiątek Regionalnych 
w Ratuszu w Bninie, co zostało za-
akceptowane przez jej kustosza Ka-
zimierza Krawiarza oraz ogół człon-
ków Koła. Prowadzący poprosił ks. 
Grzegorza Zbączyniaka o poświęce-
nie sztandaru. Zespół Trębaczy wy-
konał utwór „Na cześć św. Huberta”.

Następnie Łowczy Okręgowy 
Zbigniew Zieliński przekazał sztan-

dar Witoldowi Jakubowski, a ten 
chorążemu koła. 

Potem fundatorzy sztandaru wbi-
li pamiątkowe gwoździe. Warto ich 
wymienić: Przemysław Pacholski 
(burmistrz miasta i gminy Kórnik, 
Włodzimierz Wrzeszcz (zastępca 
Nadleśnictwa Babki), Marcin Ant-
kowiak, Michał Bartkowiak, Ta-
deusz Gatz, Jerzy Górski, Tomasz 
Górski, Henryk Grześkowiak, Wi-
told Jakubowski, Mikołaj Jakubow-
ski, Jacek Kowalewski, Przemysław 
Łukaszyk, Patryk Najewski, Dawid 
Niemier, Hubert Niemier, Roman 
Niemier, Marcin Nowak, Henryk 
Ordanik, Jakub Ordanik, Maciej 
Pawlikowski, Mieczysław Siejak, 
Zbigniew Tic, Wojciech Wrzeszcz, 
Włodzimierz Wrzeszcz.

Po części ofi cjalnej zebrani 
uczestnicy zasiedli przy suto zasta-
wionym stole, gdzie wspominało się 
doświadczenia i przygody myśliw-
skie. Kazimierz Krawiarz 

Myśliwi z Kórnika mają sztandar
Koło Łowieckie nr 73 „Kogut” w Kórniku 9 grudnia otrzymało sztandar 
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Powitają 2019 rok

Kolędy świata 
w Jankowicach

Kop ligowo i WOŚP-owo

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne 
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Tarnowo Podgórne zapraszają na 
Powitanie Nowego 2019 Roku, 
które odbędzie się 1 stycznia w Tar-
nowie Podgórnym w Parku 700-le-
cia o godz. 18 oraz w Przeźmiero-
wie w Parku im. St. Kanikowskiego 

o godz. 19. Przed każdym z poka-
zów sztucznych ogni odbędą się 
noworoczne msze święte w koście-
le pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Tarnowie Podgórnym 
o 17.00 oraz w kościele pw. Św. An-
toniego w Przeźmierowie o 18.00. 
ARz

5 stycznia o godz. 16 w Sali Koncerto-
wej Pałacu Jankowice (gm. Tarnowo 
Podgórne) odbędzie się koncert naj-
piękniejszych polskich i zagranicz-
nych kolęd i pastorałek. Wszystko to 
za sprawą Chóru Żeńskiego „Sonan-
tes” Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, którego chórzystki za-

proszą widzów w muzyczną, świą-
teczną podróż. Chór „Sonantes” 
został założony w 1971 r. przez prof. 
Krystynę Domańską-Maćkowiak, 
która przez ponad 30 lat prowadziła 
zespół. Od 2004 r. dyrygentem i kie-
rownikiem artystycznym chóru jest 
Hanna Malicka. Tomasz Łozowicki

W ramach Wielkopolskiej Ligi Kopa 
Sportowego zapraszamy na Su-
per Puchar Wielkopolski o Puchar 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. 
Rozgrywki odbędą się 13 stycznia 
(niedziela) w hali sportowej OSiR 
w Przeźmierowie (Gm. Tarno-
wo Podgórne) przy ul. Kościelnej 
46/48. Zapisy przyjmowanie będą 
na hali w godz. 12.00 – 12.45, nato-
miast zawody rozpoczną się o 13.00. 

