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

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

WIRTUALNE OTWARCIE WIRTUALNE OTWARCIE 
DOMU KULTURY DOMU KULTURY 

Gmina Komorniki otworzyła Gmina Komorniki otworzyła 
wirtualnie i pokazała online wirtualnie i pokazała online 
Centrum Tradycji i Kultury. Centrum Tradycji i Kultury. 
Więcej naWięcej na STR. 3 STR. 3 
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30 kwietnia, o godz. 17, władze 
gminy Komorniki miały wspólnie 
z mieszkańcami świętować otwarcie 
nowego Centrum Tradycji i Kultu-
ry w Komornikach. Wspólnie mieli 
cieszyć się z nowego obiektu, który 
powstał z myślą o potrzebach, pa-
sjach i zainteresowaniach komor-
niczan. 

Epidemia koronawirusa pokrzy-
żowała jednak te plany. Nie można 
było zaprosić mieszkańców do środ-
ka, nie można było zorganizować 
koncertu i wszystkich atrakcji, które 
zaplanowano. Dlatego gmina Ko-
morniki pokazała Centrum Tradycji 
i Kultury w inny sposób – otworzyła 
je wirtualnie i przedstawiła online 
nowy Dom Kultury.

– Mamy nadzieję, że niebawem 
spotkamy się tu wszyscy razem 
i miejsce to zacznie tętnić Waszą 
energią – powiedział wójt Jan Broda. 

Z okazji otwarcia Centrum Tra-
dycji i Kultury – choć w tak nieco-
dziennej formule – przygotowano 
niespodziankę. Ze specjalną de-
dykacją dla mieszkańców gminy 
Komorniki nagrany został koncert 
duetu poznańskich wiolonczelistek 
Cello 2 Cello, Agnieszki Kowalczyk 
i Izabeli Buchowskiej. Ten wyjątko-

wy koncert online można obejrzeć 
razem z materiałem pokazującym 
nowe Centrum Tradycji i Kultury. 

Koncepcja Centrum Tradycji 
i Kultury powstała w 2016 r. Jej 
autorem jest Piotr Bartosik, z po-
znańskiego Biura Architektonicz-
nego Akpb. Koncepcję oparto na 
wizji włoskiej agory, przestrzennego 
i przyjaznego miejsca spotkań. Cen-
trum powstawało od lipca 2018 do 
stycznia 2020 r., a jego generalnym 
wykonawcą była fi rma PTB Nickel 
Sp. zo.o.

Centrum zostało zlokalizowane 
na obszarze będącym najstarszą, hi-
storyczną częścią układu przestrzen-
nego Komornik, ma kształt trapezu 
zbliżonego do prostokąta i obejmuje 
teren o powierzchni 8925 m2. Zgod-
nie z  koncepcją projektu, zachowa-
no istniejące już obiekty: zabytkową 
organistówkę, budynek z cegły oraz 
pozostałości murów.

Kompozycja przestrzenna zago-
spodarowania terenu tworzy plac 
domknięty budynkiem Centrum 
Tradycji i Kultury w  kształcie litery 

„L”. Na powstałym obszarze wy-
dzielono dwa place – plac centralny 
i  kameralny przewidziany w  rejo-
nie organistówki. Plac centralny 
znajdujący się przed głównym bu-
dynkiem służyć ma nie tylko jako 
miejsce spotkań, ale również jako 
widownia i  scena dla wydarzeń od-
bywających się na wolnym powie-
trzu. 

Głównym punktem Centrum Tra-
dycji i Kultury jest sala widowiskowa 
na prawie 300 osób z foyer i szatnia-
mi. Sala będzie też wykorzystywana 

jako kino. Są tu też cztery pracow-
nie tematyczne oraz kawiarenka. 

W budynku Centrum Tradycji 
i Kultury znajduje się też biblioteka 
z dużą czytelnią. 

