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

WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PLWSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL

FO
T.

 S
TA

R
O

ST
W

O
 P

O
W

IA
TO

W
E

 W
 P

O
Z

N
A

N
IU

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!

FILIE WYDZIAŁU FILIE WYDZIAŁU 
KOMUNIKACJI KOMUNIKACJI 
OTWARTEOTWARTE

21 kwietnia otwarte zostały 21 kwietnia otwarte zostały 
wszystkie fi lie Wydziału wszystkie fi lie Wydziału 
Komunikacji i Transportu Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu. Więcej naw Poznaniu. Więcej na STR. 4STR. 4
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HAVET Hotel Resort & Spa  | ul. Wyzwolenia 29, 78-131 Dźwirzyno | +48 94 711 36 50 | havethotel.pl

E–PREZENT

kupując voucher kwotowy, otrzymasz dodatkowo 20% jego wartości!

#będziedobrze

O fe r t a  l i m i towa n a ,  d o  w y ko r z y s t a n i a  d o  1 2  m i e s i ę c y  o d  d n i a  z a k u p u .

PODARUJ SOBIE LUB SWOIM BLISKIM
CHWILE RELAKSU NAD MORZEM!
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Poniżej zamieszczamy pismo wy-
stosowane 17 kwietnia do wojewo-
dy wielkopolskiego Łukasza Miko-
łajczyka z prośbą o podjęcie działań 
związanych z występowaniem ASF 
na terenie obu gmin. 

– Pojawienie się ogniska afry-
kańskiego pomoru świń w Wielko-
polsce, na fermie w  Więckowicach 
(gm. Dopiewo) bardzo zaniepoko-
iło nas samorządowców, a przede 
wszystkim rolników i producentów 
trzody chlewnej – napisali samorzą-
dowcy. – Z racji sąsiedztwa z gminą 
Dopiewo, część miasta i gminy Buk 
oraz gminy Stęszew znalazły się 
w granicach ustanowionego przez 
Pana  Wojewodę obszaru zapowie-
trzonego i zagrożonego. Zgodnie 
z przepisami Unii Europejskiej, 
w strefi e zagrożonej znalazł się cały 
obszar miasta i gminy Buk. Nastą-
piła rozbieżność w terytorialnym 
zróżnicowaniu stref zagrożonych, 
ustanowionych na mocy rozporzą-
dzenia Pana Wojewody z 9 kwiet-
nia 2020 r. oraz decyzji organów 
Unii Europejskiej. W konsekwencji 
takiego stanu rzeczy, także rolnicy 
i producenci trzody chlewnej z  te-

renu obydwu gmin, gospodarujący 
na terenach nieobjętych obszarem 
zagrożonym wynikającym z rozpo-
rządzenia Pana Wojewody są prak-
tycznie pozbawieni możliwości 
prowadzenia dalszej produkcji 
zwierzęcej i sprzedaży już wyprodu-
kowanego żywca.

Burmistrzowie argumentują, 
że niezrozumiałym jest fakt braku 
możliwości uzyskania przez tych 
producentów świadectwa zdrowia 
trzody chlewnej, które są niezbędne 
do sprzedaży żywca. W konsekwen-
cji wiąże się to z brakiem możli-
wości uzyskiwania dochodów, a to 
może doprowadzić do bankructwa 
producentów. 

– Nadmieniamy, że  już obecnie 
kondycja fi nansowa gospodarstw 

rolnych jest szczególnie trudna 
w związku z  panującą pandemią 
COVID -19, a także z powodu su-
szy, której pierwsze objawy są  wi-
doczne – dodają samorządowcy. 
– Pragniemy zaznaczyć, że zagro-
żenie afrykańskim pomorem świń 
powstało wyłącznie na terenie fermy 
trzody chlewnej, a więc na ściśle 
określonym niewielkim terytorium. 
Dotyczy zwierząt hodowlanych 
i   jest wywołane wyłącznie działa-
niem człowieka. Wskutek  odizolo-
wania terenu gospodarstwa, ryzy-
ko rozprzestrzenienia się choroby 
zakaźnej na zewnątrz ograniczono 
do minimum. Wyrażamy pogląd, że 
jest to sytuacja zupełnie odmienna, 
niż w przypadku stwierdzenia afry-
kańskiego pomoru świń u wolno 
żyjących dzików, które migrując są 
zdolne roznieść chorobę na bliżej 
nieokreślonym terytorium. Wpro-
wadzone restrykcje dla obszarów 
zapowietrzonego i zagrożonego 
powinny być odpowiednie do jego 
skali. Restrykcje i ograniczenia wy-
nikające z  rozporządzenia nr 5/20 
z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie 
zwalczania afrykańskiego pomoru 

świń na obszarze powiatu poznań-
skiego i szamotulskiego praktycz-
nie uniemożliwiają funkcjonowanie 
producentów trzody chlewnej na 
obszarach obydwu gmin. Dlate-
go  wyrażamy przekonanie, że  ich 
poziom w odniesieniu do producen-
tów jest zbyt wysoki i powinien ulec 
zmniejszeniu odpowiednio do skali 
zagrożenia. W związku z powyż-
szym wnosimy o nowelizację rozpo-

rządzenia nr 5/20 z 9 kwietnia 2020 
r. w sprawie zwalczania afrykań-
skiego pomoru świń na obszarze 
powiatu poznańskiego i szamotul-
skiego. Prosimy Pana Wojewodę 
o ponowne przeanalizowanie ska-
li zagrożenia biorąc pod uwagę 
okres, który upłynął od momentu 
wykrycia zagrożenia i ustanowie-
nie restrykcji oraz ograniczeń dla 
producentów żywca na obszarze 
i w wymiarze zapewniającym moż-
liwość dalszego gospodarowania 
w zakresie produkcji trzody chlew-
nej. Liczymy także na zastosowanie 
takich instrumentów, które pomogą 
producentom trzody sprzedaż już 
wyprodukowanego żywca. Ponadto 
z racji położenia gospodarstw na 
obszarach nie objętych działaniem 
ww. rozporządzenia osoby te są 
pozbawione możliwości uzyskania 
jakiejkolwiek formy rekompensaty 
z  tytułu strat wynikających z cho-
roby. W trosce o dobro polskiego 
rolnictwa, liczymy na przychylność 
ze strony Pana Wojewody i wprowa-
dzenie proponowanych zmian, na 
które liczą producenci trzody z obu 
gmin. Red 

Apel o złagodzenie restrykcji
Burmistrz Buku Paweł Adam wspólnie z burmistrzem Stęszewa Włodzimierzem Pinczakiem 
interweniowali w sprawie złagodzenia restrykcji dla mieszkańców obu gmin, wprowadzonych w związku 
z pojawieniem się ogniska afrykańskiego pomoru świń na fermie w Więckowicach (gm. Dopiewo)

Część gminy Buk 
i Stęszew znalazły 
się w obszarze zapo-
wietrzonym i zagro-
żonym
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– Prace toczą się w różnych czę-
ściach powiatu – zapewnia Jan 
Grabkowski, starosta poznański. – 
Na przykład w Koziegłowach. Tem-
po robót jest naprawdę imponujące. 
Ulica Poznańska zmienia się z tygo-
dnia na tydzień. 

A dokładnie jej prawie kilome-
trowy odcinek pomiędzy ulicami 
Gdyńską i Piaskową. To inwestycja 
warta 6,8 mln zł, która otrzymała 
dofi nansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości nie-
mal 4 mln zł. W ramach prac za-
planowano poszerzenie jezdni, 
wymianę nawierzchni, przebudowę 
skrzyżowań, budowę chodników 
i ścieżki rowerowej, budowę kanali-
zacji deszczowej, a także przebudo-
wę zjazdów i zatok autobusowych.

– Zakończyła się budowa kana-
lizacji deszczowej i przebudowa 
infrastruktury podziemnej, ułożo-
ne zostały pierwsze warstwy bitu-
miczne nawierzchni jezdni. Teraz 
trwają roboty brukarskie. Realiza-
cja prac w tak szybkim tempie to 
efekt udanej współpracy z inwesto-
rem i wykonawcą rozbudowy ulicy 
Gdyńskiej – opowiada Marek Bo-
rowczak, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu.