Natomiast tych, którzy nie uczest-
niczą w rozgrywkach ligowych, 
a lubią grać w tę karcianą grę, zapra-
szamy tego samego dnia na Turniej 
Kopa w ramach fi nału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy w Tar-
nowie Podgórnym. Zapisy pod nr tel. 
61 8959 231, a granie rozpoczyna się 
o 14.00 w sali fi tness przy hali gim-
nastycznej OSiR w Tarnowie Pod-
górnym przy ul. Nowej 15. ARz

REKLAMA? ZADZWOŃ  691-895-296
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Gwiazdkowy Turniej w Stęszewie
13 grudnia w hali widowiskowo-sportowej w Stęszewie odbył się IX Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej 
W turnieju, pod patronatem burmi-
strza gminy Stęszew Włodzimierza 
Pinczaka, wzięło udział pięć drużyn: 
z Modrza, Jeziorek, Strykowa oraz 
dwie ze Stęszewa. Zespoły rozegra-
ły mecze w systemie „każdy z każ-
dym”. 

Ostatecznie pierwsze miejsce 
zajęła drużyna ze Szkoły Podstawo-
wej w Stęszewie. Drugie wywalczył 
team z Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Strykowie, a trzecia lo-
kata przypadła uczniom również ze 
Szkoły Podstawowej w Stęszewie. 
Warto również wspomnieć, że pię-
ciu zawodników otrzymało dyplom 
i statuetkę „Najbardziej wartościo-
wego gracza”, a byli to: Hubert Ja-
nyszko, Filip Adamski, Igor Jopek, 
Kacper Sliwiński i Nikodem Szula.

Organizatorem turnieju była 
Szkoła Podstawowa w Stęszewie. JT 

Lodowisko 
w Plewiskach
Zapraszamy miłośników jazdy na 
łyżwach na lodowisko w Plewiskach 
przy Szkole Podstawowej nr 2 na 
ul. Strażewicza 1. Otwarte jest one 
od poniedziałku do piątku w godz. 
16.30-20.30 oraz w soboty i niedzie-
le w godz.12.00 -20.00. Użytkowni-
cy mają do dyspozycji wypożyczal-
nię łyżew oraz cztery pingwinki do 
nauki jazdy. 

Od 5 stycznia uruchomione zosta-
ną zajęcia nauki i doskonalenia jazdy 
na łyżwach. Lekcje będą odbywały 
się w soboty (godz. 11.00 – nauka 
jazdy, godz. 12.00 – doskonalenie 
jazdy na łyżwach). Zapisy prowadzo-
ne będą na lodowisku w Plewiskach 
przy ul. Strażewicza 1. Koszt zajęć 20 
zł + bilet wstępu. Lodowisko czynne 
będzie do 4 marca 2019 r. PP

Wójt Gminy Duszniki 
informuje, iż został sporządzony i podany do publicznej 
wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki przy 
ulicy Sportowej 1, na terenie miejscowości położenia 
nieruchomości oraz BIP Gminy Duszniki wykaz 
nieruchomości położonej na terenie miejscowości 
Duszniki– przeznaczonej do sprzedaży w trybie 
przetargu ustnego ograniczonego.

Szczegółowych informacji udziela pracownik 
Urzędu Gminy Duszniki (telefon 61 29 56 530) 
lub www.duszniki.eu. . 

Wójt Gminy Duszniki informuje, 
iż został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 

Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 
roku poz. 2204 ze zmianami) niniejszym podaję do 
publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Duszniki, przy ulicy Sportowej 1, 
miejscowości położenia nieruchomości oraz BIP Gminy 
Duszniki– wywieszono ogłoszenie o przetargu ustnym 
nieograniczonym na wydzierżawienie nieruchomości 
niezabudowanej położonej na terenie miejscowości 
Sędziny.