– Mamy ogromną nadzieję, że 
tworzone miejsce stanie się dla 
naszych mieszkańców chętnie od-
wiedzanym kulturalnym centrum, 
dostarczającym wielu artystycznych 
doznań i  umożliwiającym realizo-
wanie pasji i zainteresowań – dodał 
wójt Jan Broda. Koszt inwestycji to 
około 28 milionów złotych. Red

Wirtualne otwarcie Domu Kultury
Gmina Komorniki otworzyła wirtualnie i pokazała online Centrum Tradycji i Kultury. Ze specjalną 
dedykacją dla mieszkańców nagrany został koncert duetu wiolonczelistek Cello 2 Cello
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Koncepcję Centrum Tradycji i Kultury oparto na wizji włoskiej agory, przestrzennego i przyjaznego miejsca spotkań. 
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Tylko w tym roku powiat poznański 
przeznaczył około 4 mln zł na ra-
towanie cennych zabytków. Ponad 
1 mln zł na kontynuację rewaloryzacji 
zabytkowego ogrodzenia Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Owińskach. 800 tys. zł prze-
kazał na ratowanie poznańskiego 
kompleksu klasztornego Franciszka-
nów. Natomiast na prace konserwa-
torskie czy restauratorskie obiektów 
wpisanych do Rejestru Zabytków 
przeznaczył 2 mln zł. Kwotę tę rozdy-
sponowano pomiędzy 18 obiektów.

– Na terenie powiatu znajduje się 
wiele zabytków, którym przez mi-
nione lata dzięki wsparciu powiatu 
poznańskiego udało się przywrócić 
świetność – mówi Jan Grabkowski, 
starosta poznański. 

W tym roku dotację 418 tys. zł 
otrzyma m.in. zespół zamkowy 
w Kórniku. Odnowione zostaną 
średniowieczne mury wewnętrz-
ne przyziemia zamku oraz prze-
budowane będą alejki parkowe 
w Arboretum. – Zamek w Kórniku 
z otoczeniem każdego roku staje się 
piękniejszy. Do tej pory przeznaczy-
liśmy na prace renowacyjne blisko 
1,2 mln zł – dodaje Jan Grabkowski.

Prawie 300 tys. zł otrzyma kościół 
pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, 
gdzie planowane są prace remonto-
we i restauracyjne przy dzwonnicy 
oraz ogrodzeniu. Dotychczasowa 
pomoc dla świątyni z budżetu po-
wiatu to prawie 1,3 mln zł.

Dofi nansowanie w tym roku przy-
znano także kościołowi p.w. Naro-

dzenia Najświętszej Marii Panny 
w Sobocie. Tym razem przepro-
wadzony zostanie remont elewacji 
oraz dzwonnicy. Powiat poznański 
już trzeci rok z rzędu wspiera jego 
odnowę, dążąc tym samym do stwo-
rzenia z zabytku atrakcyjnego dla 
parafi an i turystów sanktuarium. 
Łączne wsparcie dla obiektu sakral-
nego to już prawie 360 tys. zł. 

Dzięki programowi ratowania za-
bytków zmieni się otoczenie kościo-
ła św. Mikołaja w Owińskach. Za-
planowano prace renowacyjne przy 
ceglano-kamiennym murze oraz 
bramie ogrodzenia cmentarza. Po-
wiat dotychczas wsparł prace przy 
świątyni kwotą ponad 600 tys. zł. 

Po raz pierwszy na liście zabyt-
ków znalazł się użytkowany przez 

zakon „Zgromadzenia Słowa Boże-
go” park dworski w Chludowie, któ-
ry może liczyć na dofi nansowanie 
w wysokości 40 tys. zł. Rozpocznie 
się tu remont sztucznej groty oraz 
prace związane z zagospodarowa-
niem drzewostanu w parku. 

Wśród debiutujących zabytków 
znalazła się Hala Poelziga – dawny 
magazyn superfosfatu w Luboniu 
(89,5 tys. zł), willa z ogrodem przy 
ul. Cienistej w Puszczykowie (30,5 
tys. zł), czy kościół św. Jadwigi w Ło-
dzi, w gminie Stęszew (50 tys. zł).

17,5 tys. zł przeznaczone zo-
stanie na kontynuację remontu 
byłego dworca kolejowego w Pusz-
czykowie. Tym razem zmodernizo-
wana zostanie instalacja elektrycz-
na w drewnianej części obiektu. Na 
prace przy budynku powiat wydał 
już prawie 144 tys. zł. 

W ramach programu odnowy 
zabytków wyremontowany zostanie 
fragment ściany frontowej i ganku 
Dworu Jackowskich we Wronczy-
nie. Kwota 30 tys. zł zostanie prze-
znaczona m.in. na obróbki blachar-
skie, malowanie, naprawę posadzek 
czy deskowanie dachu. Dwór rów-
nież korzysta z wieloletniego wspar-
cia fi nansowego powiatu. Na od-
zyskanie świetności otrzymał już 
ponad 173 tys. zł. JF

Parki, kościoły i grota do odnowy 
Kolejne miliony złotych na zabytki od powiatu poznańskiego
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Zespół zamkowy w Kórniku. Dworzec kolejowy w Puszczykowie.