Zakończenie przebudowy plano-
wane jest w pod koniec tego roku.

Droga Iwno – Pobiedziska
Prace trwają również na drodze 

powiatowej z Iwna do Pobiedzisk. 
W zeszłym roku powstała 5-kilome-
trowa ścieżka rowerowa na odcinku 
z Pobiedzisk do Kociałkowej Górki. 
W tym roku powstaje jej kolejny od-
cinek, od Kociałkowej Górki do wę-
zła Iwno. W ramach prac budowana 
jest również kanalizacja deszczowa 
w Kociałkowej Górce, a jezdnia jest 
wzmacniana i poszerzana do 6 m.

Ten etap prac wart jest około 

8 mln zł (5 mln zł to dofi nansowania 
z FDS). 

Ścieżki powstają także w in-
nych częściach powiatu w ramach 
tzw. Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Wkrótce zostanie 
oddana do użytku droga rowero-
wa z Buku do Szewc, trwają pra-
ce w Pecnej i Drużynie. Kolejne 
odcinki są projektowane. W te-
gorocznym planie fi nansowym na 
ZIT-y Zarząd Dróg Powiatowych 
ma około 28 mln zł.

Nowe połączenie dwóch gmin
Prace idą pełną parą również na 

drodze z Więckowic do Lusówka. 
Droga o długości 2,5 km zostanie 
zbudowana od podstaw i połączy 

dwie gminy: Dopiewo i Tarnowo 
Podgórne. 

– Nawierzchnię gruntową i czę-
ściowo żwirową zastąpi nowa kon-
strukcja o szerokości 6 metrów 
z warstwą ścieralną i poboczami, 
pojawi się tam oznakowanie po-
ziome i pionowe, droga zostanie 
odwodniona poprzez budowę 
przydrożnych rowów – opowiada 
Tomasz Łubiński, wicestarosta po-
znański. – Wzdłuż drogi, za rowem 
odwadniającym, powstanie bez-
pieczny chodnik, z którego będą też 
mogli korzystać rowerzyści.

Koszt inwestycji to około 9,4 
mln zł. W zeszłym roku podpisana 
została umowa na dofi nansowanie 
prac w wysokości 4,5 mln zł z FDS.

Akcja „nakładki”
Na takie rozwiązanie zdecydo-

wano się po raz pierwszy. Podczas 
sesji we wrześniu 2019 roku radni 
uchwalili nowe zadania remontowe 
do Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej. Dzięki temu Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu mógł pod 
koniec zeszłego roku ogłosić postę-
powania przetargowe. Z terminem 
realizacji w 2020 roku. 

– To wyjście naprzeciw wyko-
nawcom, którzy zbierali zamówie-
nia w tzw. martwym okresie, jakim 
jest jesień i zima. Liczyliśmy na 
korzystne rozstrzygnięcia. I się nie 
pomyliliśmy – mówi Marek Borow-
czak.

Dzięki temu do końca maja tego 

roku na dziewięciu odcinkach dróg 
powiatowych odnowiona zostanie 
warstwa bitumiczna, pobocza będą 
wzmocnione kruszywem, wyregu-
lowane zostaną również istniejące 
elementy w pasie drogowym. 

Do połowy roku wyremonto-
wanych zostanie 9 odcinków dróg 
powiatowych: Dobieżyn – Piekary 
(3,4 km), Dopiewiec – A2 (0,8 km), 
Poznań – Tulce (0,6 km), Dyma-
czewo – Borkowice (2,2 km), Babki 
– Daszewice (1,5 km), Mściszewo 
– Starczanowo (2,7 km), w miej-
scowości Modrze (0,8 km), Jerzy-
kowo – Kowalskie (2,1 km), Tuczno 
– Karłowice (2,7 km). W sumie to 
niemal 17 km! Łączny koszt prac to 
prawie 10 mln zł. KF

Budują i remontują drogi powiatowe
Mimo trudnej sytuacji w kraju, przebudowy i remonty dróg powiatowych trwają w najlepsze. Wszystko 
dzięki temu, że przetargi zostały ogłoszone jeszcze w zeszłym roku 
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21 kwietnia otwarte zostały wszyst-
kie fi lie Wydziału Komunikacji 
i Transportu Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu. Natomiast klienci 
wydziału przy ul. Jackowskiego mają 
ponownie możliwość internetowego 
umówienia się na wizytę związa-
ną z rejestracją oraz uzyskaniem 
uprawnień do kierowania pojazda-
mi. Wystarczy wejść na stronę www.
bip.powiat.poznan.pl/1794,rezer-
wacja-wizyt-przez-internet. Pozo-
stałe sprawy można załatwiać telefo-
nicznie i internetowo.

– Załatwianie spraw urzędowych 
przez telefon, drogą elektronicz-
ną – epuap czy tradycyjną pocztą 
jest bardzo wygodne – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznański. – 
Zachęcam do tego niezależnie od 
sytuacji. Obecnie szczególnie na-
mawiam w pierwszej kolejności do 
kontaktu telefonicznego.

Punkt informacyjny Starostwa 
Powiatowego działa pod numerem 

61 8410 500. Pozostałe dane tele-
informatyczne znajdują się na stro-
nach www.bip.powiat.poznan.pl 
oraz www.powiat.poznan.pl, na któ-
rych można też znaleźć ważne infor-
macje aktualizowane na bieżąco. 

Odwiedzających Starostwo Po-

wiatowe oraz jego fi lie obowiązują 
zasady bezpieczeństwa, do któ-
rych każdy mieszkaniec musi się 
bezwzględnie stosować. W przy-
padku odmowy ich przestrzegania 
dana osoba nie zostanie do urzędu 
wpuszczona.

Tak załatwisz sprawy przez tele-
fon:

• Punkt informacyjny Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu: 61 84 10 
500

• Wydział Administracji Archi-
tektoniczno-Budowlanej: 61 84 10 

504, 61 84 10 517 . Kontakt do in-
spektorów prowadzących postępo-
wania administracyjne od 11.00 do 
13.00

• Wydział Komunikacji i Trans-
portu: 61 84 10 748, 61 84 10 600, 
61 84 10 538

• Powiatowy Ośrodek Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Kartografi cznej:

– obsługa zgłoszeń prac geode-
zyjnych: 61 84 10 621

– koordynacja usytuowania pro-
jektowanych sieci uzbrojenia tere-
nu: 61 84 10 783

– obsługa wniosków o wydanie 
wypisów i wyrysów oraz udostęp-
nianie mapy zasadniczej, mapy 
ewidencyjnej i dokumentów pań-
stwowego zasobu geodezyjnego 
i kartografi cznego: 61 84 10 630

• Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa: 61 84 10 552

• Powiatowy Zespół ds. Orzeka-
nia o Niepełnosprawności: 61 22 
28 859. KG

Wszystkie fi lie Wydziału Komunikacji i Transportu otwarte

FO
T.

 U
G

 T
A

R
N

O
W

O
 P

O
D

G
Ó

R
N

E

Kolejka przed Wydziałem Komunikacji w Tarnowie Podgórnym. 

Ulica Poznańska w Koziegłowach zmienia się z tygodnia na tydzień. Prace trwają również na drodze powiatowej z Iwna do Pobiedzisk.

Droga z Więckowic do Lusówka zostanie zbudowana od podstaw. Wyremontowana droga Tuczno – Karłowice. 
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Mamy epidemię i dynamicznie 
zmieniającą się rzeczywistość, 
dla samorządów to okres pełen 
wyzwań. Jak gmina realizowała 
w minionych tygodniach zalece-
nia rządu oraz ekspertów? Jakie 
największe wyzwania stoją teraz 
przed stęszewskim samorządem?