Wykaz umieszczony został również na stronie 
internetowej www.duszniki.eu. Informacji udziela 
pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon 61 29 56 530, pokój nr 4). 
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MARZYSZ O DOMU 
NAD STAWEM?

NA SPRZEDAŻ 

urokliwy dom o pow. 130 mkw. 
nad stawem w Buku.

Działka o powierzchni 1250 mkw. 

Więcej zdjęć i informacji na 
www.naszglospoznanski.pl/dom-nad-stawem

lub pod telefonem 721 66 77 80 

INWESTYCJE
W POZNANIU I POWIECIE

D O D A T E K  M I E S Z K A N I O W Y

Jesień na budowie
Jesień na dobre zadomowiła się w Wielkopolsce. Deweloperzy, podkreślają, że bardzo ciepłe lato oraz 
słoneczny wrzesień i październik pozwolił im na przyspieszenie realizowanych inwestycji. Dlatego mury 
pną się w górę nie tylko w stolicy Wielkopolski, ale i na jej obrzeżach
Tegoroczna jesień sprzyja budowlań-
com. Poznańscy deweloperzy kon-
sekwentnie rozwijają swoje osiedla 
lub wprowadzają nowe inwestycje 
do sprzedaży w mieście lub na jego 
przedmieściach.

Na budowach praca wre
Spółka Agrobex realizuje jed-

nocześnie kilka inwestycji miesz-
kaniowych. Na terenie Poznania, 
w dzielnicy Rataje powstaje pro-
jekt Nowe Żegrze, który będzie się 
składał z 4 kameralnych budynków 
wielorodzinnych. Jako pierwszy, na 
początku przyszłego roku, zostanie 

ukończony budynek D z 24 miesz-
kaniami o powierzchni od 42,47 do 
56,94 mkw. Również w pierwszym 
kwartale 2019 roku zostanie za-
mknięty kolejny etap poznańskiego 
osiedla Wilczak 20. W jego ramach 
powstaje budynek wielorodzinny ze 
152 mieszkaniami o powierzchni od 
28 do 82 m.kw. Natomiast na przed-
mieściach Poznania, w miejscowości 
Zalasewo Agrobex realizuje projekt 
Radosna III. W budowie są kolejne 
dwa budynki – A2.1 i A3. Łącznie 
123 mieszkania. 

Powiększają się poznańskie Nowe 
Ogrody. Przy ul. Meissnera general-

ny wykonawca rozpoczął prace nad 
instalacją elektryczną, w pierwszych 
dwóch klatkach, od strony wjazdu do 
hali garażowej trwają roboty nad 3 
kondygnacją, w przypadku pozosta-
łej części, budynek osiągnął już wyso-
kość czwartego piętra. – Cieszy fakt, 
że ponad połowa naszych lokali zna-
lazło już swoich właścicieli. W ofercie 
pozostały mieszkania od 30 do 82 
mkw – informuje Marlena Zapalska, 
prezes spółki Proxin Ogrody. 

Oferta domów na przedmieściach 
Poznania jest równie szeroka. Spo-
rym zainteresowaniem cieszy się za-
chodnia część przedmieść Poznania, czyli gminy Komorniki oraz Dopie-

wo. Deweloper Sky Investments przy 
ul. Pana Tadeusza realizuje osiedle 
Rodzinne Komorniki. 

– Klienci mają do wyboru dwa typy 
budynku. Pierwszy z nich wyróżnia 
się powierzchnią 79 mkw., a drugi – 
90,39 mkw. Pierwsze domy zostaną 
przekazane mieszkańcom w III kwar-
tale 2019 – informuje Agnieszka Jało-
szyńska, dyrektor ds. sprzedaży i mar-
ketingu w fi rmie Sky Investments. 

