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

WSPOMOżEMY TWÓj BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

Koncert Gwiazdkowy w Dopiewie. STR. 13
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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!

Noworoczny 
Koncert 

Wiedeński

Gwiazdorska obsada, pierwsza na Świecie Orkiestra Księżniczek, soliści, międzynarodowy balet, 
przepiękne głosy oraz projekcje multimedialne. To wszystko do zobaczenia już 22 stycznia

 w Auli UAM w Poznaniu!  Str. 3
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2 KrótKo z powiatu

to tylko część zadań finansowanych 
z budżetu na 2023 rok, który został 
przyjęty przez radę Powiatu w Po-
znaniu. – to dobry budżet na czas 
kryzysu – tak oceniali plan wydat-
ków i dochodów radni, którzy zde-
cydowaną większością głosów go 
poparli. 

– Powiat nie funkcjonuje w próż-
ni. Jesteśmy zależni od danych do-
tyczących inflacji. wydatki zapro-
ponowane przez zarząd powiatu są 
zasadne i dobrze zaplanowane. to 
pokazuje, że mimo wszystko powiat 
poznański jest w dobrej kondycji – 
podkreślał radny seweryn waligó-
ra, szef klubu Po w radzie Powiatu 
w Poznaniu. 

w przyszłym roku dochody mają 
wynieść 450.269.241 zł. Z kolei 
wydatki zaplanowano na poziomie 
527.269.241 zł. deficyt w kwocie  
77 mln zł zostanie pokryty m.in. 
kredytem w wysokości 64 mln zł. 
Jak co roku do budżetu centralnego 
powiat musi oddać tzw. podatek ja-
nosikowy – tym razem wyniesie on 
51,5 mln zł.

– Przyszły rok niesie ze sobą tak 
wiele niewiadomych, dlatego od 
dłuższego czasu prowadziliśmy bar-

dzo bezpieczną politykę finansową. 
i teraz, w sytuacji, w jakiej znalazły 
się obecnie samorządy, aby zbilan-
sować nasze wydatki i dochody, 
zmuszeni byliśmy zaciągnąć kredyt 
– wyjaśnia Jan Grabkowski, staro-
sta poznański.  

130 mln zł na edukację
na oświatę powiat poznański 

wyda w przyszłym roku ponad  

130 mln zł. to o ponad 15 mln zł 
więcej, iż w planowanych wydat-
kach na ten rok.

– Ponad 108 mln zł kosztuje pro-
wadzenie szkół publicznych, a bli-
sko 22 mln realizacja pozostałych 
zadań z zakresu oświaty i wycho-
wania – opowiada Jan Grabkowski. 
– warto podkreślić, że z subwen-
cji oświatowej otrzymamy ponad  
80 mln zł, a więc około 50 mln zł 

dokładamy do funkcjonowania na-
szych placówek. 

A pozostałe zadania to m.in. re-
monty i inwestycje na terenie szkół, 
zajęcia dodatkowe dla uczniów, 
szkolenia dla nauczycieli czy dotacje 
dla placówek niepublicznych.

Ważne inwestycje drogowe
Ponad 118 mln zł powiat planuje 

przeznaczyć w 2023 roku na dro-
gi. większość zadań to inwestycje 
wieloletnie, rozpoczęte w tym roku. 
największą jest budowa tunelu pod 
torami kolejowymi w kobylnicy. 
inwestycja – finansowana z budże-
tów powiatu poznańskiego, gminy 
swarzędz oraz PkP Plk – po-
chłonie około 50 mln zł. w planie 
finansowym Zarządu dróg Powia-
towych w Poznaniu na 2023 rok na 
ten cel przeznaczono 17,6 mln zł. 
Ponad 16 mln zł w przyszłym roku 
powiat wyda na budowę drogi Bo-
rowiec – koninko – krzesiny. Ca-
łość ma kosztować około 77 mln zł.  
w 2023 roku zakończą się prace 
projektowe i rozpocznie się budowa. 
inwestycja jest finansowana przez 
ministerstwo infrastruktury. w pla-
nach na przyszły rok jest też roz-

poczęcie budowy obwodnicy swa-
rzędza (całość ma kosztować około  
25 mln zł, w 2023 roku powiat wyda 
6 mln zł) czy dokończenie budowy 
trzech ścieżek rowerowych: w dłu-
giej Goślinie, na odcinku strykowo 
– sapowice oraz na drodze Poznań 
– tulce – Gowarzewo. Łącznie ich 
budowa pochłonie około 30 mln zł, 
tylko w przyszłym roku powiat wyda 
na ten cel około 22 mln zł. 

Nie tylko na kulturę  
i bezpieczeństwo
Ponad 75 mln zł pochłonie po-

lityka społeczna. to m.in. koszt 
funkcjonowania domów dziecka 
i rodzin zastępczych czy domu Po-
mocy społecznej w lisówkach oraz 
Powiatowego Urzędu Pracy w Po-
znaniu. w 2023 roku powiat nadal 
finansować będzie dom dla matek 
i ojców samotnie wychowujących 
dzieci i kobiet w ciąży. 

na kulturę i zabytki w przyszłym 
roku zaplanowano 5,5 mln zł, na 
bezpieczeństwo i ochronę środowi-
ska - po 3 mln zł. Ponad 3 mln zł po-
wiat poznański przeznaczy na funk-
cjonowanie transportu zbiorowego: 
Pks-u oraz Pkm. KWG

tunel w kobylnicy czy dom dla ojców i matek samotnie wychowujących dzieci. Bezpłatne badania 
mammograficzne dla kobiet, które nie mogą skorzystać z dofinansowania nFZ. Ochrona zabytków czy 
program wymiany „kopciuchów” – m.in. takie plany ma powiat poznański na nadchodzące 12 miesięcy

Dobry budżet na trudne czasy

Jan Grabkowski
starosta poznański

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
życzę nadziei, która odbuduje świat,

mądrości przy podejmowaniu trudnych decyzji
oraz wiary w dobro, które jest w ludziach.

Nowy rok niech przyniesie wszystkim 
wiele życiowych szans,
szczęście, pomyślność

i niezachwianą pogodę ducha.

Wesołych Świąt
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Noworoczny Koncert Wiedeński

noworoczny koncert wie-
deński – orkiestra księżni-
czek to także zapierające dech 
w piersiach, bajkowe kostiumy, 

które przeniosą widzów do magiczne-
go, wiedeńskiego świata króla walca 
– Johanna straussa. nie zabraknie 
muzycznych żartów, niespodzianek 
i skeczów. Udowodnimy tym samym, 
że muzyka łączy pokolenia i nie zna 
granic! niekwestionowana, najbar-
dziej rozpoznawalna, pierwsza na 
świecie orkiestra księżniczek tom-
czyk Art wykonująca wyłącznie mu-
zykę króla walca – Johanna straussa 
nieprzerwanie od niemal dekady!

na scenie pojawią się laureaci mię-
dzynarodowych konkursów muzycz-

nych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, 
wspaniali soliści międzynarodo-

wej estrady, artyści występujący 
w największych polskich i świa-

towych salach koncertowych. 
wzruszają i bawią publikę 

od wielu lat, za każdym razem przyj-
mowani owacjami na stojąco! trady-
cją stały się już coroczne noworoczne 
koncerty wiedeńskie w wykonaniu 
tej niezwykłej grupy wspaniałych ar-
tystów. to połączenie klasycznej wie-
deńskiej formy i kunsztu z młodością, 
wdziękiem, werwą i niespotykaną mu-
zykalnością artystów wykonujących to 
jedyne w swoim rodzaju widowisko. 
Zabrzmią największe, ponadczasowe 
i wiecznie bliskie sercom meloma-
nów przeboje króla walca – Johanna 
straussa, nie zabraknie także popiso-
wych arii z najsłynniejszych operetek 
„Zemsta nietoperza”, „Baron cygań-
ski”, „wesoła wdówka”, „księżniczka 
czardasza” oraz „kraina uśmiechu”.

Publiczność usłyszy m.in.: walc 
„nad pięknym modrym dunajem”, 
Arię Barinkaya „wielka sława to żart”, 
duet wszech czasów „Usta milczą du-
sza śpiewa”, polkę „tritsch – tratsch” 
oraz słynny „marsz radeckiego”. 

w klimat magicznych bali wiedeń-
skich wprawią Państwa olśniewające 
kreacje artystów, przepiękne suknie 
balowe solistek oraz orkiestry księż-
niczek tomczyk Art wykonującej to 
niezwykłe widowisko. Artyści prze-
niosą Państwa do bajkowego świata. 
tutaj każdy może bujać się w rytm 
muzyki oraz śpiewać wraz z solista-
mi najpiękniejsze melodie jak choćby 
„wielka sława to żart”, czy „Usta mil-
czą dusza śpiewa”. noworoczny kon-
cert wiedeński to przede wszystkim 
doskonała zabawa. Chcemy śpiewać 
i bawić się na scenie razem z Pań-
stwem! Red

Kolejne edycje Koncertów Wiedeńskich 
w Auli UAM w Poznaniu:
4.02.2023 – Noworoczny Koncert Wie-
deński 2 – NOWY PROGRAM  
– Orkiestra Księżniczek,
26.03.2023 – Koncert Wiedeński 3  
– PREMIERA– Orkiestra Księżniczek.

sklep muzyczny riff – Poznań, ul. Zielona 8 
księgarnie Pwn – Poznań, ul. Powstańców wlkp. 16, ul. mielżyńskiego 27/29

książnica Polska – Poznań, Al. marcinkowskiego 21
Bilety online – https://tomczykart.pl/bilety/noworoczny-koncert-wiedenski-10/ 

Grupy powyżej 10 os. – grupynakoncert@gmail.com.

BILETY: 

ArtykUŁ sPonsorowAny

str. 3

Gwiazdorska obsada, pierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek, soliści, 
międzynarodowy balet, przepiękne głosy oraz projekcje multimedialne. 
         To wszystko do zobaczenia już 22 stycznia w Auli UAM w Poznaniu! 
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kończą się prace nad wdrożeniem 
nowej organizacji ruchu na al. wiel-
kopolskiej. na prawym pasie ulicy, 
w kierunku ul. Pułaskiego, wyzna-
czony został buspas.

takie rozwiązanie usprawni 
przejazdy komunikacji publicznej 
w stronę centrum. Autobusy jadące 
prawym pasem będą mogły szyb-
ciej dojechać do skrzyżowania z ul. 
Pułaskiego i przejechać na wprost 
w ul. nowowiejskiego. Pozostałe 
pojazdy, tak jak dotychczas, z pra-
wego pasa mogą skręcić w prawo 
w ul. Pułaskiego w kierunku ul. 
roosevelta. nie zmieniają się zasa-
dy korzystania z lewego pasa przed 
skrzyżowaniem z ul. Pułaskiego - 
z pasa tego można jechać na wprost 
lub w lewo.

dzięki wyznaczeniu  buspasa 

w ciągu al. wielkopolskiej, pojazdy 
komunikacji miejskiej będą mo-
gły w pełni wykorzystać prawy pas 
jezdni i sprawnie pokonywać ten 
odcinek i skrzyżowanie. wpłynie to 
na komfort poruszania się pasaże-
rów mPk, a także na punktualność 
autobusów na całej długości linii. 
w celu przedłużenia buspasa usu-
nięto przewężenie jezdni i krótki 
pas do zatrzymywania się, istniejący 
przejściowo w okolicy żłobka. Al-
ternatywne miejsca postojowe wy-
znaczono w pobliżu już wcześniej, 
podczas porządkowania organizacji 
ruchu na wschodniej jezdni ulicy 
klin.

dodatkowo, dla zwiększenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
przed ulicą klin pojawią się podusz-
ki berlińskie. Pozwoli to fizycznie 

wymusić na przekraczających pręd-
kość kierowcach stosowanie się do 
przepisów ruchu drogowego. dzię-
ki temu poprawi się bezpieczeństwo 
pieszych na przejściu przez jezdnię. 
Bezpieczniej będzie też przy pobli-
skich posesjach, a kierowcy łatwiej 
wyjadą na al. wielkopolską z pod-
porządkowanej ulicy klin.