— Koronawirus determinuje 
wszystko. Całą strefę społeczną 
i ekonomiczną. Wprowadziliśmy 
wszystkie obostrzenia, które zostały 
nakazane w rozporządzeniu pre-
miera. Zobowiązani byliśmy m.in. 
zamieścić informacje dotyczące 
zakazu wstępu do parków, na place 
zabaw, czy też korzystania z nie-
których przestrzeni publicznych. 
Z własnej inicjatywy podjęliśmy 
także dodatkowe działania, jak na 
przykład zamkniecie targowiska, 
gdzie było duże skupisko straga-
nów, a handlujący przyjeżdżali 
z odległych regionów. Nieczynne są 
też instytucje kultury, odwołaliśmy 
wszelkie wydarzenia. Dziś należy 
przede wszystkim skupić się na 
walce z „niewidzialnym wrogiem”. 
Aktualnie na przykład wydajemy 
żywność potrzebującym, a pracow-
nicy gminnych jednostek kultury 
szyją maseczki dla mieszkańców. 

Jak w tym czasie wygląda orga-
nizacja pracy Urzędu Miejskiego 
Gminy? Jak mieszkańcy mogą 
załatwiać sprawy? 

— Urząd cały czas pracuje, ale 
wprowadziliśmy środku ostrożno-
ści. Mieszkańcy mogą załatwiać 
sprawy m.in. mailowo lub telefo-
nicznie. W sprawach tego wymaga-
jących przyjmujemy interesantów 
pojedynczo w urzędzie. W drzwiach 
wejściowych mamy kratę zabezpie-

czającą, przez którą można poroz-
mawiać i przekazać dokumenty. 

Jak obecnie pracuje Rada Miej-
ska Gminy Stęszew?

— Mamy to szczęście, że mieli-
śmy sesję tuż przed początkiem 
tej sytuacji z koronawirusem, na 
której podjęte zostały najpilniejsze 
uchwały. Nie było więc potrzeby 
zwoływania sesji. Teraz jednak 
się do niej przygotowujemy, gdyż 
otrzymaliśmy dofi nansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych 
na przebudowę ulicy Mosińskiej 
w Stęszewie. Będzie to zdalna sesja. 
Jesteśmy przygotowani do jej prze-
prowadzenia w internecie. 

Czy gmina podjęła działania lub 
planuje je podjąć, które pomogą 
przetrwać ten trudny okres lokal-
nym przedsiębiorcom?

— Jestem świadomy, że wielu 
przedsiębiorców działających na 
terenie naszej gminy znalazło się 
w trudnej sytuacji. Z ogromną 
powagą, troską i zrozumieniem 
traktujemy zaistniałą sytuację. Nie 
wykluczamy żadnych rozwiązań, 
ale w pierwszej kolejności musimy 
przeanalizować rządowe propozycje 
nazywane „Tarczą antykryzysową” 
i „Tarczą fi nansową”. Dokumenty 
te, według autorów projektów, 
niosą ze sobą duże kwoty pomocy 
dla przedsiębiorców i powinny dać 
podstawę dla dalszych działań sa-
morządów w tym zakresie. Gmina 
musi rozpoznać skalę pomocy rzą-
dowej oraz skutki fi nansowe tego 
kryzysu dla przedsiębiorców. Nie 
bez znaczenia będzie czas trwania 
epidemii w naszym kraju. Wtedy, 
w oparciu o znane już przepisy 

i sytuację gospodarczą będą podej-
mowane dalsze decyzje. Jednakże 
chcąc wspomóc już teraz lokalnie 
działających przedsiębiorców na 
terenie gminy Stęszew, którzy 
w największym stopniu dotknięci 
zostali ograniczeniami w swej dzia-
łalności gospodarczej w związku 
z wprowadzonymi ograniczeniami 
wynikającymi z rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 
roku, przypominam, że istnieje 
możliwość skorzystania z odroczeń 
w spłacie zobowiązań podatko-
wych. Każdy przypadek będziemy 
rozpatrywali indywidualnie.

 

Problemy gospodarcze oznaczają 
też zapewne mniejsze wpływy do 
kasy miasta. Czy wstępnie wiado-
mo jaki wpływ to będzie miało na 
tegoroczny budżet Stęszewa?

— W tym momencie nie sposób 
określić, jak duże będą problemy 
z uzyskaniem dochodów. Musimy 
zabezpieczyć pieniądze między 
innymi na pensje nauczycieli, 
oświetlenie ulic i utrzymanie dróg.

A co z zaplanowanymi na 2020 
rok inwestycjami? Czy są reali-
zowane

— Aktualnie realizujemy te, które 
zostały rozpoczęte. Nie podejmuje-
my się nowych, na które nie zostały 
ogłoszone przetargi. 

Jak na sytuację związaną z pan-
demią reagują sami mieszkańcy? 
Czy stosują się do obowiązujących 
obostrzeń? 

— Muszę przyznać, że mieszkańcy 
zachowują się odpowiedzialnie. 
Oczywiście zdarzały się poje-
dyncze przypadki niewłaściwych 
zachowań, ale generalnie nie ma 
tu problemu. Nasze apele czy to 
megafonem, czy na stronie inter-
netowej lub facebooku przyniosły 
efekt. Po otwarciu parków i lasów 
ludzie masowo wyszli z domów, ale 
zachowują zasady bezpieczeństwa. 
Dlatego też 23 kwietnia otworzyli-
śmy targowisko, przy zachowaniu 
niezbędnych zasad bezpieczeń-
stwa związanych z przebywaniem 
w przestrzeni publicznej, tj. stoso-
wanie materiałów ochrony osobistej 
(maseczki i rękawiczki) oraz za-
chowanie odpowiednich odstępów. 
Aczkolwiek ostatnio zdarzyło mi się 
zaobserwować także przechodniów 
bez maseczek. Oby te sporadyczne 
sytuacje nie rozluźniły naszej czuj-
ności względem wirusa…

Prezydent Poznania zaapelował 
niedawno do mieszkańców, by nie 
zaśmiecali miasta rękawiczkami 
oraz maseczkami ochronnymi. 
Jednocześnie zwrócił uwagę, by 
nie wyrzucać ich do toalet, bo po-

jawiają się problemy z zapchany-
mi rurami kanalizacyjnymi. Czy 
w gminie Stęszew też pojawiły się 
podobne problemy?

— My z takimi apelami wystą-
piliśmy na początku pandemii. 
A sklepy, które wydają rękawiczki, 
zobowiązaliśmy do ustawienia ku-
błów. Patrząc na skalę wydawanych 
rękawiczek, to niewiele ich zostaje 
porzuconych na chodnikach, czy 
trawnikach. Co do wyrzucania 
różnych rzeczy do toalet, to już 
wcześniej mieliśmy sytuacje, że 
ludzie wrzucali na przykład pam-
persy, podpaski, mopy czy jakieś 
tkaniny. To niestety stały problem, 
z którym zmagają się pracownicy 
„komunalki”. 

Jakby mało było problemów, to 
mamy suszę rolniczą, która może 
być największą od 100 lat. Jakie 
mogą być jej konsekwencje?

— Brak opadów, wysokie tem-
peratury i silne wiatry potęgują 
suszę. Od początku mojej pracy 
nie miałem do czynienia z taką 
sytuacją, że nie możemy równać 
dróg, bo zamieniają się w plażę 
– tyle kurzu się unosi. W efekcie 
suszy usychają drzewa, nie kiełkują 
nasiona warzyw. Konsekwencje 
mogą być bardzo poważne nie tylko 
dla rolników. 

Co Pan sądzi o dążeniu rządzą-
cych, by wybory prezydenckie 
odbyły się 10 maja?

— Wspólnie z wójtami i burmi-
strzami sąsiednich gmin jesteśmy 
przeciwni, by w czasach pandemii 
organizować wybory. Tymczasem 
w nocy 23 kwietnia otrzymaliśmy 
maila podpisanego „Poczta Polska” 
w przedmiocie przekazania jej spisu 
wyborców przeprowadzenia wybo-
rów korespondencyjnych. Więk-
szość samorządowców z naszego 
regionu odpowiedziała, że uważa, 
iż powoływanie się na ustawę z 6 
kwietnia 2020 r. o szczególnych 
zasadach przeprowadzania wybo-
rów powszechnych na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarzą-
dzonych w 2020 r. jest niewłaściwe. 
Ustawa ta jest dopiero procedo-
wana w Senacie RP, a to oznacza, 
że procedura ustawodawcza nie 
została zakończona, a sama ustawa 
nie może stanowić podstawy działa-
nia dla organów władzy publicznej. 
Uważamy również, że obecnie 
obowiązujące przepisy, określające 
zasady organizacji wyborów, nie 
przewidują takiego udziału Poczty 
Polskiej, który wymagałby udostęp-
nienia temu podmiotowi danych 
z rejestru PESEL. Będąc odpo-
wiedzialnym za ochronę danych 
osobowych wyborców apelujemy 
o stosowanie wyłącznie obowiązu-
jących przepisów w tej materii.