Mimo jesiennego chłodu, rozwi-
ja się „Dąbrówka Leśna Polana” 
w podpoznańskim Dopiewcu, gdzie 
najpopularniejszym typem budynku 
jest „Forma”. W ramach każdego 
z nich powstają cztery mieszkania 
szeregowe, dwupoziomowe z ogro-
dem. W siedmiu budynkach (łącznie 
28 mieszkań) wykonywane są prace 
końcowe. Natomiast w kolejnych 
52 lokalach gotowy jest stan suro-
wy zamknięty. Ponadto budowlańcy 
zakończyli prace w pięciu miesz-
kaniach szeregowych „Largo”, 
a w kolejnych ośmiu wykonali ele-
wacje. Wkrótce gotowe będą też dwa 
budynki wielorodzinne „Villa”. 

Jednocześnie deweloper realizuje 
inwestycję w Murowanej Goślinie. 
Przy ulicy Stolarskiej powstanie 
w najbliższym czasie 20 lokali „For-
ma”. Przy Pogodnej stawiane są 
mieszkania w zabudowie wieloro-
dzinnej „Villa” i „Logo” (łącznie po-
nad 30 lokali).

Natomiast w Rabowicach fi rma 
Greenbud Development prowadzi 
jednocześnie trzy etapy Zielonych 
Rabowic II. W pierwszym, najbar-
dziej zaawansowanym, wykonywa-
ne są posadzki, tynki wewnętrzne 
oraz tarasy. W drugim budowlań-
cy montują konstrukcję dachową. 
W domach z III etapu, wykonywane 
są między innymi ławy i ściany fun-
damentowe. 

Z kolei w Błażejewku, w gminie Kór-
nik powiększa się Rodzinny Zakątek 
dewelopera KM Building. Obecnie na 
osiedlu trwa realizacja IV etapu inwe-
stycji – łącznie 72 domy w zabudowie 

szeregowej. – Ponadto, na osiedlu Za-
lasewo Park, koło Swarzędza jesteśmy 
na etapie przekazywania własności 
nabywcom. Dostępnych jest jeszcze 
kilka ostatnich apartamentów z antre-
solami, o metrażach 78 – 128 mkw. – 
informuje Maciej Bartczak, współwła-
ściciel KM Building.

Pną się nowe mury
W północnej stronie Poznania 

powstaje 8 budynek osiedla Reduta 
Nowe Podolany, przy ul. Jasielskiej. 
Obecnie skończyły się prace przy 
budowie hali garażowej. – Nasza 
inwestycja zaplanowana jest długo-
falowo, a zakończenie 8 budynku, 
w którym znajdą się mieszkania 
o metrażu 42 – 85 mkw. przewidu-
jemy na koniec czerwca 2020 roku. 
Warto nadmienić, że wraz z końcem 
roku planujemy skończyć budynek 
nr 7 – mówi Agata Nowaczyk, spe-
cjalistka z poznańskiego biura sprze-
daży EBF Development.

Kolejne inwestycje powstają blisko 
centrum Poznania. Między Górczy-
nem a Grunwaldem trwa inwestycja 
Sielska14. Nazwa komunikuje adres 
blisko ulicy Głogowskiej. Kameralny 
budynek będzie liczył pięć kondygna-
cji i 22 mieszkania od 34 do 102 m kw. 
Aktualnie rozpoczęła się budowa hali 
garażowej. Inwestorem Sielska14 jest 
Quadro Development, który wcze-
śniej współuczestniczył w budowie 
Osiedla Atrium Grunwald. – Niedłu-
go ruszą prace przy drugiej inwesty-
cji, o nazwie Bosa7, z 27 mieszka-
niami – mówi Marek Smogór, prezes 
Quadro Development.