Drukujemy przyłbice dla poznańskich szpitali

Powiat poznański wsparł akcję 
„Przyłbice 3D dla Szpitali Poznań”. 
– Przekazaliśmy pieniądze na za-
kup fi lamentu, czyli tuszu do druka-
rek – mówi Paweł Kurosz, dyrektor 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu.

Za projektem „Przyłbice 3D dla 
Szpitali Poznań” stoi grupa mło-
dych ludzi, którzy postanowili włą-
czyć się do walki z koronawirusem. 
– Nie ukrywam, że akcja przeszła 
nasze najśmielsze oczekiwania. 
Myślałem, że będziemy w 15-20 
osób pomagać typowo lokalnie 

i na małą skalę. Tymczasem bardzo 
szybko rozwinęło się to w bardzo 
duże przedsięwzięcie, jedno z naj-
większych w Polsce – mówi Bartosz 
Urbański, koordynator akcji, w któ-
rej uczestniczy już ponad sto osób.

Obecnie wykonano ponad pięć 
tysięcy takich przyłbic, a liczba ta 
z każdym dniem rośnie. Żeby jed-
nak drukować na taką skalę po-
trzebny jest fi lament, który sporo 
kosztuje.

Dlatego tak ważne jest wparcie 
wolontariuszy, aby pomagać innym. 
– I my, jako powiat poznański, po-
stanowiliśmy ich właśnie wesprzeć. 

Mogliśmy to zrobić kupując tusz. 
Z tego co wiem, z jednego kilogra-
ma fi lamentu można wydrukować 
dwanaście przyłbic – zdradza Paweł 
Kurosz. – Pieniądze na jego zakup 
przekazaliśmy poprzez Fundację 
Nowa Uniwersytetu Artystycznego, 
która także włączyła się do walki 
z epidemią – dodaje.

– Powiat przekazał kwotę, która 

pozwoli na wydrukowanie około 
1300 przyłbic. To sporo – przyznaje 
prof. Bogumiła Jung, prezes Funda-
cji. Akcję wspierają również osoby 
prywatne, instytucje oraz fi rmy. – 
Początkowo robiliśmy to z własnych 
funduszy, ale w momencie, gdy 
akcja nabrała większego zasięgu, 
ta pomoc była już konieczna – nie 
ukrywa Bartosz Urbański. TS
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Przypominamy, że w Staro-
stwie Powiatowym w Poznaniu 
możliwe jest bezpośrednie 
załatwienie spraw w: 
• Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartografi cznej,
• Wydziale Komunikacji i Trans-
portu Publicznego. 

Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie: www.
podgik.poznan.pl, www.bip.
powiat.poznan.pl i www.powiat.
poznan.pl. 

Załatwianie spraw 
w starostwie

W ramach walki z korona-
wirusem powiat poznański 
zakupił m.in.:
• 15090 maseczek,
• 75 dozowników do płynów 
dezynfekujących,
• 464 litry płynów dezynfeku-
jących,
• 46900 rękawiczek,
• 4 termometry,
• 300 kombinezonów,
• 70 kg fi lamentu do druku 
przyłbic.
Będą one przekazywane m.in. 
policji, straży pożarnej, szpita-
lom czy DPS w Lisówkach.

Powiat wspiera

W tym roku 4 mln zł 
na ratowanie 
zabytków

Mieszkańcy powiatu poznańskiego 
do 15 lipca mogą składać wnioski 
o udział w programie likwidacji azbe-
stu i wyrobów azbestowych. Wszyst-
kie koszty związane z demontażem, 
odbiorem, transportem i unieszko-
dliwieniem materiałów tego typu zo-
staną sfi nansowane przez samorządy 
gminne i powiat. Od 2006 roku po-
wiat wydał na ten cel ponad 6 milio-
nów zł.

Wnioski można składać w urzę-
dach gmin do 15 lipca. Na stronie 
internetowej www.bip.powiat.po-
znan.pl, w zakładce „Środowisko”, 
na podstronie „Azbest” znajdują 
się odpowiednie druki. Wypełniony 
wniosek wraz dokumentem stwier-
dzającym własność budynku, należy 
wysłać do urzędu gminy, na terenie 
której położona jest nieruchomość.