Ponieważ zakończył się remont 
nawierzchni jezdni po południowej 
stronie ulicy i montaż oznakowania 
dobiega końca, to należy się stoso-
wać się do nowej organizacji ruchu. 
do wymalowania została tylko część 
oznakowania poziomego, która nie 
ma wpływu na główne zasady jazdy 
po al. wielkopolskiej. kierowców 
powinni jeździć ostrożniej i zwracać 
uwagę na zmiany oznakowania pio-
nowego i poziomego. ZDM

Piesi i rowerzyści mogą już korzy-
stać z przebudowanego przejścia 
przez ul. Hetmańską w Poznaniu, 
na wysokości ul. Jarochowskiego. 
Zakończyła się regulacja sygnaliza-
cji świetlnej, która była ostatnią czę-
ścią przygotowań do wprowadzenia 
stałej organizacji ruchu w tym rejo-
nie.

Uzupełnienie przejścia dla pie-
szych o sygnalizację świetlną 
i przejazd rowerowy, będący nowym 
elementem infrastruktury dla rowe-
rzystów w tej części Poznania, po-
prawi bezpieczeństwo wszystkich, 
którzy w tym miejscu będą przedo-
stawać się przez dwie jezdnie i toro-
wisko w ruchliwej ul. Hetmańskiej. 

Z nowego przejścia bezpiecznie 
mogą już korzystać także osoby 
z niepełnosprawnościami. sygna-
lizacja świetlna została dodatkowo 
udźwiękowiona, a na chodniku 
przed przejściem zamontowano 

ostrzegawcze płytki z wypustkami.
w ramach zakończonej inwesty-

cji zamontowano również stojaki 
rowerowe, które są jednocześnie za-
bezpieczeniem przed nielegalnym 
parkowaniem w rejonie skrzyżo-
wań. wymieniono też nawierzchnię 
obu jezdni ul. Hetmańskiej oraz 
podkłady pod szynami tramwajowy-
mi w rejonie przejścia. PIM

poznań

Po niecałych pięciu miesiącach od 
rozpoczęcia prac, pierwszy zmoder-
nizowany fragment Pst - pomiędzy 
ulicą roosevelta a przystankiem 
słowiańska - jest już prawie goto-
wy. w wigilię Bożego narodzenia 
z pierwszej części trasy będą już 
mogli korzystać pasażerowie. 

- Ze względów finansowych po-
dzielono tę inwestycję na dwa etapy 
- z centrum do słowiańskiej oraz od 
tego przystanku w kierunku pętli 
na Piątkowie. od początku zakła-
daliśmy wcześniejsze uruchomie-
nie komunikacji na tym pierwszym 
odcinku. Pierwotnie miał być to 
styczeń, ale dzięki sprawnej pracy 
firmy Porr oraz konsorcjum ndi 
możemy otworzyć ten ponad 1,5 
kilometrowy odcinek już za kilka 
dni - w wigilię - mówi prezydent 
Poznania. - wiemy jak ważna dla 
północnej części Poznania jest  cała 
trasa Pst, a przez 25 lat nie był 
on kompleksowo remontowany. 
wpływało to zarówno na komfort 
jak i prędkość. Już za kilka miesię-
cy będzie ona jak nowa. Poznański 
szybki tramwaj znów będzie szybki 
i przede wszystkim bezpieczny - do-
daje Jacek Jaśkowiak. 

- Już w chwili podpisania umowy 
na remont torowiska zarówno firma 
Porr s.A., jak i konsorcjum ndi 
deklarowały, że będą się starać jak 
najszybciej realizować prace, aby 
możliwie szybko przywrócić ruch 
na trasie Poznańskiego szybkie-
go tramwaju. stan zaawansowa-
nia prac oraz ich skoordynowanie 
z wykonawcą remontu na dalszym 
fragmencie Pst pozwalają na uru-
chomienie tramwajów z centrum 
na winogrady. dzięki temu pasa-
żerowie szybciej dotrą do centrum 
- zaznacza mariusz wiśniewski, za-
stępca prezydenta Poznania.

Zakres prac
na odcinku od ulicy roosevelta 

do przystanku słowiańska zakres 
prac był olbrzymi. Z uwagi na pra-
cę na obiektach inżynieryjnych nie 
była to łatwa inwestycja. rozebra-
no stare i ułożono całkowicie nowe 
torowisko: wymienione zostały 
szyny, podkłady i podsypka tłucz-
niowa. na wąskich łukach, gdzie 
wcześniej były podkłady drewnia-
ne, zamontowane zostały - po raz 
pierwszy w Poznaniu - podkłady 
kompozytowe, a na odcinkach pro-
stych - podkłady betonowe z tzw. 
zelówkami z poliuretanu. takie 
rozwiązanie pozwoli wydłużyć ży-
wotność trasy i ograniczy drgania. 
Podczas prac odsłonięto również 
koryta balastowe na estakadzie 
Bogdanki i wiadukcie nad ulicą Po-
znańską. wykonano w nich nową 
warstwę izolacyjną oraz wyłożono 
je matami wibroizolacyjnymi, co 

skutkuje lepszym zabezpieczeniem 
obiektów. w najbliższym czasie - 
jeszcze przed świętami - prowadzo-
ne będą jeszcze m.in. profilowanie 
torowiska, prace elektryczne oraz 
regulacja sieci trakcyjnej.

oddanie fragmentu trasy Pst do 
eksploatacji nie oznacza całkowite-
go zakończenia prac. Jednak pro-
wadzone one będą bez konieczności 
wstrzymania ruchu tramwajowego 
za dnia oraz nocą, gdy tramwaje nie 
będą kursować.

do momentu zakończenia prac 
obowiązywać będą ograniczenia 
prędkości. 

Trójką na pestkę
od 24 grudnia na otwartej części 

Pst będzie kursował tramwaj linii 
numer 3, którego obecna trasa zo-
stanie zmieniona. dziś „trójka” jeź-
dzi z naramowic przez winogrady, 
most teatralny, kaponierę i Łazarz 

na Górczyn. od wigilii tramwaj 
będzie skręcał z ulicy Głogowskiej 
w kierunku dworca Zachodniego 
Pst i pojedzie dolnym Pst obsłu-
gując przystanki kaponiera i most 
teatralny, a następnie wyremonto-
wanym odcinkiem Poznańskiego 
szybkiego tramwaju do przystanku 
słowiańska. Przed nim dwukierun-
kowe tramwaje będą zmieniały tor 
jazdy dzięki zastosowanemu rozjaz-
dowi nakładkowemu i rozpoczynały 
kurs w kierunku centrum i naramo-
wic.

w związku ze zmianą trasy „trój-
ki” od 24 grudnia zostanie także 
przywrócona linia tramwajowa nr 
8. „Ósemka” pojedzie z Górczy-
na po swojej stałej trasie do mostu 
teatralnego, a następnie ulicą dą-
browskiego na ogrody.

linia nr 3 - przebieg trasy od 24 
grudnia: BŁAŻeJA - naramowic-
ka - Przełajowa - winogrady - Pu-

łaskiego - roosevelta - Głogowska 
- Zachodnia - trasa Pst – sŁo-
wiAŃskA.

linia nr 8 - przywrócenie kurso-
wania od 24 grudnia: oGrody 
- dąbrowskiego - roosevelta - Gło-
gowska – GÓrCZyn.

Od Słowiańskiej  
do Szymanowskiego
Coraz bardziej zaawansowane 

są także prace na pozostałym re-
montowanym odcinku Pst wyko-
nywane przez spółkę ndi. roboty 
podtorowe w kierunku osiedla so-
bieskiego są zakończone. wyko-
nawca rozpoczął tam układanie 
podkładów oraz montaż nawierzch-
ni torowej. efekt tych prac można 
już zobaczyć pomiędzy słowiańską 
a Al. solidarności, a także na odcin-
ku Al. solidarności - lechicka oraz 
za tym przystankiem. w listopadzie 
ukończono budowę nowych ścian 
peronowych nie tylko na przystanku 
słowiańska, ale również na kolej-
nym w stronę Piątkowa - Aleje so-
lidarności.

Postęp widać również w zakresie 
robót towarzyszących, a dostawa 
materiałów i surowców na budowę 
odbywa się bez przerw, które mogły-
by zagrozić ciągłości prowadzonych 
prac. w listopadzie zakończono 
m.in. dostawy szyn.

remont tego fragmentu tra-
sy uzyskał wsparcie ze środków 
rządowego Funduszu Polski Ład, 
a wykonawcą jest konsorcjum ndi 
energy sp. z o. o. oraz ndi sA. 
wykonawca dokłada starań, aby 
jak najszybciej zakończyć tę ważną 
dla Poznania inwestycję. Zgodnie 
z umową ta część prac ma zostać 
zakończona na przełomie maja 
i czerwca. 
RB, MPK, ZTM

- Część remontowanej trasy Poznańskiego szybkiego tramwaju, pomiędzy mostem teatralnym a 
przystankiem słowiańska zostanie udostępniona wcześniej niż zakładano, czyli już 24 grudnia. To 
znakomita wiadomość dla pasażerów na święta - zapowiada Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

Tramwaje na Pestkę wrócą w Wigilię

Zmiany w organizacji ruchu 
na al. Wielkopolskiej

Przejście dla pieszych
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wójt tarnowa Podgórnego tadeusz 
Czajka odebrał podziękowania od 
deputowanego rady najwyższej 
Ukrainy mykoli stefanchuka za 
pomoc i wsparcie okazywane przez 
gminę narodowi ukraińskiemu. 7 
grudnia gł. specj. ds. zarządzania 
kryzysowego Andrzej Goszczyński 
z Urzędu Gminy tarnowo Podgór-
ne, naczelnik osP lusowo rafał 
tomczak oraz dh Adrian ludek z 
osP lusowo przekazali na granicy 
polsko-ukraińskiej karetkę przed-
stawicielom kamieńca Podolskiego 
– miasta partnerskiego gminy tar-
nowo Podgórne. to już ósmy pojazd 
(w tym 5 karetka), który wypełnio-
ny humanitarną pomocą rzeczową 
gmina ofiarowała swoim ukraiń-
skim przyjaciołom. ARz

to już tradycja, że nowy rok w gmi-
nie tarnowo Podgórne witany jest 
noworoczną eskapadą! 1 stycznia 
wesoły korowód wyruszy o 18 z par-
kingu przy straży Gminnej i osP 
(ul. Pocztowa/ul. słoneczna) w tar-
nowie Podgórnym. Przejedzie przez 
wszystkie miejscowości w następu-
jącej kolejności: tarnowo Podgórne 
– kokoszczyn – Góra – tarnowo 
Podgórne – rumianek – Jankowi-
ce – Ceradz kościelny – Jankowice 
– lusówko – sierosław – wysogo-
towo – Przeźmierowo – Baranowo – 
Chyby – swadzim – Batorowo – lu-
sowo – sady – tarnowo Podgórne. 