Rozmawiał Sławomir Lechna

Koronawirus determinuje wszystko 
Rozmowa z burmistrzem gminy Stęszew Włodzimierzem Pinczakiem o sytuacji w czasie globalnej 
pandemii koronawirusa 

W. Pinczak: 
– Stęszewski urząd 
cały czas pracuje, 
ale wprowadziliśmy 
środku ostrożności
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Właścicielom restauracji, hoteli, 
gabinetów fryzjerskich i kosme-
tycznych, osobom prowadzącym 
działalność związaną z organizacją 
imprez, zajęć rekreacyjnych lub fi t-
ness, a także usług rehabilitacyjnych 
oraz innych wymienionych, wyni-
kających z przepisów szczególnych, 
których dotyczy zakaz prowadzania 
działalności związanych ze skutka-
mi epidemii COVID-19 przysługi-
wać będzie zwolnienie z podatku od 
nieruchomości za okres II kwartału. 

Z kolei dla pozostałych przedsię-
biorców nie ujętych wyżej, a którym 
płynność fi nansowa uległa pogor-
szeniu przewidziano możliwość od-
roczenia terminu płatności za maj 
i czerwiec do 30 września br. 

Ponadto przedsiębiorcom, którzy 
mają zakaz prowadzenia działal-
ności gospodarczej przysługiwać 

będzie zwolnienie z poboru opłaty 
targowej na terenie gminy przez 
cały czas obowiązywania stanu epi-
demii, odstąpienie od dochodzenia 
należności o charakterze cywil-
noprawnym (najem, dzierżawa, 
użytkowanie wieczyste). Natomiast 

fi rmy, których ten zakaz nie doty-
czy, ale których płynność fi nanso-
wa uległa pogorszeniu na skutek 
COVID-19 ubiegać mogą się o od-
roczenie płatności. Więcej szczegó-
łów na: http://kostrzyn.esesja.pl/
rejestr_uchwal . Red

Na pomoc 
przedsiębiorcom
Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 
20 kwietnia kostrzyńscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać 
z kilku form pomocy
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Sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

Z początkiem kwietnia rozpoczęto 
prace związane z budową boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole Pod-
stawowej im. Pauliny i Augusta 
Wilkońskich w Siekierkach. Do 
końca maja powstanie obiekt z tra-
wą syntetyczną z przeznaczeniem 
do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, 
koszykówkę oraz siatkówkę, a także 
wyposażony w oświetlenie. 

Wartość inwestycji realizowanej 
przez spółkę Sodex z Suchego Lasu 
to 316 tysięcy złotych. Budowa 
boiska realizowana jest w ramach 
gminnego programu budowy boisk 
wielofunkcyjnych w gminie. W ra-
mach programu powstały już boiska 
w Brzeźnie, Czerlejnie, Gułtowach, 
a także w Kostrzynie przy ulicy An-
drzejewo. 

Nieplanowaną przerwę w roz-
grywkach, spowodowaną trwają-
cym stanem epidemii, wykorzysta-
no również do przeprowadzenia 
renowacji wszystkich boisk znajdu-
jących się na Stadionie Miejskim 
w Kostrzynie. Gruntownej reno-
wacji poddano boiska treningowe, 
gdzie dokonano wertykulacji, pia-
skowania, a także aeracji. Dosiano 
także nową trawę oraz zastosowano 
nowej technologii nawóz BIO-orga-
niczny. 

Główna płyta stadionu również 
została poddana wertykulacji oraz 
piaskowaniu, zastosowano na niej 

wyżej wymieniony nawóz. Łącznie 
w boiska kostrzyńskiego stadionu 
zainwestowano blisko 30 tysięcy 
złotych ze środków budżetu gminy, 

a także prywatnych sponsorów. Za 
wszystkie prace pielęgnacyjne na 
stadionie odpowiedzialna była fi r-
ma Magmar Murawy. ŁS

Nowe inwestycje sportowe
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Szwedzkie karmy dla psów i kotów

573 091 475

Główna płyta stadionu w Kostrzynie.

Przy SP w Siekierkach powstaje boisko. 

10 kwietnia burmistrz gminy Ko-
strzyn Szymon Matysek w komuni-
kacie nr 25 informował o pierwszym 
przypadku zarażania koronawiru-
sem COVID-19 w gminie Kostrzyn. 
Według informacji z komunikatu 
nr 29 z 23 kwietnia osoba zarażona 
wirusem miała zrobiony test, a jego 
wynik był ujemny, co oznacza że 
osoba wyzdrowiała. 

Co ważne, również rodzina tej 

osoby nie ma żadnych niepokoją-
cych objawów i obecnie przechodzi 
zalecaną kwarantannę po choro-
bie. Na 23 kwietnia nie było więc 
żadnych przypadków zarażenia ko-
ronawirusem w gminie Kostrzyn. 
W kwarantannie domowej prze-
bywa 10 osób. Żadna z osób nie 
zgłasza pogorszenia stanu zdrowia, 
a dodatkowo 5 osób korzysta z apli-
kacji kwarantanny domowej. ŁS

Już trzykrotnie druhowie OSP 
z Brzeźna, Gułtów i Kostrzyn pro-
wadzili zbiórki na potrzeby Szpitala 
Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. 
Mieszkańcy dostarczali strażakom 

napoje, żywność, środki higieniczne, 
sprzęt, a także środki ochrony oso-
bistej. Ogromne podziękowania dla 
gminnych druhów oraz dla wszyst-
kich, którzy wsparli inicjatywę! ŁS

Ozdrowieniec 
w Kostrzynie!

Trzy zbiórki strażaków
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W związku z obowiązywaniem od 
20 marca stanu epidemii zaplano-
wane na marzec i kwiecień robocze 
sesje zostały odwołane. Aby zacho-
wać niezbędne środki ostrożności, 
na wniosek wójta Jana Brody zor-
ganizowano sesję online z wykorzy-
staniem systemów Microsoft Teams 
i e-Sesja, umożliwiającym zdalną 
dyskusję i głosowanie.

Nadzwyczajną sesję rozpoczął 
wójt informacją o stanie zagrożenia 
epidemicznego na terenie gminy. 

– Na 21 kwietnia kwarantanną 
było objętych 29 osób pod 13 adresa-
mi, 6 osób zgłaszało się przez aplika-
cję – mówił wójt Jan Broda. – Mamy 
wiedzę o drugim przypadku zaraże-
nia. Pierwsza osoba zarażona jest już 
zdrowa. Informacje o obydwu przy-
padkach nie pochodziły z Sanepidu, 
ani innych służb. Osoby te same in-
formowały gminę o swojej sytuacji. 

Wójt ocenił zagrożenie w gminie 
jako minimalne, czego, przyczy-
ną zapewne jest brak na jej terenie 

szpitala czy domów pomocy spo-
łecznej. Ale także ważna jest dyscy-
plina mieszkańców, stosujących się 
do obowiązujących zaleceń i przepi-
sów. Mieszkańcy zachowują ostroż-
ność i zdrowy rozsądek, co przekła-
da się na sytuację w całej gminie. 

Jan Broda podkreślił także 
ogromną rolę Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej, która we współpracy 
z urzędem realizuje szereg działań 
na rzecz bezpieczeństwa mieszkań-
ców, jak ozonowanie wiat przystan-
kowych, dystrybucja maseczek dla 
seniorów, organizacja pomocy oso-
bom potrzebującym, itp.

Radni pracowali nad uchwałami 
w sprawie: zmiany budżetu; fundu-

szu sołeckiego; przyjęcia Programu 
opieki nad bezdomnymi zwierzę-
tami i zapobiegania bezdomności 
zwierząt; określenia wykazu kąpie-
lisk w sezonie 2020; zmiany uchwa-
ły w sprawie dotacji udzielanej 
żłobkom i klubom dziecięcym oraz 
zwolnień z podatku od nierucho-
mości.