Nowym adresem na rynku miesz-
kaniowym jest ul. Leonarda 8. 
W budynku na Winiarach znajdzie 
się 9 mieszkań, w tym dwupokojowe 
z oddzielną kuchnią oraz mieszkania 
dwupoziomowe. Planowany termin 
zakończenia budowy to przełom 
2019/2020. – Stawiamy na kameral-
ny charakter inwestycji – mówi Mi-
chał Wawrzyniak, inwestor realizu-
jący obecnie także osiedle Przystań 
Warta w Poznaniu. HM 
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W podpoznańskiej Dąbrówce może 
zamieszkać każdy, bez względu na 
to, na jakim etapie swojego życia się 
znajduje. Od lat osiedle Leśna Po-
lana wybierają nie tylko młode ro-
dziny z dziećmi, ale też pary planu-
jące wspólną przyszłość, seniorzy, 
marzący o tym, by być bliżej dzieci 
i wnuków, czy single. Kto dziś za-
mieszkuje przedmieścia i dlaczego 
warto je wybrać? 

Podpoznańska Dąbrówka i są-
siedni Dopiewiec są bardzo popu-
larne. Powstają tutaj nowe osiedla, 
budowane przez deweloperów. 
Wyróżnia je bliskość lasu, spokój, 
kameralna atmosfera. Mieszkańcy 
mogą też zaoszczędzić czas i wiele 
spraw załatwić na miejscu, dzięki 
w pełni rozwiniętej infrastrukturze. 
W Dąbrówce powstały dwa cen-
tra handlowe z różnymi sklepami 
i usługami (np. szewc, krawiec), 
lodziarnia i cukiernia, a także pla-
cówki edukacyjne, ośrodek zdrowia 
i kościół. Dla osób wybierających 
swoje nowe miejsce do życia, ma to 
duże znaczenie, ale ważne jest nie 
tylko gdzie i w jakim otoczeniu bę-
dziemy mieszkać. Zawsze chcemy 
mieć obok swoich przyjaciół, rodzi-
nę, a także poznać nowych ludzi. 

– Duża część naszych klientów to 
młode rodziny z dziećmi. Z myślą 
o najmłodszych przygotowaliśmy 
bezpieczną przestrzeń rekreacyjną 
z placem zabaw dla dzieci w różnym 

wieku. Naturalnie nasze osiedle wy-
brali też seniorzy, którzy chcą być 
blisko dzieci i wnuków. Mieszkać 
rodzinnie i z przyjaciółmi to ważny 
element naszego „Dąbrówkowe-
go stylu życia” – mówi Magdalena 
Pawelczyk z biura sprzedaży Linea. 
Linea aktualnie realizuje inwestycję 

„Dąbrówka Leśna Polana” w Do-
piewcu. Oferta jest zróżnicowana 
– od kawalerek zlokalizowanych 
w budynku wielorodzinnym „Logo” 
przez popularne mieszkania szere-
gowe „Forma” aż do domów jedno-
rodzinnych „Etiuda” lub „Sonata”. 
Osiedla Linea są interesujące dla 
klientów, którzy kupują mieszkanie, 
aby ulokować nadwyżkę kapitału, 
a następnie lokal wynająć. 

Przy podjęciu decyzji o przepro-
wadzce na osiedle „Dąbrówka Le-
śna Polana” w Dopiewcu, dużą rolę 

odgrywa też możliwość sąsiedzkiej 
integracji. Deweloper Linea przygo-
towuje lub współorganizuje ciekawe 
wydarzenia, jak: „Piknik na Leśnej 
Polanie”, „Ubieranie choinki na 
Leśnej Polanie” „Bieg o Koronę 
Księżnej Dąbrówki” w pobliskim 
lesie, rajd rowerowy i wiele innych. 
Ponadto mieszkańcy wprowadza-
jąc się do swoich mieszkań w tym 
samym czasie, przy okazji chętnie 
się poznają, wymieniają swoje spo-
strzeżenia, konsultują, jak urządzić 
przestrzeń. Nie brakuje sytuacji, 

kiedy na osiedlu stają się dobrymi 
znajomymi czy wręcz przyjaciółmi, 
wyjeżdżając razem na wakacje let-
nie i zimowe, święta. Przyjeżdżając 
do biura sprzedaży na inwestycji, 
przy ul. Promenada 5 w Dopiewcu, 
można zobaczyć, jak wygląda życie 
na osiedlu oraz poznać sąsiedni Las 
Zakrzewski – jeden z największych 
atutów lokalizacji. Odwiedzając 
biuro, możemy upewnić się, że do-
jazd szynobusem, autobusem, czy 
autem do Poznania jest bezproble-
mowy. HM 

Sąsiedzka integracja – jak mieszka się pod miastem?