Proszę sprawdzić dokładną trasę 
przejazdu na gminnej stronie inter-
netowej i Facebooku gminy. – Za-
praszam do tego, by wyjść z domu 
i pomachać gdzieś na trasie eskapa-
dy – mówi wójt tadeusz Czajka, któ-
ry przewodzi eskapadzie. – wspól-
nie powitajmy rozpoczynający się 
nowy rok. niech będzie głośno, 
kolorowo i radośnie!

Jeżeli ktoś z Państwa będzie 
chciał pojechać za eskapadą autem, 
to uczyni to na własną odpowie-
dzialność (oczywiście wszystkich 
obowiązują przepisy ruchu drogo-
wego). ARz

tarnowo podgórne

Pomoc nadal potrzebna!

Noworoczna Eskapada
27 grudnia obchodzimy dzień Zwycięskiego Powstania 
wielkopolskiego – od ubiegłego roku jest to święto 
państwowe
rocznica wybuchu Powstania wiel-
kopolskiego w sposób szczególny 
obchodzona jest w gminie tarnowo 
Podgórne – tu mieszkał i jest po-
chowany jeden z głównodowodzą-
cych gen. Józef dowbor muśnicki. 
w imieniu organizatorów – gminy 
tarnowo Podgórne, towarzystwa 
Pamięci Gen. J. m. muśnickiego, 
szkoły Podstawowa w lusowie oraz 
lusowskiego muzeum Powstańców 
wielkopolskich – zapraszamy do 
wspólnego świętowania.

27 grudnia, najpierw o 10.30, 
złożone zostaną kwiaty na grobie 
generała na cmentarzu lusowskim. 
o 11.00 rozpocznie się msza św., 
odprawiona w intencji ojczyzny. Po 
mszy wspólnie, prowadzeni przez 
orkiestrę reprezentacyjną sił Po-
wietrznych uczestnicy przemasze-
rują na plac przy sP w lusowie, 
gdzie rozpoczną się uroczystości 
przy pomniku gen. Józefa dowbora 
muśnickiego.

natomiast o 19.00 wystartuje iV 
Ultramaraton Generała Józefa do-
wbora muśnickiego 104 km na 104. 

rocznicę wybuchu Powstania wiel-
kopolskiego. Całkowity dystans to 
pierwsze okrążenie 4 km i 10 pętli 
po 10 km każda; bieg ma charakter 
towarzyski, a uczestnik może sam 
sobie wybrać dystans do pokona-
nia: liczą się pełne okrążenia – wy-
starczy pokonać dystans 14 km, 
aby otrzymać pamiątkowy medal – 
szczegóły na stronie facebookowej 
towarzystwa Pamięci Generała Jó-
zefa dowbora muśnickiego) 

Zapraszamy także do odwiedze-
nia muzeum Powstania w lusowie, 
które będzie czynne 27 grudnia – do 
20.00, 28-30 grudnia: 9.00-15.00, 
a w sylwestra, 31 grudnia: 9.00-
13.30. w tych dniach zwiedzanie 
jest bezpłatne. ARz 

Świętujemy Powstanie!
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o gminie tarnowo Podgórne 
czytaj także na 

naszglospoznanski.pl

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 9 grudnia 2022 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, 
wywieszony został, w siedzibie  Urzędu Gminy tarnowo Podgórne,  

ul. Poznańska 115, oraz na stronie internetowej Gminy, wykaz nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

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

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW 
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH  

DO WYNAJMU I UŻYCZENIA 

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia o wywieszeniu na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej Gminy Mosina wykazów 
nieruchomości, stanowiących własność Gminy Mosina, przeznaczonych do:

1. Wynajmu - Zarządzeniem Nr 275/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. 

2. Użyczenia - Zarządzeniem Nr 274/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. 

     UWAGA!
        Sprzedaż Fajerwerków 
  po atrakcyjnie niskich cenach 
          od 27 do 31.12.2022 r.

Pawilon przy Tarnowskich Termach, ul. Nowa 54.
Zapraszamy!
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Od lewej: naczelnik OSP Rafał Tomczak, gł. specj. Andrzej Goszczyń-
ski i dh Adrian Ludek z OSP Lusowo przy karetce, którą przekazano 
Kamieńcowi Podolskiemu.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Czytelnikom Naszego Głosu 
Poznańskiego życzę zdrowia, radości i entuzjazmu. Niech ten czas 
wypełni się śmiechem i gwarem rodzinnych rozmów. Niech magia 

Świąt pozwoli nam wejść z energią i optymizmem w nowy, 2023 rok! 
Szanujmy pokój i spokój, w jakim możemy przeżywać te Święta. 

Niech puste miejsce przy wigilijnym stole przypomina nam o naszych 
ukraińskich przyjaciołach, nadal walczących w swoją wolność. 

Tadeusz Czajka

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
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15 grudnia burmistrz kórnika Prze-
mysław Pacholski podpisał umowę 
na budowę placu targowego w kór-
niku. wykonany z zostanie w ciągu 
pięciu miesięcy. 

wykonawcą została firma lan-
gras spółka Cywilna z siedzibą przy 
ul. leśnej 58 w Czołowie. kwota 
umowy wynosi 1.899.988,68 zł 
brutto. Red

KórniK

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. smugi 84 wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl 
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl, tel. 691 895 296 
• Biuro reklamy: Buk: ul. smugi 84 wielka wieś, tel. 691 895 296
• 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. 

reklAmA

tegoroczny Jarmark Świąteczny na kórnickim rynku 
zorganizowany został 10 i 11 grudnia
Już tydzień wcześniej, podczas uro-
czystości mikołajkowych, w asyście 
kórnickiej  orkiestry dętej i chóru 
Viva la musica, zaświecono świateł-
ka na olbrzymiej kórnickiej choince. 
Święty mikołaj z elfami i innymi baj-
kowymi stworami najpierw wystąpił 
w specjalnym pełnym pokazów 
pirotechnicznych przedstawieniu, 
a później rozdawał słodycze i foto-
grafował się z najmłodszymi.

A po tygodniu na rynku, pod 
choinką, jak dwa wielkie prezenty 
rozstawiły się olbrzymie namioty, 
w których restauratorzy zaprasza-
li na świąteczne dania, a w dużej 
mierze lokali producenci oferowali 
wyroby rękodzieła i żywność. Były 
tu też stoiska stowarzyszeń i kół 
gospodyń wiejskich, w tym gości 
z zaprzyjaźnionej gminy Bukowina 
tatrzańska. Pod choinką stał także 
domek, w którym pracownicy bi-
blioteki czytali dzieciom świąteczne 
opowiadania i bajki. rozstrzygnięto 
konkurs kulinarny na najsmaczniej-
szą zupę oraz na wyroby rękodzieła 
pod hasłem „Guzik z pętelką”.

Atrakcją dla dzieciaków były też 
ciekawe warsztaty przygotowane 
przez pracowników Urzędu mia-
sta i Gminy kórnik. można było 
również skorzystać z przejazdu po 
mieście świąteczną kolejką oraz ka-
ruzeli. na dużej scenie zaprezento-
wali się lokalni artyści, w tym dzie-
ciaki ze szkół i przedszkoli. Zagrała 
także orkiestra dęta, lokalne chóry, 
roman szkudlarek z Głuszyny oraz 
gwiazda sobotniego wieczoru – 
Arka noego. dwukrotnie na scenie 
zaprezentowali się górale z zespo-
łów Zawaternik i Ślebodni.

Urzędnicy przygotowali piękne 
jasełka w formie teatru cieni i od-
śpiewali na zakończenie jarmarku 
specjalną kolędę z nowym, nawią-
zującym do nazw gminnych miej-
scowości tekstem.

mimo mroźnej pogody, bardzo 

wielu mieszkańców i gości odwie-
dziło kórnicki jarmark, który z roku 
na rok jest większy i ciekawszy. ŁG

kórnik otrzyma z narodowego 
Funduszu ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej dotację w wy-
sokości 4.830.000 zł  na zakup 3 au-
tobusów elektrycznych oraz utwo-
rzenie 6 punktów ich ładowania. 

Podpisana została także umowa 
o dofinansowanie przedsięwzięcia 
w formie pożyczki, która wynosi 
3.570.000 zł. Planowany termin re-
alizacji przedsięwzięcia to iV kwar-
tał 2023 roku. Red

Jarmark Świąteczny

Nowy plac targowy

Autobusy elektryczne

o gminie kórnik czytaj także na
naszglospoznanski.pl

chirurg onkolog
chirurg klatki piersiowej
dietetyk
endokrynolog
ginekolog-położnik
internista

Murawa & Kostrzak
MEDICAL PARTNERS

kardiolog
masaż i akupunktura
medycyna estetyczna
pediatra
radiolog (pracownia badań USG
i biopsji diagnostycznych)

514-408-428 ul. Malwowa 53
60-175 Poznań

Serdecznie zapraszamy do nowo powstałego miejsca w
której czekają na Państwa nasi specjaliści
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BuK

Uśmiechnięty, brodaty Święty mikołaj, który na co dzień 
mieszka w rovaniemi w laponii przyjechał do Buku. Były 
życzenia, prezenty i uśmiechy na twarzach. Dzieci i młodzież 
spotkały się z tym wyjątkowym gościem w hali OSiR
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Święty mikołaj zawitał do wiel-
kopolski na zaproszenie konsula 
honorowego republiki Finlandii 
w Poznaniu roberta Jakubca, a or-
ganizatorem pobytu w naszym wo-
jewództwie był Urząd marszałkow-
ski województwa wielkopolskiego.  
o przyjazd tak wyjątkowego gościa 
do Buku już od trzech lat zabiegał 
burmistrz miG Buk Paweł Adam, 
jednak z powodu pandemii wcze-
śniej nie było takiej możliwości. 

12 grudnia hala osir rozświe-
tliła się pięknymi bożonarodzenio-
wymi dekoracjami, które pieczoło-
wicie powstawały na warsztatach 
plastycznych w miejsko-Gminnym 
ośrodku kultury. Choinki czarowa-
ły swoim widokiem, a na scenie za-
instalowany został specjalnie przy-
gotowany na tę okazję kominek.

wyjątkowy gość przyjechał spe-
cjalnym busem z napisem „mikołaj 
na prowadzeniu, renifery na tylnym 
siedzeniu”, a podczas spotkania 
towarzyszyła mu delegacja na cze-
le z ambasador Finlandii w Polsce 
Päivi laine i konsulem honorowym 
republiki Finlandii w Poznaniu ro-
bert Jakubiec.

Święty mikołaj spotkał się z po-
nad tysiącem dzieci z przedszko-
li i klas i-V szkół podstawowych 
w gminie, którymi opiekowali się 
wolontariusze – uczniowie ze star-
szych klas szkół podstawowych. 
dzieci z każdej ze szkół, specjalnie 
dla wyjątkowego gościa, przygo-

towały po dwa występy – na długo 
przed wydarzeniem pod okiem opie-
kunów i nauczycieli uczyły się piose-
nek i układów tanecznych. Zostały 
też wręczone nagrody w konkursie 
plastycznym na kartkę bożonaro-
dzeniową z motywem finlandzkim 
i plakat z wizerunkiem św. mikołaja. 

wyjątkowy gość w tradycyjnym 
stroju, z sędziwą brodą budził nie-
małe zainteresowanie dzieci, któ-
re chętnie pozowały do wspólne-
go zdjęcia. taką możliwość mieli 
wszyscy i w tym celu organizatorzy 
zapewnili odpowiednią obsługę fo-
tograficzną. 