Z inicjatywą wsparcia przed-
siębiorców, którzy ponoszą straty 
z powodu zawieszenia działalno-
ści w aktualnej sytuacji wyszedł 
wójt Jan Broda. W przygotowanej 
uchwale zaproponował zwolnie-
nie z podatku od nieruchomości 
fi rm z branż hotelarskiej, gastro-
nomicznej, kosmetycznej (w tym 
salony fryzjerskie). Zwolnienie ma 
obwiązywać za okres od kwietnia 
do września 2020. W uchwale nie 
sposób było wyliczyć wszystkich 
branż przedsiębiorców. Wójt zapo-
wiedział jednak, że będzie korzystał 
z przysługujących mu uprawnień 
do umarzania podatków na wnio-

sek. Każdy z przypadków będzie 
rozpatrywany indywidualnie. 

Druga uchwała o charakterze 
pomocowym dotyczy dotacji prze-
kazywanej żłobkom i klubom dzie-
cięcym. Na terenie gminy działa 
obecnie 14 żłobków, w których jest 
zapisanych 315 dzieci i 3 kluby 
dziecięce, w których jest 25 dzie-
ci. Placówki te zostały zamknięte 
poleceniem wojewody wielkopol-
skiego 12 marca. Od początku ich 
właściciele byli zaniepokojeni czy 
będą otrzymywać nadal gminną 
dotację, od czego zależy przetrwa-
nie tych placówek. Zwracali się do 
gminy także zdenerwowani rodzice 
w sprawie wysokości czesnego obo-
wiązujących w żłobkach. Uchwała 
podjęta przez komornickich rad-
nych pozwala nadal wypłacać tym 
podmiotom zaplanowaną dotację. 
Dzięki temu mogą one utrzymać 
swoją działalność i czekać na dzieci, 
które, miejmy nadzieję, niedługo do 
nich wrócą. Red

Pierwsza zdalna sesja w Kormornikach
22 kwietnia odbyła się nadzwyczajna zdalna sesja Rady Gminy Komorniki. Radni uchwalili ważne 
obecnie uchwały, m.in. dla przedsiębiorców  

REKLAMA? ZADZWOŃ  691-895-296
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W związku z brakiem konkretnych 
informacji w sprawie terminu do-
starczenia do Urzędu Miasta i Gmi-
ny Kórnik darmowych maseczek 
ochronnych z programu „Maseczki 
dla Polski” burmistrz Przemysław 
Pacholski podjął decyzję o zakupie 
20.000 sztuk maseczek bawełniano-
fl izelinowych, wielokrotnego użyt-
ku, aseptycznie spakowanych.

Zamówienie zostało zrealizowa-
ne, a maseczki trafi ły do skrzynek 
pocztowych (po dwie sztuki na ro-
dzinę), dzięki akcji dystrybucyjnej 
przeprowadzonej przez strażaków 
z OSP Czmoń, OSP Kamionki, 
OSP Kórnik, OSP Radzewo i OSP 
Szczytniki. W niektórych miejsco-
wościach do działania włączyli się 
też niektórzy sołtysi.

– Dziękuję wszystkim osobom, 
które aktywnie uczestniczą w akcji 

i poświęcają swój prywatny czas 
dla dobra naszej społeczności – po-
wiedział burmistrz Kórnika Prze-
mysław Pacholski. – Proszę o cier-
pliwość tych, do których maseczki 
dotrą już niebawem.

W przypadku uzasadnionej po-

trzeby większej liczby maseczek 
w gospodarstwie domowym, będzie 
można je odebrać (po wcześniej-
szym umówieniu telefonicznym ze 
SM) w budynku Straży Miejskiej 
w Kórniku (była gazownia). 
ŁG

Kórnik kupił 20 tys. 
maseczek
Maseczki trafi ły do skrzynek pocztowych, dzięki akcji strażaków
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– To była naprawdę błyskawiczna 
akcja – opowiada Mateusz Kuszner-
ko z fi rmy GIZO w Sadach (gm. Tar-
nowo Podgórne). – Rano usłysza-
łem apel o wsparcie dla strażaków 
gaszących pożar w Biebrzańskim 
Parku Narodowym, a już po połu-
dniu miałem pełnego busa i rusza-
łem w drogę. 

To z jego inicjatywy fi rma Gizo, 
dzięki ofi arności partnerskich fi rm 
z terenu gminy Tarnowo Podgórne 
i okolic Białegostoku, dostarczyła 
pomoc dla walczących z ogromnym 
pożarem nadbiebrzańskich bagien 
i torfowisk. Strażacy zostali zaopa-
trzeni w suchy prowiant, czekolady, 
pączki, kawę i wodę. Wśród dar-
czyńców są fi rmy z gminy Tarnowo 
Podgórne: Millano Group, Komplet 

Polska, Good Food i Strauss Cafe 
Poland, a także zaprzyjaźnione fi r-
my z Podlasia: Krynka i Aqua-Soft-
Białystok.

– Właścicielom, prezesom oraz 
wszystkim zaangażowanym w tę 

spontaniczną akcję bardzo dzięku-
ję. Była ona możliwa dzięki Pań-
stwa zaangażowaniu i sprawnemu 
przygotowaniu towaru – podkreśla 
pomysłodawca Mateusz Kusznerko. 
ARz

Fundacja Mój Mount Everest pra-
cuje aktualnie nad portalem infor-
macyjnym Familijna Gmina, skiero-
wanym do rodzin z obszaru gminy 
Tarnowo Podgórne. Głównym jego 
celem będzie wspieranie rodziców 
w trudzie wychowawczym oraz in-
spirowanie do aktywnego spędzania 
czasu z dziećmi.

– Będziemy to robić poprzez 
publikowanie konkretnych przy-
kładów zabaw – mówi Marta Ża-
k-Jędrzejewska, prezes fundacji. 
– Chcemy także informować o wy-
darzeniach, skierowanych do całych 
rodzin, tylko do rodziców lub tylko 
do dzieci, a także polecać miejsca na 
terenie gminy Tarnowo Podgórne, 
które warto odwiedzić.

Jeśli działają Państwo na rzecz ro-
dzin, na rzecz rodziców lub na rzecz 
dzieci z obszaru gminy Tarnowo 
Podgórne, polecamy to zaproszenie 
do współtworzenia portalu. Na tym 
etapie może to być przygotowanie 
artykułu o prowadzonych działa-
niach. W przyszłości natomiast 
fundacja zachęca do przesyłania in-
formacji na temat organizowanych 
wydarzeń (będą one umieszczane 
w kalendarzu na portalu). Docelowo 
powstanie także baza danych osób/
instytucji wspierających rodziny na 
terenie gminy Tarnowo Podgórne. 
Chętnych zapraszamy do kontaktu 
poprzez mojmounteverest@gmail.
com.
Marta Żak-Jędrzejewska

Z pomocą dla Biebrzy

Portal dla rodziny

Od kilku dni na Jeziorze Lusow-
skim w różnych miejscach pojawia 
się brunatno-buraczkowy kożuch. 
Wygląda to tak, jakby jezioro zo-
stało zanieczyszczone. Mieszkańcy 
zaalarmowali pracowników Urzędu 
Gminy Tarnowo Podgórne odpowie-
dzialnych za ochronę środowiska. 

Po przebadaniu próbek wody oka-
zało się, że w wodach jeziora poka-
zały się sinice nitkowate rubinowe, 
które dotychczas tutaj nie występo-
wały, są za to charakterystyczne dla 
jezior alpejskich. Najważniejsze jest 
to, że nie są niebezpieczne dla śro-
dowiska. ARz 

W nocy 23 kwietnia do wielu urzę-
dów miast i gmin w Polsce wpłynął 
anonimowy mail pochodzący rze-
komo od Poczty Polskiej. Powo-
łując się na decyzję Prezesa Rady 
Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. 
wnioskowano w nim o przekazanie 
spisu wyborców w celu przepro-
wadzenia wyborów koresponden-
cyjnych. Samorządowcy z naszego 
regionu są jednomyślni, że skan-
daliczna jest zarówno treść maila, 
która najkrócej mówiąc nie znajduje 
żadnych podstaw w przepisach pra-
wa powszechnie obowiązującego, 
jak również jego forma, która przy-
pomina raczej próbę wyłudzenia 
danych osobowych mieszkańców. 
Zapewniają, że ich danych nie prze-
każą. 