Dąbrówka to miejsce dla każdego!
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Dąbrówka 
i Dopiewiec są
bardzo popularne
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Rok 2019 a w nim mieszkaniowe nowości
Poznański deweloper JAKON na rok 2019 przygotował ofertę mieszkań w różnorodnych lokalizacjach, 
zarówno w Poznaniu, jak i w jego modnych do zamieszkania okolicach
Bogata oferta mieszkań oraz rozmaite 
lokalizacje inwestycji deweloperskich 
dają możliwość nabycia wymarzone-
go lokum. Wiele osób szukających 
mieszkania ma różnorodne prioryte-
ty i upodobania względem jego po-
łożenia, bliskości enklaw zieleni czy 
terenów do aktywnego wypoczynku 
jak i metrażu, układu pomieszczeń 
i bliskości miejsc parkingowych. Po-
znański deweloper JAKON, mający 
wieloletnie doświadczenie w realizacji 
inwestycji mieszkaniowych, na rok 
2019 przygotował ofertę mieszkań 
w różnorodnych lokalizacjach, zarów-
no w Poznaniu, jak i w jego modnych 
do zamieszkania okolicach.

Strzeszyn Grecki, czyli miejsce 
nieopodal jezior i lasów
W pobliżu wielu terenów zielonych 

oraz jezior: Rusałka, Strzeszyńskie 
i Kierskie rozpoczęto budowę jedne-
go z nowocześniejszych osiedli na 
poznańskim Strzeszynie – Ellada 
Park. To kameralne osiedle to przede 
wszystkim nowoczesna bryła budyn-
ku utrzymana w bielach, beżach i sza-
rościach, wysoki standard wykonania 
oraz szereg udogodnień wliczonych 

w cenę mieszkań, w tym: rolety ze-
wnętrzne we wszystkich oknach, vi-
deo-domofony w mieszkaniach, prze-
stronne balkony lub ogródki.

Już teraz rozpoczęto sprzedaż 
pierwszego etapu inwestycji, który 
tworzą 4 budynki, każdy składający się 
z 3 kondygnacji naziemnych. Mieszka-
nia posiadać będą metraże, od 33 m² 
do 75 m². Dla najbardziej wymagają-
cych klientów stworzono możliwość 
łączenia mieszkań w wielkopowierzch-
niowe, komfortowe apartamenty, co 
stanowi nowy trend na rynku dewelo-
perskim. Dodatkowym atutem jest za-
stosowanie dużych, panoramicznych 
okien, dzięki którym wnętrza będą 
doskonale nasłonecznione. 

Poznaj Ellada Park bliżej, wejdź na 
stronę: www.elladapark.pl

Kórnicka, czyli miejsce dla fanów 
miejskiego rytmu życia!
Ta poznańska inwestycja jest jedy-

na w swoim rodzaju, wabi przyszłych 
mieszkańców swoją genialną lokali-
zacją i modnym podejściem do życia 
w mieście – Mieszkaj w centrum i żyj 
aktywnie!

Inwestycja zlokalizowana jest przy 

ul. Kórnickiej/Sowiej na osiedlu Po-
lanka nieopodal Jeziora Malta, vis 
a vis Galerii Posnania! Ogromnym 
atutem tej lokalizacji jest również są-
siedztwo Galerii Malta, wielu uczelni 
wyższych oraz bardzo dobra komuni-
kacja z centrum miasta. 