 Uczniowie przygotowali też 
pytania do św. mikołaja. Chcie-
li wiedzieć między innymi, gdzie 
przybysz z laponii mieszka, jakim 
językiem się posługuje, jak uda-

je mu się w jedną noc odwiedzić 
wszystkie dzieci, czym zajmuje się 
latem. Gość cierpliwie odpowiadał 
i ku zdziwieniu dzieci okazało się, że 
całkiem nieźle mówi po polsku. Jak 
tłumaczył, wśród krajów, z których 
dostaje najwięcej listów, bo aż 50 
tysięcy znajduje się Polska, przez co 
nauczył się trochę naszego języka. 

wszystkie dzieci i wolontariu-
sze otrzymali świąteczne prezenty 
ufundowane przez przedsiębiorców 
z gminy: firmę kera Awak, millano 
Group, lidl Polska, a Urząd miasta 
i Gminy Buk przygotował okolicz-
nościową pamiątkę – zakładkę do 
książki, która jeszcze na długo po 
wizycie św. mikołaja w Buku przy-
pomni o tym wyjątkowym spotka-
niu. 
Edyta Wasielewska

wizyta Świętego mikołaja z lapo-
nii w Buku i spotkanie z dziećmi 
w hali osir odbyło się 12 grudnia 
o godzinie 10, a godzinę wcześniej 
zostało zorganizowane nie mniej 
ważne wydarzenie, dzięki któremu 
rozpoczyna się współpraca miasta 
i gminy Buk z Finlandią.

Honorowym gościem spotkania 
była niedawno powołana ambasa-
dor  Finlandii w Polsce Päivi laine, 
dla której był to pierwszy i na pewno 
nie ostatni przyjazd do gminy Buk. 
wizyta pani ambasador w wielko-
polsce była związana z odwiedzina-
mi św. mikołaja, który w pewnym 
sensie jest też „ambasadorem” wi-
zerunku Finlandii w Polsce i na świe-
cie. Ambasador  Finlandii w Polsce 
Päivi laine sukcesywnie spotyka się 
z władzami wielkopolski, Poznania, 
gmin, ale też z przedstawicielami 
fińskich firm, które z dużym sukce-
sem działają w regionie, a podczas 
wizyty w Buku towarzyszyli jej mię-
dzy innymi konsul honorowy repu-
bliki Finlandii w Poznaniu robert 
Jakubiec i dyrektor Biura współ-
pracy międzynarodowej Urzędu 
marszałkowskiego województwa 

wielkopolskiego w Poznaniu Anna 
markiewicz. spotkanie odbyło się 
w firmie kera Awak w Buku, która 
od dwóch lat działa w fińskiej grupy 
kapitałowej kera Group oy.

Podczas spotkania burmistrz 
Buku Paweł zaproponował, aby 
nawiązać partnerską współpracę 
z miastem i gminą orimattila w Fin-
landii. region ten został wybrany 
z racji zasięgu i terytorium, jak też 
liczby ludności zbliżonej do gminy 
Buk, a w szczególności zlokalizo-
wana jest siedziba firmy kera Awak. 
społeczność lokalna skorzystałaby 
na tym, w szczególności w zakre-
sie oświatowej, bo system edukacji 
w Finlandii jest jednym z najlepiej 
funkcjonujących na świecie. 

wspólnie ustalono że z począt-
kiem przyszłego roku gmina po-
dejmie inicjatywę w zakresie na-
wiązania relacji partnerskich ze 
wspomnianą gminą fińską. i jak za-
powiedział burmistrz podczas spo-
tkania tego dnia z dziećmi w osir, 
nie może już się doczekać, kiedy 
pierwsze grupy młodzieży szkolnej 
będą mogły skorzystać z wymiany 
międzynarodowej. EWA

Święty Mikołaj 
z Laponii w Buku

Współpraca z Finlandią
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8 CzerwonaK 

Jako pierwszy odrestaurowany zo-
stał dworzec kolejowy w Czerwo-
naku. koszt remontu w wysokości 
ok. 2,7 mln zł został w całości sfi-
nansowany ze środków budżetu 
gminy Czerwonak, a na dokumen-
tację techniczną pozyskano dofi-
nansowanie unijne. w pierwszym 
etapie odrestaurowano część niską 
dworca, w której został wymienio-
ny dach oraz wszystkie instalacje, 
wyczyszczono i uzupełniono ubyt-
ki w elewacji, położono nowe po-
sadzki i wyrównano ściany.  w tej 
części we wrześniu 2018 r. została 
otwarta Filia  wydziału komunika-
cji i transportu starostwa Powiato-
wego w Poznaniu.

Jesienią 2020 r. został zakoń-
czony remont części wysokiej bu-
dynku, w której wymieniono kon-
strukcję dachu wraz z pokryciem. 
odnowiono pomieszczenie dawnej 
poczekalni, a na piętrze przepro-
wadzono kompleksowe prace wy-
kończeniowe pomieszczeń biuro-
wych, socjalnych i sanitariatu. do 
tej części budynku została prze-
niesiona siedziba samorządowej 
Administracji Placówek oświato-
wych.

Uporządkowanie terenu wokół 
dworca dało podróżnym dostęp do 
nowoczesnego systemu informa-
cyjnego its, monitoringu oraz ma-

wszystkie trzy zabytkowe dworce w gminie Czerwonak zyskują nowe oblicze, zachwycając zarówno 
mieszkańców, jak i przejezdnych

Przywracają blask dworcom
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łej architektury – wiaty rowerowej, 
ławek, koszy na śmieci, 

kolejnym budynkiem, który 
zmienił swój wygląd jest dworzec 
w Bolechowie. inwestycja w wyso-
kości 3,7 mln zł finansowana z bu-
dżetu gminy Czerwonak i środków 
z   europejskiego Funduszu   roz-
woju regionalnego, oś Prioryte-
towa 5 „transport”, działania 5.2 
„transport kolejowy”, Poddziałania 
5.2.1 „modernizacja regionalnego 
układu kolejowego oraz poprawa 
stanu infrastruktury dworcowej” 
w ramach wielkopolskiego regio-
nalnego Programu operacyjnego 
na lata 2014-2020 zmieniła oblicze 
zaniedbanego obiektu, przeobraża-
jąc go w nowoczesne powierzchnie 
dla podróżnych, miejsce spotkań 
lokalnej społeczności oraz prze-
strzeń, gdzie będzie prowadzona 
działalność gospodarcza. 

modernizacją zostały obję-
te wszystkie części budynku, 
w których wymieniono lub zamon-
towano niezbędne instalacje, w tym 
wentylacyjne, centralnego ogrze-
wania i elektryczne. wykonano 
izolację przeciwwodną piwnic oraz 
ułożono drenaż opaskowy funda-
mentów części podpiwniczonej.

odrestaurowano zabytkową ele-
wację, a w części niskiej obiektu 
ściany zewnętrzne zostały dodatko-
wo ocieplone wełną mineralną, na 
której zamontowano okładziny ce-
ramiczne, nawiązujące kolorystyką 
do całego obiektu. ten fragment 
budynku przeszedł ogromną me-
tamorfozę. Przed remontem mie-
ścił się tu warsztat samochodowy, 
a jednym z pierwszych zadań firmy 
budowlanej było zasypanie kanału 
dla samochodów. odnowiona sala, 
wzbogacona o duże okna, zaple-
cze socjalne i szatnię będzie pełnić 
funkcję miejsca spotkań seniorów.

Część wysoka obiektu, w której 
wcześniej mieściły się mieszkania, 
została przearanżowana na utrzy-
mane w jasnej, przyjemnej tonacji 
pomieszczenia biurowe na wyna-
jem, a poddasze które wcześniej nie 
pełniło funkcji użytkowych zostało 
zaadaptowane na harcówkę. 

Pomieszczenia mieszkalne mie-

ściły się także w części niskiej, są-
siadującej z poczekalnią (dawną 
nastawnią). Zostały one odremon-
towane, wzbogacone o instalacje 
sanitarne i przearanżowane na lo-
kale usługowe na wynajem.

Całe otoczenie obiektu zostało 
uporządkowane, pojawiły się nie-
zbędne elementy małej architek-
tury, jak ławki i kosze na śmieci. 
Pasażerowie informowani są o go-
dzinach przyjazdów i odjazdów po-
ciągów przez nowoczesny system 
its. odremontowano poczekalnię 
wraz z toaletą. nowością jest za-
montowany w tym pomieszczeniu 
system monitoringu wizyjnego 
i zdalnie sterowany przez zarządcę 
dostęp do budynku.

obecnie trwa modernizacja 
dworca w owińskach. dokumen-
tacja techniczna została sfinan-
sowana ze środków unijnych. na 
realizację przedmiotowego zadania 
gmina pozyskała dofinansowanie 
z  rządowego Programu „Polski 
Ład” w wysokości 3.817.623,14 zł, 
co stanowi 85% wartości zadania. 
Przebudowa budynku dworca obej-
muje izolację ścian zewnętrznych 
od wewnątrz, wymianę konstruk-
cji dachu wraz z jego pokryciem 
i wykonaniem izolacji termicznej, 
wzmocnienie stropów, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, a tak-
że izolację fundamentów. wymie-
nione zostaną wszystkie instalacje 
w budynku, a ogrzewanie zostanie 
zmienione z pieców na ogrzewanie 
gazowe.

Po zakończeniu prac na dworcu 
kolejowym w owińskach planowa-
ne jest wynajęcie parteru budynku 
na usługi medyczne, a sąsiedni par-
terowy budynek, który zostanie po-
łączony przeszklonym łącznikiem 
przeznaczony zostanie na kwia-
ciarnie. Pierwsze piętro i poddasze 
budynku dworca po wyremontowa-
niu i przearanżowaniu gmina pla-
nuje przeznaczyć na wynajem. 
Red

Dworzec w Czerwonaku po remoncie.

Dworzec w Bolechowie po modernizacji.