Poniżej cytujemy stanowisko 
Ruchu Społeczno-Samorządowego 

Bezpartyjni – Wielkopolska w spra-
wie udostępniania danych z rejestru 
pesel dla przeprowadzenia wyborów 
prezydenckich w formie korespon-
dencyjnych.

„My, członkowie i sympatycy 
Ruchu Społeczno-Samorządowe-
go Bezpartyjni – Wielkopolska, 
z dużym niepokojem przyjmujemy 
sygnały od środowiska samorządo-
wego o pismach wojewodów infor-
mujących o zamiarze wydania po-
lecenia w przedmiocie przekazania 
spisu wyborców Poczcie Polskiej 
S.A. celem przeprowadzenia wybo-
rów korespondencyjnych. 

Uważamy, że powoływanie się na 
ustawę z 6 kwietnia 2020 r. o szcze-
gólnych zasadach przeprowadzania 
wyborów powszechnych na Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych w 2020 r. jest niewła-

ściwe. Ustawa ta jest dopiero proce-
dowana w Senacie RP, a to oznacza, 
że procedura ustawodawcza nie 
została zakończona, a sama ustawa 
nie może stanowić podstawy dzia-
łania dla organów władzy publicz-
nej. Uważamy również, że obecnie 
obowiązujące przepisy, określające 
zasady organizacji wyborów, nie 
przewidują takiego udziału Poczty 
Polskiej, który wymagałby udostep-
nienia temu podmiotowi danych 
z rejestru pesel. 

Będąc odpowiedzialnym za 
ochronę danych osobowych wybor-
ców apelujemy o stosowanie wy-
łącznie obowiązujących przepisów 
w tej materii”. 

Według obowiązującego kalenda-
rza wyborczego wybory Prezydenta 
RP są zaplanowane na 10 maja.
Red 

Takie sinice po raz 
pierwszy

Samorządowcy protestują 

PROMOCJA

W akcję dystrybucji maseczek włączyli się m.in. strażacy z Kórnika. 

W ślad za apelem, by w związku z rozpowszechnianie się 
koronawirusa wszyscy pozostawali w domach, w naszej Gminie 
powstał ZESPÓŁ POMOCOWY.
Zespół tworzą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, druh-
ny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtysi, pielęgniarki 
środowiskowe. Koordynatorem jest I Zastępca Wójta Ewa 
Noszczyńska-Szkurat.
Zadaniem zespołu jest pomoc osobom starszym, samotnym, 
chorym i tym, którym pomocy nie mogą udzielić objęci kwaran-
tanną dotychczasowi opiekunowie czy rodzina. Pomoc oferujemy 
także osobom objętym kwarantanną, które bezwzględnie 
powinny zostać w domach.
Od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30
zgłoszenia przyjmuje I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat:

tel. 606 940 826
wicewojt@tarnowo-podgorne.pl

Każde zgłoszenie zostanie zweryfikowane. Następnie zostanie 
ustalony zakres i sposób pomocy.
Pomoc obejmuje m.in. zrobienie i dostarczenie zakupów, leków 
oraz inną indywidualnie dostosowaną formę pomocy oraz infor-
mowanie na temat zagrożenia koronawirusem (objawy choroby, 
postępowanie, zasady bezpieczeństwa).
Zgłoszenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych. Dane będą przetwarzane wyłącznie 
w celu realizacji zgłoszenia.

GMINNY ZESPÓŁ POMOCOWY

Lwy zostają w domu!

W TARNOWIE PODGÓRNYM 
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Od prima aprilis do końca czerwca 
mieszkańcy gminy Dopiewo mogą 
zgłaszać projekty do Dopiewskiego 
Budżetu Obywatelskiego. 

To już piąta jego edycja. Głoso-
wanie odbędzie się jesienią – od 22 
września do 13 października. Wyło-
nionych zostanie co najmniej trzech 
zwycięzców. Lista laureatów zosta-
nie ogłoszona 21 października. 

W poprzednich edycjach wśród 
zwycięskich projektów przeważały 
pomysły na miejsca rekreacji, za-
bawy i sportu, które Urząd Gminy 

Dopiewo zrealizował, zgodnie ze 
wskazaniami mieszkańców.

Od trzech edycji w DBO obo-
wiązują zasady, zgodnie z którymi 
oddzielnie między sobą rywalizu-
ją projekty z trzech grup sołectw 
o różnej wielkości. Przelicznik ko-
rygujący odpowiednio zwiększy lub 
zmniejszy siłę głosów, w zależności 
od liczby mieszkańców sołectwa. 
Wszystko po to, by wyrównać szan-
se pomysłów z mniejszych sołectw 
na realizację, nawet w ramach gru-
py. 

Pula Dopiewskiego Budżetu 
Obywatelskiego wynosi 300 tys. zł. 
Projekty z dużych sołectw rywali-
zują o 145 tys. zł, sołectwa średnie 
o 95 tys. zł, a małe – o 60 tys. zł. 

Jaki jest podział sołectw na 
grupy?
• Grupa I (sołectwa duże) – obej-

muje: Dopiewo, Dąbrówka, Skórze-
wo,

• Grupa II (sołectwa średnie) – 
obejmuje: Dąbrowa, Dopiewiec, 
Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo, 

• Grupa III (sołectwa małe) – obej-
muje: Gołuski, Trzcielin, Więckowice.

Nowość
Nowością tegorocznej edycji 

są wskazane tereny realizacji za-
dań. Jest ich 16. Na stronie DBO 
można zobaczyć ich lokalizację na 
mapkach i opisy. Dodatkowo moż-
na skonsultować się w ich sprawie 
z pracownikiem Urzędu Gminy 
Dopiewo, także telefonicznie lub e-
mailowo. Szczegóły dostępne są na 
stronie: dbo.dopiewo.pl . AM

Dopiewski Budżet Obywatelski — można zgłaszać projekty

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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– Postanowiliśmy wesprzeć szpital, 
do którego trafi ają chorzy i gdzie 
toczy się walka z koronawirusem. 
Dzięki współpracy z jednostkami 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Do-
piewie, Palędziu i Zakrzewie dostar-
czyliśmy do każdego domu na tere-
nie naszej gminy zestawy maseczek 
ochronnych – mówi Adrian Napie-
rała, wójt gminy Dopiewo. – Rozu-
miemy trudną sytuację przedsię-
biorców. Wprowadziliśmy gminny 
pakiet pomocowy dla fi rm, których 
funkcjonowanie zostało zawieszone 
do odwołania. Przedsiębiorcy mogą 
ubiegać się  o odroczenie płatności, 
rozłożenie na raty i umorzenie – do-
daje wójt.

Strażnicy gminni z Dopiewa 
wspierają policjantów miejsco-
wego komisariatu w działaniach 
kontrolnych. Pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej pomagają se-
niorom i osobom przebywającym 
na kwarantannie, np. robiąc zakupy, 
i umożliwiają kontakt z psycholo-
giem osobom i rodzinom potrze-
bującym wsparcia. Urząd Gminy 

Dopiewo wypożyczył laptopy, wypo-
sażone w oprogramowanie do nauki 
zdalnej, najbardziej potrzebującym 
wsparcia technicznego uczniom 
i nauczycielom z gminnych szkół (49 
urządzeń zostało kupionych z dofi -
nansowaniem ministerialnym). 

Straż Gminna, razem z jednost-
kami Ochotniczej Straży Pożar-
nej patroluje miejscowości gminy, 
w których mieszka prawie 30 tys. 
osób. Samochody patrolowe zo-
stały wyposażone na początku 
epidemii w megafony. Podczas 
objazdów przypominają mieszkań-
com o konieczności przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa. Propagują 
je także urzędnicy – za pośrednic-
twem gminnej strony internetowej 
dopiewo.pl, profi lu na fb „Gmina 
Dopiewo – strona ofi cjalna” i mie-
sięcznika „Czas Dopiewa”.