Pierwszy etap inwestycji obejmuje 
budowę siedmiokondygnacyjnego bu-
dynku z jedną kondygnacją podziemną. 
Dostępne są mieszkania o zróżnicowa-
nych metrażach, o powierzchniach od 
35 do 110 m2. W ofercie znajdują się 
mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe z osobną 
kuchnią lub z aneksem kuchennym. 

Na parterze przewidziano lokale 
mieszkalne z ogródkami, na pierw-
szym i najwyższym piętrze tarasy, 
w pozostałych lokalach dostępne będą 
duże balkony. W budynku znajdzie się 
hala garażowa oraz komórki lokator-
skie. Ogromne zainteresowanie spra-
wiło, że na rok 2019 przewidziana jest 
budowa kolejnego budynku! 

Miłą niespodzianką dla przyszłych 
lokatorów będzie stworzony przez 
Jakon – wykonawcę inwestycji – we-
wnętrzny KLUB MIESZKAŃCA, 
w którym oprócz spotkań z sąsiadami 
będzie można zrelaksować się po pracy 

czy szkole. Kąt do zabaw znajda w nim 
także najmłodsi lokatorzy. Sprawdź 
ofertę mieszkań na www.kornicka.pl.

Na przedmieściach czyli kameral-
nie, komfortowo, rodzinnie
Spoglądając na mapę sąsiadują-

cych z Poznaniem gmin niewątpliwie 
wyróżnia się gmina Tarnowo Podgór-
ne, która uplasowała się w roku 2017 
na 8. miejscu w rankingu najbogat-
szych gmin w Polsce! Do Tarnowa 
Podgórnego, prócz wysokich zarob-
ków oraz wielu miejsc pracy, przycią-
ga kameralność nowych inwestycji, 
cisza, przyroda i komfort mieszkania. 
Tarnowo Podgórne oferuje bliskość 
administracji, przeszkoli i szkół, wie-
lu punktów usługowych w tym Term 
Tarnowskich, klubów fi tness oraz 
znakomitą infrastrukturę i sieć dróg 
rowerowych dla pasjonatów. To wła-
śnie tutaj deweloper Jakon przy ul. 
Rzymskiej buduje kameralne osiedle 
Nowe Tarnowo.

W sprzedaży pozostały ostatnie 
domy z I etapu osiedla – domy w za-
budowie szeregowej w nowoczesnym 
wydaniu, z tarasem, balkonem, ga-
rażem oraz ogrodem. Znakomitym 

rozwiązaniem niezwykle podnoszą-
cym komfort mieszkania jest wspólna 
strefa rekreacyjna wraz z placem za-
baw dla dzieci, do wyłącznego użytku 
właścicieli lokali.

Obecnie trwa realizacja II etapu 
inwestycji Nowe Tarnowo, gdzie po-
wstają dwa budynki w niskiej zabudo-
wie, z udogodnieniami dla przyszłych 
mieszkańców – windą i podziemną 
halą garażową. Do mieszkań przy-
należeć będzie przestronny balkon 
lub ogródek. Dodatkowym atutem 
inwestycji są lokale zlokalizowane na 
klimatycznym poddaszu, z całym uro-
kiem skosów. Kolejne dwa budynki 
będą miały premierę swojej sprzedaży 
już niebawem! Bądź na bieżąco, śledź 
nas na: www.nowetarnowo.pl.

O Jakon
Projekty JAKON to nie tylko do-

skonała lokalizacja, ciekawa archi-
tektura, ale przede wszystkim wysoka 
jakość wykonania. Od blisko 15 lat 
lat fi rma z  powodzeniem realizuje 
inwestycje mieszkaniowe w  wielu 
miastach Polski. Pełne portfolio fi rmy 
dostępne jest na stronie www.jakon.pl 
oraz www.jakon-inwest.pl. MB