Dworzec w Owińskach w trakcie prac.

o gminie Czerwonak czytaj także na 
naszglospoznanski.pl
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wydarzenia

wielka Poznańska Gala Ślubna 
tradycyjnie już zainauguruje sezon 
ślubny w Poznaniu i wielkopolsce. 
organizowana od 2005 roku jest 
największą imprezą branży ślubnej 
w wielkopolsce. 

dlaczego warto w niej uczestni-
czyć? to proste! Bo targi Ślubne 
ułatwiają życie! tu  macie dostęp do 
sprawdzonych ofert ślubnych oraz 
możecie poznać godnych zaufania 
usługodawców i sprzedawców! Po-
nadto oszczędzacie czas i pieniądze 
– tylko na naszych targach zama-
wiacie najczęściej okazjonalnym, 
targowym rabatem, a ponieważ 
wszystko jest pod jednym dachem, 
to wydajecie mniej na telefony 
i transport (nie musicie odwiedzić 
setek miejsc). dodatkowo tylko tu 
największa szansa na wolne ter-
miny, bo to właśnie tu zaczyna się 
ślubny sezon!

klasyczne targi ślubne są przeci-
wieństwem do internetu, w którym 
łatwo można pogubić się w gąsz-
czu trudnych do weryfikacji ofert 
i znaleźć to, co może spełnić na-
sze oczekiwania. tutaj osobiście 
sprawdzicie wszystkie oferty – zo-
baczycie, posłuchacie, dotkniecie, 
powąchacie i posmakujecie, a  więc 
skorzystacie ze wszystkich zmysłów 

by dokonać odpowiedniego wyboru. 
na bieżąco – poznacie świeże i ak-
tualne oferty firm z branży ślubnej. 
Zwiedzicie stoiska bez pośpiechu 
– cały dzień na spokojne podejmo-
wanie decyzji.

sercem imprezy będzie scena, 
na której w czasie trwania targów 
Ślubnych odbywają się widowisko-
we pokazy mody ślubnej i bielizny, 
niepowtarzalne pokazy sceniczne, 
występy  profesjonalnych zespołów 
wokalnych i muzycznych, a także  

prezentacje możliwości mistrzów 
tanecznych.

warto przyjść z rodzicami, przy-
jaciółmi i znajomymi, gdyż łatwiej 
się naradzić i podjąć decyzję, a po-
nadto zwiększyć możliwość wygra-
nej w szeregu konkursach z atrak-
cyjnymi nagrodami.

Zapraszamy osoby nie tylko 
z Poznania i całej wielkopolski, ale 
również z pobliskich województw, 
ponieważ wielu wystawców posiada 
ofertę skierowaną dla wszystkich. 

targi to bogactwo doznań i emocji. 
takie otoczenie sprawia, że wiele 
par szybko zaczyna odczuwać wy-
jątkową, przedślubną atmosferę!

Zwiedzaj i poznawaj! Porównuj 
i decyduj! rezerwuj i zamawiaj! tu 
masz w czym wybierać i z całą pew-
nością znajdujesz coś dla siebie!

Bilety: dostępne on-line na www-
-targi-slubne.pl oraz na miejscu 
w kasach w dniu imprezy! (cena 
biletu 30 zł, dzieci do lat 10 wstęp 
wolny).

Adres: międzynarodowe targi 
Poznańskie, hol główny i pawilon 3 
(wejście od ul. roosevelta – szklany 
budynek vis a vis mostu dworcowe-
go). Red 

    Święto wszystkich narzeczonych – XVii edycja targów Ślubnych – wielka Poznańska 
Gala Ślubna odbędzie się 8 stycznia w pawilonie nr 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich

Wielka Poznańska Gala Ślubna
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dla naszych Czytelników mamy 
trzy dwuosobowe zaproszenia. 
Jak je zdobyć? szukajcie na 
naszglospoznanski.pl

Mamy bilety

 NASZ PATRONAT
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10 Kostrzyn

mieszkańcy mieli okazję do posma-
kowania wyrobów regionalnych 
oraz ukraińskich, a także zakupów 
świątecznych dań czy rękodzieła. 
nie zabrakło także stoisk ze skrza-
tami, pluszakami, poduszkami, bi-
żuterią, świecidełkami, świeczkami, 
ozdobami świątecznymi wykona-
nymi na szydełku, ze słomy oraz na 
wszelkie inne możliwe sposoby. ko-
strzyn tego dnia odwiedziło w końcu 
prawie 30 wystawców! 

na najmłodszych uczestników 
czekał św. mikołaj wraz z panią mi-
kołajową, którzy przez całą imprezę 
rozdawali słodkości oraz chętnie fo-
tografowali się w saniach oraz spe-
cjalnie na tą okazję przygotowanej 
ściance z logo naszej gminy. Przed 
godziną 18:00 w imieniu młodzieżo-
wej rady miejskiej Gminy kostrzyn 
głos zabrał radny Bartosz Bylebył, 
który przedstawił wyniki konkursu 
na najładniejszą kartkę bożonaro-

dzeniową, zorganizowanego przez 
młodzieżowych radnych. miejsce 
pierwsze w najmłodszej kategorii 
zajęła kasia olbrycht, a w katego-
rii dla 11-15-latków sara Jańczak. 
Ponadto wyróżniono prace Jagody 
Formanek, Anastazji Jabłońskiej, 
wiktorii Plaseckiej oraz karoliny 
Jabłońskiej. dodatkowo zwycięzcy 
konkursu mieli zaszczyt włączyć ilu-
minację świetlną na kostrzyńskiej 
choince wspólnie z burmistrzem 
gminy kostrzyn szymonem maty-
skiem, po wcześniejszym wspólnym 
odliczaniu. 

dziękujemy wszystkim wystaw-
com oraz mieszkańcom za udział 
w imprezie, a Przemysławowi ku-
biakowi za zapewnienie oprawy mu-
zycznej. do zobaczenia za rok! ŁS

10 grudnia na kostrzyńskim rynku w godzinach 15:00 - 19:00 
już po raz trzeci odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy, którego 
organizatorami byli: gmina kostrzyn, miejsko-Gminny ośrodek 
kultury oraz młodzieżowa rada miejska Gminy kostrzyn

Jarmark 
Bożonarodzeniowy

12 grudnia w Pałacu mielżyńskich 
na terenie stadniny koni w iwnie 
odbyło się spotkanie, na którym ko-
mendant miejski PsP w Poznaniu st. 
bryg. Jacek michalak i prezes zarzą-
du firmy Ciepłownik ekoinwestycje 
sp. z.o.o. sp. k. krzysztof lipiecki 
podpisali umowę na „Budowę bu-
dynku strażnicy dla JrG nr 10 km 
PsP w Poznaniu” – i etAP 2022-
2024 (pierwszy etap budowy, który 
ruszy jeszcze w tym roku przewiduje 
budowę obiektu strażnicy w stanie 
surowym – otwartym).

w spotkaniu wzięli udział: wiel-
kopolski komendant wojewódzki 

nadbryg. dariusz matczak wraz 
z zastępcą bryg. robertem natu-
newiczem, komendant miejski st. 
bryg. Jacek michalak wraz z zastęp-
cami bryg. radosławem Hurnikiem 
i st. bryg. damianem Jankowiakiem, 
burmistrz gminy kostrzyn szymon 
matysek wraz z zastępcą waldema-
rem Biskupskim, przewodniczący 
rady miejskiej Gminy kostrzyn 
Grzegorz Banaszak, sołtys iwna 
szymon nadolny, krzysztof lipiecki 
– prezes zarządu jako główny wyko-
nawca.

działkę pod inwestycję zlokalizo-
waną przy ulicy Gnieźnieńskiej w iw-

nie przekazał burmistrz gminy ko-
strzyn na podstawie Uchwały rady 
miejskiej Gminy kostrzyn. termin 
wykonania i etapu został określony 
na 3 sierpnia 2024 roku, a wartość 
podpisanej umowy wynosi 6 358 
308,00 zł.

Zadanie jest realizowane zgodnie 
z zatwierdzonym przez wiceministra 
mswiA macieja wąsika zestawie-
niem inwestycji budowlanych PsP 
przewidzianych do realizacji w ra-
mach „Programu modernizacji Po-
licji, straży Granicznej, Państwowej 
straży Pożarnej i służby ochrony 
Państwa w latach 2022-2025”. SM 

Rusza budowa JRG 10 
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informacji z gminy kostrzyn 
szukaj na  

naszglospoznanski.pl

w siedzibie Urzędu marszałkow-
skiego w Poznaniu podpisano umo-
wę na operacje typu gospodarka 
wodno-ściekowa w ramach Prow 
2014-2020. wsparcie w wysoko-
ści ponad 4,6 mln zł trafi do gminy 
kostrzyn (łączną wartość inwestycji 
to ponad 6  000  000 zł) na budowę 
i przebudowę sieci wodno-kanali-
zacji w siekierkach wielkich, w re-
jonie ulic: długa, krótka, Łąkowa, 
okrężna, osiedlowa, Pogodna, Po-
znańska i wspólna oraz w wiktoro-
wie, a także zakup dwóch filtrów ci-
śnieniowych do Czerlejnka. Umowę 
ze strony Urzędu marszałkowskie-
go podpisał wicemarszałek krzysz-
tof Grabowski, a gminę kostrzyn 
reprezentował burmistrz szymon 
matysek wraz ze skarbnikiem mag-
daleną rakszawską.  ŁS Fo
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reprezentujące szkołę w Paczko-
wie, mieszkanki siekierek: Gabrie-
la dudzińska, emilia duszyńska, 
sandra walczak i Zuzanna woda 
zdobyły srebrny medal w finale 
wojewódzkich igrzysk młodzieży 
szkolnej dziewcząt w Unihokeju. 
Finałowe rozgrywki odbyły się 7 
grudnia w Brudzewie. w turnieju 
uczestniczyły 4 najlepsze zespoły 
z wielkopolski. sP Paczkowo w pół-
finale pokonała Zs salezjańskich 
Poznań 2:1, a w finale przegrała 
z gospodarzami – sP Brzudzewo.

warto dodać, że nagrody indy-

widualne również pojechały do 
dziewczyn z Paczkowa, najlepszą 
zawodniczką zespołu została wy-
brana maja Polus, a najlepszym 
bramkarzem turnieju wybrano Julię 
kocierz.

Przedstawmy więc srebrne me-
dalistki mistrzostw wielkopolski: 
Amelia Bartocha, Gabriela du-
dzińska, emilia duszyńska, oliwia 
Fiszer, Zofia Halczyńska, Julia ko-
cierz, Hanna Parysek, maja Polus, 
sandra walczak, oliwia wittke, 
Zuzanna woda  Gratulacje dla za-
wodniczek oraz trenera! ŁS

Ponad 6 mln zł na kanalizację 

Srebrne medalistki 
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KomorniKi

sala widowiskowa Centrum tra-
dycji i  kultury w  komornikach wy-
pełniła się w  piątkowy wieczór do 
ostatniego miejsca przyjaciółmi 
Gminnego ośrodka sportu i rekre-
acji, świętującego 15-lecie. oprócz 
władz gminy z  wójtem Janem Bro-
dą i  przewodniczącym marianem 
Adamskim obecny był wicemarsza-
łek wojciech Jankowiak, nie zabra-
kło gości z sąsiednich gmin, a także 
z zaprzyjaźnionej kamienicy z wój-
tem władysławem sadowskim.

widzowie obejrzeli film przedsta-
wiający obiekty w  miejscowościach 
gminy komorniki zarządzane przez 
komornicki Gosir – stadiony, bo-
iska, kąpieliska place zabaw, hale 
sportowe. Jak przyznawali, nie zda-
wali sobie sprawy, że jest ich tak wie-
le, że są tak nowoczesne i że ich tak 
szybko przybywa. dyrektor marcin 
kaczmarek opowiadał o początkach 
tworzenia obiektów sportowych 

w  gminie, o  powstaniu instytucji 
zarządzającej nimi. na gościach za-
kres jej działalności zrobił duże wra-
żenie. w  trakcie wystąpień władz 
gminy i gości mowa była o planach, 
takich jak budowa pływalni.