Dopiewo wspiera i pomaga 
Samorząd gminy Dopiewo przekazał 100 tys. zł ze swojego budżetu dla szpitala jednoimiennego 
im. J. Strusia w Poznaniu. Sfi nansował też 40 tys. maseczek, które trafi ły do mieszkańców 

DAJ  O SOBIE 
PRZECZYTAĆ!

Zadzwoń teraz!  691 895 296
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL  KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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W związku z przygotowywanym 
wydawnictwem albumowym gmina 
Czerwonak ogłasza zbiórkę zdjęć 
i dokumentów, dotyczących historii 
Owińsk do początku XXI wieku.

– Wszystkie osoby posiadające 
w swoich archiwach domowych foto-
grafi e, dyplomy i świadectwa ze szko-
ły, zakładów pracy, zdjęcia lub inne 
pamiątki, prosimy o włączenie się do 
projektu! – czytamy w informacji.

Skany zdjęć i dokumentów moż-
na nadsyłać na adres: naszepodwor-
ko@poczta.fm albo skontaktować 
się z osobami przygotowującymi 
publikację pod numerem telefonu: 
504559472. TS

Zbierają 
pamiątki

12 kwietnia minęła 75 rocznica 
śmierci pilota rodem z Kostrzyna – 
Józefa Prętkowskiego. Społeczność 
miejscowości Abbekerk, gdzie zgi-
nął tragicznie Prętkowski symbo-
licznie dała wyraz pamięci o naszym 
rodaku. Wieniec został złożony pod 
pomnikiem Józefa Prętkowskiego 
w Abbekerk oraz na jego grobie na 
Polskim Cmentarzu Wojennym 
w Bredzie.

Józef Prętkowski od początku 
1945 r. pełnił służbę w  polskim 
Dywizjonie Myśliwskim  317 „Wi-
leńskim” dowodzonym przez pilota 
Mariana Chełmeckiego. Dywizjon 
ten stacjonował na lotnisku polo-
wym między miejscowościami Gilzę 
i  Rijen na wschód od Bredy. Jako 
plutonowy pilot Józef Prętkowski 
odbył między 22.11.1945 r. a  12.
IV.1945 r. 31 lotów bojowych uczest-

nicząc w atakowaniu celów naziem-
nych na terenie Holandii. Był dwu-
krotnie postrzelony. Stąd startował 
po raz ostatni 12 kwietnia 1945 r. 
lecąc na samolocie Supermarine 

„Spitfi re” NL 421. Podczas tego 
lotu trafi ony nad Schagen /50 km 
na północ od Amsterdamu/ przez 
niemiecką artylerię przeciwlotniczą 
spadł ok. 12 km dalej koło miejsco-
wości Twisk w  pobliżu Abbekerk. 
Jak zeznał naoczny świadek tego 
zdarzenia H.J. Geritsen samolot 
Prętkowskiego spadając coraz niżej 
pozostawał za sobą smugę czarnego 
dymu, a pilot świadomie zataczając 
łuk starał się ominąć wioskę. 

W 2015 r. przedstawiciele władz 
samorządowych gminy Kostrzyn 
udały się do Abbekerk na specjalne 
zaproszenie, aby wziąć udział w ob-
chodach 70 rocznicy śmierci pilota. 
Burmistrz Szymon Matysek otrzy-
mał tablicę pamiątkową, poświęco-
ną pilotowi, która obecnie znajdu-
je się na cmentarzu w Kostrzynie 
w kwaterze pomordowanych.  MK

Pamiętają o pilocie
Minęła 75. rocznica śmierci pilota Dywizjonu 317 rodem 
z Kostrzyna
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Gmina Komorniki otrzymała dofi -
nansowanie na zakup 54 laptopów 
dla uczniów, którzy z powodu wyklu-
czenia cyfrowego pozbawieni są moż-
liwości udziału w lekcjach online. 

 Tuż przed świętami wielkanoc-
nymi pierwsza partia komputerów 
została przekazana do szkół. We 
wtorek po świętach przekazane zo-
stały ostatnie sztuki, a także karty 
z internetem.

Posłużą one uczniom do nauki 
zdalnej, w tym komunikowania się 
ze szkołą, pracy z wykorzystaniem 
cyfrowej platformy edukacyjnej i ko-
rzystania z e-zasobów edukacyjnych.

Przypomnijmy, że 2 kwietnia 
gmina Komorniki złożyła wniosek 
o  sfi nansowanie zakupu laptopów 
dla uczniów z projektu „Zdalna 
Szkoła” przygotowanego przez 
Ministerstwo Cyfryzacji. W  jego 
ramach samorządy mogły starać 
się o  środki na sprzęt dla uczniów 
i  nauczycieli. W błyskawicznej 
konsultacji z  dyrektorami szkół 
oszacowano zapotrzebowanie na 
54 komputery, dla uczniów, którzy 
z  powodu wykluczenia cyfrowego 
pozbawieni są możliwości udziału 
w lekcjach online. Gmina Komorni-
ki znalazła się w najwyższej szóstej 

kategorii potencjalnych benefi cjen-
tów, zyskując szansę na 100 tys. zł 
dofi nansowania. Ostatecznie, wnio-
sek został złożony na zakup 42 lap-
topów, pozostałe 12 sfi nansowała 
gmina Komorniki.

Z zakupionego sprzętu będą 
korzystać uczniowie na zasadach 
bezpłatnego użyczenia, a po ponow-
nym otwarciu szkół będzie w nich 
służył jako pomoc dydaktyczna.   

Działanie jest fi nansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014–2020. Red 

Arboretum w Kórniku jest zamknię-
te w związku z różnymi interpreta-
cjami przepisów i licznymi wątpli-
wościami.

– Czekamy na odpowiedź Mini-
sterstwa Zdrowia co do możliwości 
jego otwarcia – czytamy na facebo-
oku Arboretum. – Będziemy infor-
mować o zmianach! Prosimy o wy-
rozumiałość i cierpliwość! Zdrowie 
jest najważniejsze, a magnolie, azalie 
i inne drzewa i krzewy, za widokiem 
których Państwo tęsknią, nie znikną. 
Mamy nadzieję, że będziemy się mo-
gli nimi cieszyć przez wiele lat. Po-

czekajmy do czasu, aż będzie można 
to robić w spokojnych i bezpiecznych 
okolicznościach. Red

Komputery dla uczniów

Arboretum zamknięte

Pierwsze maski przekształcone na 
sprzęt ochrony osobistej zostały 
przekazane lekarzom walczącym 
z koronawirusem.

Wielu mieszkańców gminy Ko-
morniki odpowiedziało na akcję 
zbiórki masek do nurkowania, które 
mogą być przekształcone jako sprzęt 
do ochrony osobistej dla lekarzy wal-
czących z  COVID-19. Zebrane do 
tej pory maski zostały wyposażone 
w  specjalne adaptery z  fi ltrem i   21 
kwietnia partia 20 sztuk pojechała 
do Szpitala Klinicznego im. Karola 
Jonschera w Poznaniu.

Maski w  dalszym ciągu są po-
trzebne. Do tego celu najlepiej na-
dają się te zakupione w sklepie De-
cathlon lub ich prototypy. Można je 
przekazywać do specjalnych konte-
nerów w  remizie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Plewiskach, a także 
w Dopiewie, Luboniu i Stęszewie. 

Dziękujemy wszystkim dotych-
czasowym darczyńcom, pomysło-
dawcom, inżynierom oraz Ochot-
niczej Straży Pożarnej z  Plewisk. 
Akcja trwa. Każdy z  Nas może po-
móc. Red 

23 kwietnia ponownie otwarto tar-
gowisko w Kórniku. Przed udostęp-
nieniem go handlowcom i kupują-
cym pracownicy WODKOM Kórnik 
dokonali dezynfekcji terenu i stoisk.

Zgodnie z rządowymi zarządze-
niami na terenie targowisk może 
przebywać maksymalnie tyle osób, 

ile wynosi liczba punktów handlo-
wych pomnożona przez 4.