Program skierowany jest do miesz-
kańców powiatu, a nie podmiotów 
prowadzących działalność gospodar-
czą. Środki na ten cel pochodzą z Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, budżetów gmin, 
a także z powiatu poznańskiego. KK

Powiat 
pomoże
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Do 30 maja zamknięta będzie droga 
wojewódzka nr 306 ze Stęszewa do 
Mosiny – na odcinku Łódź – Nowe 
Dymaczewo.

Ma to związek z robotami dro-
gowymi realizowanymi na tej trasie 
przez fi rmę Colas Polska. Możliwy 
jest przejazd ze Stęszewa do Łodzi. 
Objazd prowadzony jest drogą kra-
jową nr 5 przez Zamysłowo i drogą 
wojewódzką nr 431 przez Będlewo. 

Podany termin zakończenia prac 
może ulec zmianie i wydłużeniu 
w przypadku wstrzymania prac ze 
względu na aktualną sytuację epide-
miologiczną. Red 

Droga 
Stęszew 
– Mosina 
zamknięta 

REKLAMA
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 Dzięki fachowo wypełnianym wnio-
skom powiat poznański co roku 
otrzymuje dotacje na inwestycje 
drogowe – mówi Jan Grabkowski, 
starosta poznański. – Obecnie re-
alizujemy trzy projekty, które otrzy-
mały dofi nansowanie w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
To przebudowa ulicy Poznańskiej 
w Koziegłowach, budowa drogi 
z Więckowic do Lusówka oraz ko-
lejny etap przebudowy drogi Iwno 
– Pobiedziska. 

Wojewoda wielkopolski opu-
blikował listę zadań, które otrzy-
mały dofi nansowanie w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych 
na 2020 rok. Wśród wieloletnich 
inwestycji znalazła się budowa ob-
wodnicy Głuchowa. Zadanie otrzy-
mało dofi nansowanie w wysokości 
5.171.031,26 zł (1.699.920,26 zł 
w 2020 i 3.471.111,00 zł w 2021 
roku). Dofi nansowanie – w wyso-
kości 4.416.193,64 zł – przyznano 
też kolejnemu etapowi przebudowy 
drogi Gądki – Szczodrzykowo.

Nie przez samo Głuchowo
– Obwodnica Głuchowa jest nie-

zbędna, zwłaszcza po otwarciu wę-
zła Konarzewo na trasie S5. Pozwoli 
odciążyć tę miejscowość i wyelimi-
nować ruch pojazdów ciężarowych 
z nieprzystosowanych do tego dróg 
– mówi Jan Grabkowski. – Dopełni 
też obwodnicę Chomęcic, tworząc 
z nią całość.

Inwestycja ma kosztować ponad 
10 mln zł. Dofi nansowanie w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządo-
wych to blisko 5,2 mln zł. Pozostała 
część pokryta zostanie z budżetów 

powiatu poznańskiego i gminy Ko-
morniki.

Zakres prac obejmie budowę 
jezdni o szerokości 7 m, a na po-
czątku i końcu tego odcinka – bu-
dowę rond. Powstaną też chodniki, 
ścieżki rowerowe, oświetlenie na 
przejściach dla pieszych, azyl bez-
pieczeństwa, ekran akustyczny typu 
„zielona ściana”. To odcinek o dłu-
gości 1,4 km – od końca obwodnicy 
Chomęcic, przez ulicę Ogrodową, 
aż do skrzyżowania z ulicą Komor-
nicką w Głuchowie (na wysokości 
siedziby DHL). Obwodnica ma być 
gotowa w październiku 2021 roku.

Dachowa – ostatni fragment
Niemal 9 mln zł będzie koszto-

wać przebudowa drogi powiatowej 
w miejscowości Dachowa. To ostat-
ni odcinek drogi Gądki – Szczodrzy-
kowo, który nie został jeszcze zmo-
dernizowany.

– W 2018 roku przebudowaliśmy 
odcinek w Gądkach, rok później 
w Szczodrzykowie – przypomina 
Marek Borowczak, dyrektor Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Poznaniu. 
– Został nam jeszcze ostatni frag-
ment w samej miejscowości Dacho-
wa o długości około 1,8 km.

W ramach inwestycji powstanie 
kanał deszczowy, jezdnia zostanie 
poszerzona do 6 m i zyska nową 
nawierzchnię, pojawią się chodniki 
i ścieżki rowerowe, przebudowane 
zostaną zjazdy. W ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych powiat może 
otrzymać na tę inwestycję prawie 4,5 
mln zł. Współfi nansowanie pozostałej 
części zadeklarowała gmina Kórnik. 
Inwestycja potrwa do lipca 2021.