Uroczystość podzielona została, 
na wzór olimpijskiej walki bokser-
skiej, na trzy rundy. ogłaszał je 
wilk, pretendujący do roli maskotki 
Gosir-u. nagrody otrzymali pra-
cownicy, na scenę zapraszano też 
przedstawicieli współpracujących 
z  gminą klubów, stowarzyszeń, or-
ganizacji sportowych, zawodników, 
trenerów. Zostali oni uhonorowani 
i  nagrodzeni, podobnie jak przed-
stawiciele instytucji stale współpra-
cujących z Gosir-m.

ogłoszone zostały wyniki kon-
kursu plastycznego dla dzieci pod 
nazwą „dlaczego uprawiam sport”. 
Autorzy najlepszych prac odebrali 
nagrody. Plebiscyt na najciekawszą 

imprezę sportową wygrał rajd re-
kordowy, który przyciągnął rekor-
dową liczbę uczestników.

w części artystycznej wystąpi-
ła kabareciarnia Zenona lasko-
wika. oprócz niego publiczność 

rozbawiali Adrianna Biedrzyńska, 
krzysztof Jaślar, Grzegorz tom-
czak, Jacek Fedorowicz, który – jak 
wyznał – skończył w tym roku 85 lat, 
ale sylwetki, sposobu bycia i tempe-
ramentu mogliby mu zazdrościć 
ludzie o  połowę młodsi. Akompa-
niował zespół „Promile” pod kie-
rownictwem michała rukszy.

w skeczach, dialogach, pio-
senkach nie mogło zabraknąć od-
niesień do bieżącej sytuacji – było 
o  węglu, o  prezesie, o  pisanych 
małymi literami prawie i sprawiedli-
wości, o tVP, czyli „robieniu z ludzi 
durniów”. najgłośniej publiczność 
śmiała się podczas rozmowy lasko-
wika i Jaślara na temat traktowanej 
na wesoło, ale i z nostalgią starości. 
tematowi temu poświęcona była 
także piosenka zaśpiewana przez 
laskowika na bis.
Józef Djaczenko 
Nowiny Komornickie 

3 grudnia w komornikach zorga-
nizowano mikołajki, które po raz 
drugi odbywały się przy Centrum 
tradycji i kultury. Panował niezwy-
kle świąteczny nastrój, spadł nawet 
śnieg. Zaczęło się od wspólnego 
kolędowania, występu chóru Fran-
cesco z wir. 

na stoiskach z artykułami świą-
tecznymi można było zaopatrzyć się 
w  bożonarodzeniowe słodycze lub 
rękodzieło, a na scenie dominowała 
tematyka świąteczna. każdy w tym 
dniu mógł wesprzeć małego wik-
torka ratajczaka, dla którego zbie-
rane były pieniądze na kosztowne 
leczenie. Uczestnikom czas umilały 
występy kolejnych wykonawców, 
dorosłych i dzieci, których zapowia-
dał norbi. duże wrażenie na uczest-
nikach imprezy zrobił teatr ognia. 
Ponownie gościnnie wystąpił gó-
ralski zespół „Gorce” z  zaprzyjaź-
nionej gminy kamienica. dla naj-
młodszych przygotowanych było 
wiele atrakcji. otaczali oni świętego 

mikołaja, spotykali się z elfami, po-
dziwiali szczudlarzy i  ogromnego 
niedźwiedzia, uczestniczyli w  ani-
macjach i  konkursach. Czekały tez 
na nich prawdziwe świąteczne upo-
minki: pluszowe reniferki, słodycze 
i owoce, wydawane przez radnych 
i pracowników referatu Promocji 
i komunikacji społecznej Urzędu 
Gminy.

ok. godz. 17:00 nastąpiło naj-
ważniejsze. na scenę weszli wójt Jan 
Broda i dyrektor Gok-u dr damian 
konieczek, by ogłosić rozświetlenie 
choinki. Po wspólnym odliczaniu 
stało się – iluminacja rozbłysła i bę-
dzie cieszyć mieszkańców przez naj-
bliższe tygodnie. 
Red

GOSiR Komorniki ma już 15 lat

Choinka już świeci
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w Polsce jest pięć hal widowisko-
wo-sportowych o pojemności po-
wyżej 10 tys. osób – w krakowie, 
Gliwicach, Łodzi, katowicach i 
Gdańsku. najbliżej Poznania zloka-
lizowana jest Atlas Arena w Łodzi, 
która jest od niego oddalona o po-
nad 200 km. tego typu obiektu nie 
ma w całej zachodniej Polsce. ma on 
powstać w Plewiskach (gm. komor-
niki), co 6 grudnia ogłosili wojewo-
da wielkopolski michał Zieliński i 
wójt komornik Jan Broda.  

– wielkopolska i wielkopolanie 
zasługują na halę, która pozwoli na 
organizację i udział w wydarzeniach 
na najwyższym światowym pozio-
mie. do tej pory nasze wojewódz-
two omijały duże imprezy sportowe 
i kulturalne ze względu na brak od-
powiedniej infrastruktury. ta hala 
ma to zmienić. taka inwestycja po-
służy nie tylko promocji, ale także 
znacząco wesprze rozwój gospodar-
czy regionu - podkreśla wojewoda 
michał Zieliński.   

na miejsce budowy hali wybrano 
teren za stadionem Gosir w Plewi-
skach. nieruchomość o powierzch-
ni 200 ha jest własnością gminy ko-
morniki. lokalizacja jest atrakcyjna 
przede wszystkim ze względów ko-
munikacyjnych – od zachodu w 
najbliższej odległości znajduje się 
węzeł s-11 skórzewo, od południa 
autostrada A2 – w równej odległo-
ści węzeł Poznań – Zachód oraz 
Poznań-komorniki. stadion byłby 
również zlokalizowany blisko lot-
niska Poznań – Ławica oraz linii 
kolejowej e-20 warszawa – Poznań 
– Berlin;

Przed konferencją prasową, zor-
ganizowaną w miejscu planowanej 
budowy hali, wojewoda wielkopol-
ski michał Zieliński oraz wójt gmi-
ny komorniki Jan Broda podpisali 
w wielkopolskim Urzędzie woje-
wódzkim w Poznaniu list intencyj-
ny, w którym obie strony wyraziły 
chęć podjęcia współpracy w celu 
realizacji tej inwestycji.

Pierwszym istotnym krokiem w 
budowie hali jest ogłoszenie kon-
kursu architektonicznego, który od-
będzie się pod pełnymi auspicjami 
wielkopolskiego oddziału stowarzy-
szenia Architektów rzeczypospo-
litej Polskiej. kolejnym etapem 
będzie rozpoczęcie projektowania 
ze zwycięzcą konkursu. Z uwagi na 
przedmiot konkurs będzie miał cha-
rakter międzynarodowy. Red

w Plewiskach powstanie wielkopolska 
Hala Widowiskowo-Sportowa

Nowa hala
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Pierwszym istotnym 
krokiem w budowie 
hali jest ogłoszenie 
konkursu architek-
tonicznego

Zaczęło się 
od wspólnego 
kolędowania

Wojewoda Michał Zieliński i wójt Komornik Jan Broda.
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12 dopiewo

na 36 miejscu w  Polsce i  szóstym 
w wielkopolsce uplasowała się gmi-
na dopiewo w  rankingu serwisu 
samorządowego PAP „Gmina do-
bra do Życia”.

wyniki cyklicznego rankingu 
przygotowywanego przez zespół 
prof. dra hab. Przemysława Śle-
szyńskiego z  instytutu Geografii 
i  Przestrzennego Zagospodarowa-
nia Polskiej Akademii nauk zostały 
ogłoszone 2 grudnia. Jak wyjaśniał 
podczas uroczystej gali prof. Śle-
szyński ranking ujmuje i  łączy te 
wskaźniki, których wartość wypra-
cowuje człowiek z tymi, które są sta-
łe i niezależne od jego działań.    

w rankingu wzięły udział wszyst-
kie polskie gminy, a  jest ich 2477. 
laureatów wyłoniono na podstawie 
analizy 63 wskaźników, które po-
grupowano według 10 obszarów ak-
tywności człowieka i  zagospodaro-
wania przestrzennego (środowisko 
naturalne, rozwój demograficzny, 
rozwój społeczno-ekonomiczny, ry-
nek pracy, warunki mieszkaniowe, 
infrastruktura osadnicza i  ład prze-
strzenny, zdrowie i bezpieczeństwo, 
dostępność i  jakość usług, dzie-
dzictwo, kultura i  rekreacja oraz 
spójność i  aktywność społeczna). 
Analizowano m.in. takie wskaźniki, 
jak poziom edukacji, dochody wła-
sne gmin w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca, infrastruktura kultu-
ralna, przeciętne wynagrodzenie 
czy walory estetyczne krajobrazu. 
im większa wartość każdego wskaź-
nika dla danej gminy, tym wyższy jej 
wynik ostateczny i  w  konsekwencji 
wyższe miejsce w  rankingu.   w  tej 
edycji dodano jeszcze jeden ważny 
wskaźnik, na który składało się 17 
wskaźników cząstkowych, a  doty-
czył on obszarów funkcjonowania 
rodziny i  miał za zadanie zbadać 
satysfakcję rodzin żyjących w  gmi-
nach.

ostatecznie wyniki rankingu 
zostały ogłoszone w  pięciu katego-
riach, a mianowicie: miasta na pra-
wach powiatu, strefy podmiejskie 
miast na prawach powiatu, gminy 
z  siedzibą powiatu ziemskiego, 
gminy miejskie i  miejsko-wiejskie 
z miastem powyżej 5 tys. mieszkań-
ców oraz gminy wiejskie i miejsko-
-wiejskie z  miastem poniżej 5 tys. 
mieszkańców. Gmina dopiewo wy-
soko punktowała w  kategorii stref 
podmiejskich miast na prawach 
powiatu.

miejsca gmin powiatu poznań-
skiego w pierwszej „50”:  sychy las 
– 6, tarnowo Podgórne – 12, Pusz-
czykowo – 21, kórnik – 25, komor-
niki – 26, dopiewo – 36,  rokietnica 
– 49. 
Zbigniew Mamys

dzielmy się, bądźmy solidarni. 
Pierwsza Jadłodzielnia na terenie 
gminy dopiewo została otwarta 
przy ul. konarzewskiej 12, przy 
ośrodka Pomocy społecznej w do-
piewie.  Pierwsze produkty na pół-
ki jadłodzielni włożyli 16 grudnia 
wójt gminy dopiewo - Paweł Prze-
pióra i dyrektor oPs w dopiewie – 
magdalena Popłońska - kowalska.  

Jadłodzielnia to miejsce, w  któ-
rym mieszkańcy mogą podzielić 
się jedzeniem z  innymi. to ogól-
nodostępna przestrzeń, do któ-
rej można przynieść żywność lub 
bezpłatnie poczęstować się pozo-
stawionym w niej jedzeniem! Jest 
otwarta całą dobę, wyposażona 
jest w lodówkę i regał na produk-
ty suche.

koszt inwestycji to 34,8 tys. zł, 
w tym dotacja wyniosła 21,7 tys. zł. 

Projekt współfinansowany przez 
samorząd województwa wielko-
polskiego „Program ograniczania 
marnotrawstwa i  strat żywno-

ści w  wielkopolsce na lata 2021 
– 2025”.