– Przypominam, że nadal obo-
wiązują też inne ograniczenia i za-
sady ustalone przez rozporządzenia 
rządowe – przestrzega burmistrz 
Kórnika Przemysław Pacholski.
Red

Maska dla medyka

Targowisko 
w Kórniku otwarte

PROMOCJA

TAKIEJ BUDY 

takabuda.pl

nowoczesnych pracowni
zawodowych

przestrzennych sal lekcyjnych

staże i praktyki w kilkudziesięciu 
firmach partnerskich

biblioteka, świetlica
i centrum multimedialne

pełnowymiarowa sala sportowa

 

z widownią i szatniami

dogodny plan lekcji

system stypendialny

Technikum:
- technik logistyk
- technik mechatronik
- technik informatyk
- technik elektronik
- technik procesów 
  drukowania

- cukiernik
- piekarz
- kucharz
- fryzjer
- stolarz
- tapicer
- krawiec
- mechatronik
- magazynier logistyk
- elektromechanik
- drukarz offsetowy
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UPADŁOŚCI KONSUMENCKIE 
I GOSPODARCZE, ODDŁUŻANIE, 
RENEGOCJACJE ZADŁUŻENIA 

T E L :  7 3 9  2 5 5  1 5 0

REKLAMA
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GMINA BUK

PROMOCJA

Pomoc udzielana będzie w zakresie 
podatku od nieruchomości w ra-
mach pomocy de minimis: 

• dla osób prawnych obejmującą 
raty od kwietnia do czerwca 2020 
roku; 

• dla osób fi zycznych obejmującą 
ratę II za 2020 roku;

w formie: 
• odroczenia terminu płatności 

należności bieżącej lub/i zaległości 
na okres: od 3 do 6 miesięcy;

• rozłożenia na raty należności 
bieżącej lub/i zaległości, określając 

liczbę i wysokość rat (maksymalnie 
do końca 2020 roku).

Każda decyzja o pomocy będzie 

podejmowana indywidualnie po 
uprzednim złożeniu odpowiedniego 
wniosku. Aby uzyskać ulgę przed-
siębiorca musi złożyć następujące 
dokumenty: wniosek o udzielenie 
stosownej ulgi wraz z uzasadnie-
niem; dokumenty fi nansowe za I kw. 
2020 roku i inne dokumenty obra-
zujące utratę płynności fi nansowej; 
formularz informacji przy ubiega-
niu się o pomoc de minimis. Wnio-
sek wraz z wymaganymi załącznika-
mi, przedsiębiorca powinien złożyć 
w formie elektronicznej poprzez 

skrzynkę podawczą ePUAP lub na 
adres: buk@buk.gmina.pl bądź 
w formie pisemnej za pośrednic-
twem operatora pocztowego na ad-
res: Urząd Miasta i Gminy w Buku, 
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk. 

– Jednocześnie informujemy, że 
będziemy analizować sytuację bu-
kowskich przedsiębiorców i w razie 
konieczności podejmować kolejne 
działania mające ich wesprzeć w tej 
trudnej sytuacji – mówi burmistrz 
Buku Paweł Adam. Szczegóły na 
stronie internetowej urzędu. Red 

Buk przedsiębiorcom
Władze Buku przygotowały został „Program wsparcia dla przedsiębiorców” 
dedykowany wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie tej 
gminy, którzy utracili dochody z powodu stanu epidemii

Gmina Buk otrzyma 70 000 zł na 
zakup 35 laptopów. Zostaną prze-
kazane do szkół podstawowych oraz 
Szkoły Branżowej I Stopnia z terenu 
gminy Buk, aby pomóc w zdalnym 
nauczaniu. 

Dofi nansowanie przyznane zo-
stało w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, 
Oś priorytetowa I. Powszechny do-
stęp do szybkiego internetu, Działa-
nie 1.1 „Wyeliminowanie terytorial-
nych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego internetu 
o wysokich przepustowościach” – 
Zdalna Szkoła. Red 

– Osoba dotychczas zarażona ko-
ronawirusem jest po pierwszym te-
ście weryfi kacyjnym, który wykazał 
wynik negatywny – poinformował 
16 kwietnia burmistrz gminy Buk 
Paweł Adam. – Mam nadzieję, że 
już wkrótce ostateczny test również 
będzie negatywny i wykluczy u tej 
osoby występowanie COVID-19. 
Wówczas będziemy mieli pierwszy 
przypadek ozdrowieńca w naszej 
gminie.

– Jak wiemy po ostatnich donie-
sieniach medialnych, osocze krwi 
osób, które pokonały zakażenie ko-
ronawirusem SARS-CoV-2 i wytwo-
rzyły przeciw niemu przeciwciała, 
może pomóc chorym z ciężką posta-
cią COVID-19 – dodał burmistrz. – 
Dlatego miło było również usłyszeć 
od tej osoby chęć i gotowość odda-
nia osocza, aby uratować zdrowie 
lub życie innych osób zakażonych 
koronawirusem.

Burmistrz dodał, że kolejne oso-
by zostały objęte obowiązkową 
kwarantanną – aktualnie w gminie 
to 18 osób (8 adresów) – stan na 16 
kwietnia. Red

70.000 zł 
na laptopy

Pierwszy 
przypadek 
ozdrowieńca

W gminie Buk posadzono 138 no-
wych drzew, a wśród nich: miłorzę-
by, platany, lipy, klony, robinie oraz 
buki. W ramach dotacji z budżetu 
województwa wielkopolskiego za-
kupiono 40 sadzonek miododaj-
nych. 

Nowe drzewa pojawiły się w miej-
scowościach: Wielka Wieś, Dobra 
(przy sali wiejskiej), Szewce (wzdłuż 
drogi prowadzącej do Dobieżyna), 
Buk (wzdłuż ul. Orzechowej w po-
staci szpaleru buków).

Władze gminy zapowiadają, że 
jesienią będą kolejne nasadzenia! 
Red 

W gminie Buk zasadzili 138 drzew

REKLAMA? 
ZADZWOŃ 

 691-895-296
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REKLAMA

Ze względu na aktualną sytuację 
związaną z rozprzestrzeniającym 
się koronawirusem SARS-CoV-2 
i wprowadzeniem stanu epidemii 
w Polsce, zarząd Związku Piłki 
Ręcznej w Polsce podjął uchwałę 
nr 12/20 w sprawie zakończenia 
rozgrywek I i II ligi w piłce ręcz-

nej kobiet i mężczyzn w sezonie 
2019/2020, z zachowaniem aktual-
nej klasyfi kacji rozgrywek.

Dla Bukowsko-Dopiewskiego 
Klubu Piłki Ręcznej oznacza to że 
seniorki grające w drugiej lidze 
kończą sezon na wysokim trzecim 
miejscu! Juniorki (2001 i młodsze) 

uplasowały się w tym sezonie na 
czwartym miejscu, a juniorki młod-
sze nie zdążyły przez stan epidemii 
powalczyć o wysokie miejsca w kra-
ju.

Bukowsko-Dopiewski Klub Pił-
ki Ręcznej zaczął działalność od 1 
stycznia bieżącego roku. KH

Seniorki na podium
Seniorki Bukowsko-Dopiewskiego Klubu Piłki Ręcznej na trzecim 
miejscu
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Reprezentanci MKS Patria Buk ze-
brali prawie 1000 litrów wody, po-
nad 100 maseczek, niezliczoną ilość 
papieru, kawy, herbaty, słodkości 
i środków do dezynfekcji.

Zebrane na zbiórce rzeczy prze-
kazali następującym podmiotom:

• Podstacji Pogotowia Ratunko-
wego SP ZOZ Nowy Tomyśl w Opa-
lenicy,

• Podstacji Pogotowia Ratunko-
wego WSPR Poznań w Buku,

• NZOZ VIGILAX Przychodnia 
Lekarza Rodzinnego Buk,

• Ochotnicza Straż Pożarna 
w Buku,

• Komisariat Policji w Buku.
Szczególne podziękowania or-

ganizatorzy akcji przekazują dla 
Adriana Klameckiego z fi rmy Za-
bezpieczenia Medyczne, Szkolenia 
Pierwszej Pomocy – RMS, który 
pomógł w dostarczeniu zebranych 
rzeczy do placówek. Red 

Członkowie Patrii 
zebrali dary