130 mln zł na drogi powiatowe
Po otrzymaniu dofinansowania 

dla tych inwestycji konieczne było 
wprowadzenie zmian w budżecie 
powiatu poznańskiego oraz w pla-
nie finansowym Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Poznaniu. Ten ostat-
ni wzrośnie do niemal 130 mln zł. 

W tym roku planowane są rów-

nież m.in. kolejny etap przebudowy 
ulicy Poznańskiej w Koziegłowach, 
dalsze prace na drodze Pobiedziska 
– Iwno czy budowa drogi z Więcko-
wic do Lusówka. Drogowcy planu-
ją również ułożyć nowe nawierzch-
nie na ponad 20 kilometrach dróg 
powiatowych. 
KF 

130 mln zł na drogi powiatowe
Kolejne dwa projekty powiatu poznańskiego otrzymały dofi nansowanie w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu jeszcze w tym roku rozpocznie się 
budowa obwodnicy Głuchowa i przebudowany zostanie ostatni odcinek drogi Gądki – 
Szczodrzykowo. Obie inwestycje pochłoną niemal 20 mln zł 

Obwodnica Głuchowa jest niezbędna.

Odcinek drogi Gądki – Szczodrzykowo zostanie przebudowany.

REKLAMA? 
ZADZWOŃ 

 691-895-296

W dalszym ciągu potrzebne są 
maski do nurkowania, które mogą 
być przekształcone jako sprzęt do 
ochrony osobistej dla lekarzy.

Wiele osób odpowiedziało na 
akcję zbiórki masek do nurkowa-
nia, które mogą być przekształcone 
jako sprzęt do ochrony osobistej dla 
lekarzy walczących z  COVID-19. 
Zebrane do tej pory maski zostały 
wyposażone w  specjalne adaptery 
z  fi ltrem i  przekazane do Szpitala 
Klinicznego im. Karola Jonschera 
w Poznaniu. Akcja wciąż trwa. 

Maski są zbierane dla wszystkich 
szpitali w  województwie. Obecnie 
czeka 37 reduktorów do montażu. 
Z ich pomocą pracownicy i studenci 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
Politechniki Poznańskiej prze-
kształcą maski na sprzęt ochrony 
osobistej dla medyków. 

Do tego celu najlepiej nadają się 
maski zakupione w sklepie Decath-
lon. Jeśli ma ktoś jeszcze w  domu 

takie maski lub ich prototypy, prosi-
my o przekazywanie ich do punktów 
zbiórki. 

Maski można przekazać w  Re-
mizie OSP przy ul. Grunwaldzkiej 
565 w  Plewiskach, OSP Dopiewo 
ul. Szkolna 21, OSP Luboń ul. Ża-
bikowska 36 oraz  OSP Stęszew ul. 
Poznańska 11a/1. 

Dla bezpieczeństwa darczyńców 
straż ustawiła przed wejściem konte-
ner z wrzutką przeznaczony na maski.

Każdy z  Nas może pomóc. Prze-
szukajcie swoje domy i  przekażcie 
maski. Red 

Maska dla medyka

Od 4 maja wznowiona została dzia-
łalność targowiska w Buku. W celu 
zapobiegania zakażeniu koronawi-
rusem sprzedawcy oraz kupujący 
zobowiązani są do przestrzegania 
rygorystycznych wymagań sani-
tarnych i higienicznych zgodnych 
z zaleceniami Głównego Inspektora 
Sanitarnego. ZS

Targowisko 
działa
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REKLAMA

Arboretum jest czynne od 5 maja. 
Obowiązują jednak nowe, zmie-
nione zasady. Otwarte jest w dni 
powszednie (od wtorku do piątku) 
w godzinach: 13.00-19.00, w week-
endy i święta w godzinach 10.00-
19.00, w poniedziałki nieczynne.

Na terenie Arboretum obowiąz-
kowo należy: zakrywać nos i usta 
maseczką ochronną lub elementami 
odzieży, zachować 2-metrową odle-
głość od innych osób, bezwzględnie 
stosować się do wytycznych ogólno-
krajowych dotyczących pandemii, 
stosować się do zaleceń pracowni-
ków Arboretum, zakazuje się korzy-
stania z placu zabaw dla dzieci.

W związku z możliwością wpro-
wadzenia ograniczenia liczby osób 
jednocześnie zwiedzających Arbo-
retum może być ono czasowo za-
mknięte. Goście proszeni są więc 
o ograniczenie pobytu do 2 godzin

Wnętrza Zamku Kórnickiego 
będą udostępniane dla zwiedza-
jących od 16 maja, od wtorku do 
niedzieli w godz. 10.00-16.00. 