Do środka można włożyć:
a produkty, które sam mogliby-
śmy zjeść,
a produkty, których kupiliśmy za 
dużo i są w opakowaniach, jak mar-
chew, cebula, ziemniaki, jabłka, pie-
truszka itp.,
a produkty, które przekroczyły datę 
minimalnej trwałości -  „najlepiej 
spożyć przed”, ale nie przekroczyły 
terminu przydatności do spożycia 
- „należy spożyć do”,
a produkty zapakowane lub w  po-
jemnikach z etykietą,
a własne wyroby, np. ciasto lub 
zupa starannie i  szczelnie zapako-
wane, z naklejonym opisem potrawy 
(składem) i datą przygotowania,
a nabiał jak: sery, jogurty, twarogi.
Michał Juskowiak

Gmina dobra do życia

Dopiewska Jadłodzielnia
o dobry humor uczestników „wiel-
kiego ubierania choinki”, które od-
było się 4 grudnia zadbali Bałwanek 
olaf, Ciastek, anioły na szczudłach, 
koszałek Czytałek oraz dop i ewo. 
Prowadzący wydarzenie mikołaj Ju-
nior zadbał o to, by ci, którzy posta-
nowili w ten sposób spędzić na pla-
cu sobotnie popołudnie i  wieczór, 
byli na bieżąco z informacjami z ka-
taru, gdzie na boisku trwała walka 
Polaków z  Francuzami o  awans do 
1/4  mistrzostw Świata w Piłce noż-
nej, niestety przegrana (1:3).

mimo telewizyjnego konkurenta, 
plac gminny w  dopiewie wypełniły 
stoiska Jarmarku Bożonarodzenio-
wego – ze stroikami, zabawkami, 
upominkami, smakołykami –  przy-
gotowanymi przez wystawców, 
wśród których nie zabrakło szkół, 
klubu seniora i  ośrodka Pomo-
cy społecznej. 

Ponadto dzieci mogły zjeżdżać do 
woli na sankach ze  sztucznego sto-
ku, wejść do śnieżnej kuli i poskakać 
w jej wnętrzu, zafundować sobie za-

wrót głowy na karuzeli, czy powozić 
zaprzęgiem reniferów w  wirtualnej 
rzeczywistości. Amatorzy motory-
zacyjnej klasyki mogli popatrzeć na 
sportowe auta z  American dreams 
Cars Poznań.

na scenie pod wiatą prezentowali 
się artyści w  różnym wieku – tań-
czący, śpiewający i teatralni. Zwień-
czeniem wieczoru był energetyczny 
koncert chóru „Gospel Joy” (półfi-
naliści tegorocznej edycji programu 
„mam talent”), który śpiewem, 
muzyką i tańcem porywał i rozgrze-
wał publiczność, zapraszając śmiał-
ków do prób wokalnych. wcześniej 
można było podziwiać m.in. tan-
cerki „Zumby z  karoliną”,   klubu 
taneczno – sportowego „Activus”, 
czy   grupy „Pas de dominique”.   
kolędy i świąteczne przeboje wyko-
nywało wielu artystów, m.in. duret 
Blado, zespół dawida dysia, or-
kiestra dęta Gminy dopiewo i  Juli 
mróz (uczestniczka the Voice of 
Poland). Przez cały czas z dmuchaw 
prószył śnieg, który do złudzenia 

przypominał ten prawdziwy.
tradycyjnie światełka na choince 

zapalił wójt gminy dopiewo – Pa-
weł Przepióra, życząc wszystkim 
dobrych Świąt Bożego narodze-
nia.   mieszkańcy, którzy przyszli 
pod drzewko z  barwnym korowo-
dem, razem z nim odliczali ten mo-
ment. Paradę poprowadziły wysokie 
anioły. Za nimi maszerowały mażo-
retki Gminy dopiewo, za którymi 
szedł wójt w  towarzystwie elżbie-
ty nowickiej – dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej i  Centrum 
kultury w  dopiewie, organizatora 
wydarzenia, a potem bajkowi boha-
terowie i mieszkańcy.

obok choinki stanęły neony z lo-
gotypem biblioteki i herbem gminy 
oraz anielskie skrzydła, z  którymi 
można zrobić sobie zdjęcie.

Znów rozbłysła w centrum dopiewa choinka. Przyjechał 
Święty Mikołaj z reniferami Rudolfem i Fioną, na saniach. 
Stanęła zagroda i skrzynka na listy 

Wielkie Ubieranie Choinki
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Święta Bożego Narodzenia
przynoszą do naszych domów radość i ciepło.
Niech i w tym roku będą dla nas Wszystkich

czasem spokoju i odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech Nowy rok będzie lepszy od tego, który mija

- zdrowszy, zasobniejszy i bezpieczniejszy.
Życzymy Państwu

spełnienia marzeń, realizacji planów
i wszelkiej pomyślności

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo           Wójt Gminy Dopiewo
                        Leszek Nowaczyk                                  dr Paweł Przepióra

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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dopiewo, opaleniCa

„koncertem Gwiazdkowym”, od-
bywającym się – jak co roku - w ra-
mach kampanii „Bądź Git z Pit!”, 
gmina dopiewo podsumowała 
okres przygotowań do Świąt Boże-
go narodzenia. na muzyczną ucztę 
zaprosiła mieszkańców i przyjaciół, 
którzy 17 grudnia wypełnili halę do-
piewskiego Gosir-u po brzegi. 

Życząc publiczności zdrowych, 
radosnych Świąt, wójt gminy do-
piewo – Paweł Przepióra przypomi-
nał, że ma znaczenie to, jaki adres 
wpisujemy w rocznym zeznaniu po-
datkowym, bo od tego zależą wpły-
wy do budżetu gminnego, dzięki 
którym można inwestować, ale i or-
ganizować wydarzenia kulturalne 
czy sportowe. Jednocześnie zapew-
nił ze sceny, że samorząd gminny, 
mimo wzrostu cen, utrzyma lokalne 
podatki na niezmienionym pozio-
mie.

Gwiazdą wydarzenia był sławek  
Uniatowski, który oprócz własnych 
piosenek, takich jak „Honolulu”  
i „każdemu wolno kochać”, przy-
pomniał publiczności przeboje 
swoich mistrzów - Zbigniewa wo-
deckiego, Andrzeja Zauchy, Franka 

sinatry, ale i Anny Jantar, Piotra 
szczepanika czy krzysztofa kraw-

czyka. w jego recitalu nie zabrakło 
świątecznych everygreenów „white 

Christmas” i „santa Claus is Co-
ming to town”. 

wcześniej sceną zawładnęła – 
w pełnym tego słowa znaczeniu – 
żywiołowa roxana tutaj i jej zespół 
Good omen. Przedstawili „chri-
stmasowe” szlagiery na rockową 
nutę, a wśród nich autorską, utrzy-
maną w klimacie świąt piosenkę 
”Całym sercem”.  Ci, którzy przyszli 
pół godziny przed oficjalnym rozpo-
częciem imprezy mogli usłyszeć or-
kiestrę dętą Gminy dopiewo, która 
serwowała tego wieczoru wyłącznie 
najpopularniejsze utwory Świąt Bo-
żego narodzenia.
Adam Mendrala

Sławek Uniatowski i Roxana Tutaj zaśpiewali w Dopiewie

Przebojowo, nastrojowo i świątecznie
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14 stęszew, swarzędz 

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości na okres 21 dni wywieszony został 
w siedzibie Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia,  
stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 413 Burmistrza Gminy Stęszew 
z dnia 8 grudnia 2022r. 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski Gminy Stęszew pod nr tel. 618 197 149, 
e-mail: geodeta@steszew.pl.

w tym roku wydarzenie zostało po-
dzielone na dwie części. Pierwsza, 
na stęszewskim rynku rozpoczęła 
się spektaklem dla dzieci pn. „Bał-
wanek tiko i królowa Fruncja”. nie 
zabrakło animacji świątecznych, 
oraz wspólnego ubierania choinki. 
mieszkańcy gminy stęszew zawie-
sili na niej ozdoby, które sami wy-
konali. drzewko to zdobi budynek 
Urzędu miejskiego Gminy stęszew. 
magii całemu wydarzeniu dodało 
rozświetlenie choinki, która będzie 
stroić stęszewski rynek przez cały 
okres świąteczno – noworoczny. 

niewątpliwie dla dzieci najwięk-
szą atrakcją była wizyta Świętego 
mikołaja. Pomimo napiętego gra-
fiku staruszek z siwą brodą znalazł 
czas i 4 grudnia zawitał na stęszew-
skim rynku z workiem pełnym pre-
zentów.

następnie zaproszono wszyst-
kich mieszkańców do hali wido-
wiskowo – sportowej w stęszewie, 
gdzie odbył się Jarmark Świątecz-
ny, podczas którego mieszkańcy 
prezentowali swoje rękodzieło ar-
tystyczne. Przepiękne, unikatowe 
ozdoby i dekoracje świąteczne mo-
gły być doskonałym pomysłem na 
prezent dla najbliższych.  na za-
kończenie wspólnego świętowania 
można było wysłuchać koncertu ko-
lędy i pastorałki w wykonaniu Folk 
kapelii „Góralska Hora”.

organizatorem wydarzenia był 
Urząd miejski Gminy stęszew przy 
współpracy domu kultury oraz 
Zakładu Gospodarki komunalnej 
i mieszkaniowej w stęszewie.

organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania firmie elmArk 
w stęszewie za użyczenie i ustawie-
nie namiotu, oraz nadleśnictwu 
konstantynowo za przekazanie 
drzewka świątecznego. Red

4 grudnia w stęszewie odbyło się spotkanie Mikołajkowe

„Mikołajki” w Stęszewie, 
to już gminna tradycja
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poBiedzisKa

O drzewach i klimacie   

Pierwsze organizmy żywe pojawiły się na naszej planecie 
ok. 3,8 miliarda lat temu i już wtedy niektóre z nich, choć 
jeszcze bardzo drobne i prymitywne, wykorzystywały 
promieniowanie słoneczne do produkcji energii w procesie 
fotosyntezy, której produkt uboczny, tlen, zaczął 
powoli i nieznacznie wzbogacać ziemską atmosferę. 
Zasadniczy przełom pod tym względem nastąpił po tym, 
jak z drobniutkich, lądowych, niskich roślin, w efekcie 
konkurencji o światło, ok.  380 mln. lat temu, zaczęły 
powstawać  duże i wręcz majestatyczne drzewa, a później 
wielkie, karbońskie lasy. Od tego czasu następował 
znaczący wzrost tlenu i spadek pochłanianego przez rośliny 
dwutlenku węgla, a w ślad za tym rozwój licznych grup 
organizmów, zwłaszcza zwierząt, w tym ssaków. Drzewa 
osiągnęły wiele sukcesów ewolucyjnych, m.in. rekordową 
wysokość do ok. 130 m, niebywałą wytrzymałość 
mechaniczną łodyg, czyli pni, ich długowieczność do 
ponad 5000 lat oraz nadzwyczaj rozbudowaną strukturę 
konarów i listowia o podstawowym znaczeniu dla życia 
wielu zwierząt, grzybów i roślin oraz dla  prawidłowego 
obiegu węgla w przyrodzie, którego związki bardzo silnie 
wpływają na klimat globu. Opanowały większość obszarów 
lądowych, jest ich ok. 80 tys. gatunków.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej
i sprzyjającej integracji społecznej

Projekt „Zielono-niebieskie Pobiedziska” realizowany przez
Gminę Pobiedziska w partnerstwie z INTBAU Norway

www: zielono-niebieskie.pobiedziska.pl   e-mail: zielono-niebieskie@pobiedziska.pl

Projekt Zielono - niebieskie Pobiedziska jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich

Oprócz spalania takich paliw, jak węgiel, ropa naftowa czy drewno, wycinanie lasów jest jednym z najważniejszych czynników prowadzących do szkodliwego uwalniania węgla do środowiska. Ciągle 
jeszcze na świecie powierzchnia lasów ulega zmniejszeniu, co roku prawie o wielkość obszaru Polski. Szacuje się, że w walce ze zmianami klimatu mogłoby pomóc zwiększenie zalesienia planety 
o ok. 1,6 mld ha. To jednak jest na razie mało prawdopodobne, w związku z czym ograniczenie emisji spalin przy wzroście lesistości pozostanie najważniejszym warunkiem ludzkiego przeciwdziałania 
globalnym zmianom klimatycznym. 
Lasy oraz inne skupienia drzew, wraz z krzewami i roślinami zielnymi, np. zadrzewienia śródpolne i przydrożne, a także zieleń na obszarach zabudowanych, odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu 
warunków życia w naszym najbliższym otoczeniu. Stanowią m.in. tzw. filtry biologiczne oczyszczając powietrze z substancji toksycznych, łagodzą negatywne oddziaływanie skrajnie wysokich 
i niskich temperatur, gromadzą i chronią zasoby wody, utrzymują wilgotność, przeciwdziałają suszom i powodziom oraz zapobiegają erozji gleb. Pasy drzew i krzewów na granicach pól hamują siłę 
wysuszających wiatrów, ograniczają parowanie i korzystnie wpływają na plony. Pełnią też wiele innych funkcji środowiskowych, szczególnie w ochronie różnorodności biologicznej, zwłaszcza gdy 
składają się z rodzimych gatunków lasotwórczych.   
Odpowiednio dobierając i sadząc drzewa w przemyślany sposób, a także nie wycinając drzew bez ważnych powodów i nie niszcząc powstałych samorzutnie kęp roślinności z drzewami i krzewami 
przy drogach, wśród pól, na nieużytkach i na własnych działkach, możemy aktywnie wspierać klimat, myśląc globalnie, a działając lokalnie.     
Prof. UPP dr hab. Władysław Danielewicz, 
Katedra Botaniki i Siedliskoznawstwa Leśnego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Pobiedziska 
oraz przybyli Goście!
Przed nami czas Świąt Bożego Narodzenia,
niech będzie on wypełniony spokojem
i niesie ze sobą odpoczynek w radosnej atmosferze.
Nowy Rok niech przyniesie Państwu
energię do działania i spełnienia wszystkich
postawionych sobie celów.

Z życzeniami wszelkiej pomyślności
Burmistrz Ireneusz Antkowiak,

Sekretarz - Zastępca Burmistrza Artur Ostatkiewicz
oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Józef Czerniawski
z Radnymi: Andrzejem Jackowiakiem, Grażyną Kędziorą, Sarą Kęsicką, 

Krzysztofem Krauze, Robertem Łucką, Witoldem Mellerem, Katarzyną Paczką, 
Piotrem Raczkiem, Wojciechem Radeckim, Adamem Szczygielskim, Ewą Tabaczyńską, 

Piotrem Walą, Barbarą Widelicką i Mikołajem Witaszykiem.

Choinka, świerk przystrojony ozdo-
bami i światełkami, który jest już 
wieloletnią tradycją, od 6 grudnia 
lśni na pobiedziskim rynku, obok 
niej bałwanki, a nad nimi Gwiazda 
Betlejemska. dzieci, ich rodzice 
oraz przybyli mieszkańcy wspólnie 
z burmistrzem ireneuszem Ant-
kowiakiem oraz radnymi dokonali 
tradycyjnego zaświecenia światełek 

na przepięknym drzewku, które jest 
ważnym elementem świątecznego 
wystroju miasta. 

w tym roku pilotem dowodził, 
zaproszony przez burmistrza praw-
dziwy mikołaj – solenizant z ulicy 
Goślińskiej. Burmistrz ireneusz 
Antkowiak podziękował mieszkań-
com, rodzicom za tak liczne przyby-
cie, a szczególne dzieciom. Red

Choinka na Rynku
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Szanowni Państwo!

Dzięki ogromnemu zaufaniu, jakim 
zostałam obdarzona w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego (PE) 
w 2019 roku, mam zaszczyt i nie-
ukrywaną przyjemność reprezento-
wać Wielkopolanki i Wielkopolan 
podczas IX kadencji PE.

Jako jedyna przedstawicielka polskiej 
delegacji zostałam wybrana na stano-
wisko Wiceprzewodniczącej Parla-
mentu Europejskiego, co stanowi dla 
mnie duże wyzwanie oraz wiąże się 
z wielką odpowiedzialnością.

Pełnię również funkcję koordyna-
torki Parlamentu Europejskiego ds. 
praw dziecka. Wiąże się to z zagwa-
rantowaniem praw dzieci we wszyst-
kich obszarach polityki i prawa UE, 
a także udzieleniem pomocy obywa-
telom podczas pojawienia się trans-
granicznych sporów rodzinnych oraz 
promowania mediacji jako najbar-
dziej korzystnego dla obu stron spo-
sobu rozwiązywania sporów.

Jestem także wiceprzewodniczącą 
grupy wysokiego szczebla ds. równo-
ści płci i różnorodności, członkinią 
grupy  roboczej ds. polityki informa-
cyjnej i komunikacyjnej oraz zastę-
puję przewodniczącego PE w spra-
wach dotyczących polityki sąsiedztwa 
(Wschód, Euronest). Odpowiadam 
za nadzór prac zespołu ekspertów 
ds. Przyszłości Nauki i Techniki 
(STOA).  

Ponadto, jako Posłanka do Parla-
mentu Europejskiego, uczestniczę 
jako członek komisji parlamentar-
nych:  Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI),  
Komisji Specjalnej ds. Walki z Ra-
kiem (BECA), oraz  jako zastępca/
zastępczyni w:  Komisji Praw Kobiet 

i Równouprawnienia (FEMM), Ko-
misji  Rozwoju (DEVE). 

Uczestniczę również w delegacji ds. 
stosunków z Ameryką Środkową 
(DCAM), delegacji do Euro-Laty-
noamerykańskiego Zgromadzenia 
Parlamentarnego (DLAT) oraz, jako 
zastępca w delegacji ds. stosunków 
z Chińską Republiką Ludową.

Europejska Partia Ludowa 

Należę, wraz z całą delegacją PO-
-PSL, do największej  grupy politycz-
nej w PE - Europejskiej Partii Lu-
dowej (EPL),  zrzeszającej posłanki 
i posłów centro-prawicowych partii 
ze  wszystkich państw członkow-
skich Unii Europejskiej. Jesteśmy  

największą i najstarszą grupą w PE, 
a nasze korzenie sięgają  początków 
procesu jednoczenia powojennej Eu-
ropy. Wystarczy wspomnieć, że na-
szymi reprezentantami byli tzw. ojco-
wie  integracji europejskiej - Robert 
Schumann, Alcide de Gasperi  czy 
Konrad Adenauer. 

Celem naszego środowiska jest two-
rzenie silnej i demokratycznej Euro-
py, która będzie odpowiadać na naj-
większe  wyzwania cywilizacyjne XXI 
wieku. Stajemy na straży Jej  dziedzic-
twa. Chcemy Europy zjednoczonej, 
opartej na poszanowaniu godności 
ludzkiej, tolerancji, praw człowieka. 
Europy  opartej na rządach prawa, 
wolności każdego obywatela, za sa-
dach solidarności i pomocniczości. 

Europy, która wzmacnia swoją pozy-
cję na arenie międzynarodowej w ob-
liczu rosnących wyzwań globalnych. 
To kwestie, których bronimy i  wspie-
ramy z całą stanowczością. 

Walka z rakiem

W Parlamencie Europejskim, jako 
grupa EPL, skutecznie zabiegaliśmy 
o utworzenie Specjalnej Komisji ds. 
Walki  z rakiem, której prace skupiały 
się na czterech głównych obszarach:  
profilaktyce, wczesnej diagnostyce, 
leczeniu i opiece. Obszary  te stano-
wią podstawę strategicznego podej-
ścia UE do walki  z rakiem. Był to 
jeden z moich najistotniejszych prio-
rytetów zapowiadanych w kampanii 
wyborczej, które zrealizowałam. 

Dzięki naszej determinacji walka 
z nowotworami jest  obecnie jednym 
z najważniejszych priorytetów Unii 
Europejskiej. Opublikowany przez 
Komisję Europejską  Europejski plan 
walki z rakiem jest przełomowym 
dokumentem i ważnym etapem two-
rzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej, 
która ma zapewnić obywatelom Unii 
Europejskiej jak  najlepszy dostęp do 
leczenia, odpowiednią opiekę oraz 
przeciwdziałać czynnikom wpływa-
jącym na zachorowania. 

Rosyjska inwazja na Ukrainę
 
Od momentu rosyjskiej agresji 
w Ukrainie podjęłam szereg inicja-
tyw, by skupić uwagę opinii publicz-
nej i Parlamentu Europejskiego na 
tragicznej sytuacji dzieci doświadcza-
jących skutków działań wojennych. 
Zorganizowałam m. in. wysłuchanie 
w Parlamencie Europejskim doty-
czące sytuacji dzieci z ukraińskich 
domów dziecka, konferencję na te-
mat edukacji i włączenia w system 
edukacji dzieci z Ukrainy przyjeżdża-
jących do krajów UE, podejmowa-
łam działania związane z ewakuacją 
z ukraińskich szpitali najmłodszych 
pacjentów, poruszałam też kwestie 
zagrożeń związanych chociażby z po-
rywaniem i handlem dziećmi. 

Komisja ds. skutków COVID19

Pracuję ponadto, jako wiceprzewod-
nicząca w komisji specjalnej COVI, 
która drobiazgowo analizuje euro-
pejskie działania w odpowiedzi na 
pandemię w dziedzinie zdrowia, 
demokracji i praw podstawowych, 
gospodarki i społeczeństwa oraz 
stosunków UE na świecie. Badamy 
w jaki sposób reakcja EU na pan-
demię i wyciągnięte wnioski mogą 
przyczynić się do przyszłych działań 
w kluczowych dla obywateli obsza-
rach.

Sprawozdanie Ewy Kopacz z działalności 
w Parlamencie Europejskim 

ArtykUŁ sPonsorowAny

Drogie Wielkopolanki, Szanowni Wielkopolanie,

Dziękuję za kolejny rok, w którym mogłam Was reprezentować w Parlamencie Europejskim.
To dla mnie wielka przyjemność i zaszczyt. Staram się wykorzystywać moje doświadczenie najlepiej, jak tylko potrafię. 
Niezmiennie zachęcam do kontaktu z moim wielkopolskim biurem, w którym m. in. udzielamy darmowych porad 
prawnych. Korzystając z okazji, pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia.
Niech Święta Bożego Narodzenia przypominają nam, jak ważne w naszym życiu są wzajemna życzliwość, tolerancja, 
szacunek i empatia wobec drugiego człowieka. Niech 2023 rok, mimo wielu trudności, z którymi się borykamy, będzie 
dla nas obfitującym w zdrowie czasem pomyślności i optymizmu.

Ewa Kopacz
Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Wielkopolska | Polska | Europa 