Nie będzie możliwości zwiedzania 
w grupach. Zamek będzie można 
zwiedzać tylko indywidualnie, gdyż 
jednorazowo w pomieszczeniu 
przebywać będzie mogło maksymal-
nie 5 zwiedzających.

Zachęcamy Państwa do bezpłat-
nego pobierania w sklepie Google 
Play aplikacji Zamek w Kórniku. 
Wystarczy zabrać smartfon i słu-
chawki, by zwiedzać Zamek w Kór-

niku z własnym przewodnikiem. Bi-
blioteka dla czytelników w Zamku 
Kórnickim i w Pałacu Działyńskich 
(niestety nadal w stopniu bardzo 
ograniczonym) uruchomiona zosta-
nie od 25 maja.

Wkrótce opublikowane zostaną 
nowe, zmienione zasady korzystania 
z biblioteki oraz zwiedzania wnętrz. 
Więcej informacji na stronie: http://
www.bkpan.poznan.pl/ . Red

Arboretum i Zamek 
zapraszają 
Kórnickie Arboretum jest już otwarte, a Zamek udostępniony dla 
zwiedzających będzie od 16 maja
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Odbył się odbiór inwestycji pn. Bu-
dowa drogi gminnej Tomiczki – To-
mice z regulacją odwodnienia. 

W ramach zadania wykonano 
jezdnię o łącznej długości 0,937 km 
i szerokości 5,0 metrów o nawierzch-
ni bitumicznej. Powstał też parking 
na 8 miejsc postojowych w tym jedno 
miejsce dla niepełnosprawnych. Po-
nadto przebudowano istniejący zjazd 
na cmentarz, zamontowano oznako-
wanie pionowe oraz słupki prowadzą-
ce oraz wykonano pobocza gruntowe 
oraz uporządkowano tereny zielone.

Projekt został współfi nansowany 
ze środków Funduszu Dróg Samo-
rządowych w 50%. Red

Burmistrz miasta i  gminy Kórnik 
Przemysław Pacholski zniósł zakaz 
handlu na targowisku przy ul. Woj-
ska Polskiego w  Kórniku. Przypo-
mina jednak o ograniczeniach, jakie 
zostały nałożone także na tego typu 
placówki. Do odwołania na terenie 
targowiska czy bazaru może prze-
bywać maksymalnie tyle osób, ile 
wynosi liczba punktów handlowych 
pomnożona przez 4. ŁG

Droga Tomiczki–Tomice już gotowa!

Targowisko w Kórniku otwarte
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3 maja to data, która w sposób 
szczególny zapisała się na kartach 
polskiej historii. W tym dniu w ca-
łym kraju odbywają się uroczysto-
ści. Jednak tym razem było inaczej. 
229 rocznica uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja upłynęła bez hucznych 
obchodów. Ze względu na wpro-

wadzone obostrzenia w stęszew-
skiej gminie nie odbyły się żadne 
uroczystości. Po mszy świętej w ko-
ściele pw. Świętej Trójcy w Stęsze-
wie przedstawiciele samorządu 
i kościoła złożyli symboliczne wią-
zanki kwiatów pod pomnikiem na 
Rynku. Red

3 Maja w Stęszewie 

UPADŁOŚCI KONSUMENCKIE 
I GOSPODARCZE, ODDŁUŻANIE, 
RENEGOCJACJE ZADŁUŻENIA 

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

REKLAMA? ZADZWOŃ 
 691-895-296
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Mimo trwającej epidemii, gmina 
Swarzędz jako jednostka samorzą-
du terytorialnego, stara się realizo-
wać swoje ustawowe obowiązki. Na 
początku bieżącego roku uzyskała 
pozwolenie na użytkowanie nowego 
budynku mieszkalnego. 

Po zakończeniu intensywnych 
prac Społecznej Komisji Mieszka-
niowej i zatwierdzeniu przez bur-
mistrza Mariana Szkudlarka pro-
pozycji listy rodzin skierowanych do 
zamieszkania w budynku położo-
nym w Jasinie przy ul. Wrzesińskiej 
156, w pierwszych dniach kwietnia 
rozpoczęło się jego zasiedlanie. 
W związku z epidemią proces ten 
będzie znacząco rozłożony w czasie.

Przypominamy, że budynek ten 
wybudowany został przez Swa-
rzędzkie Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego z wykorzystaniem 
preferencyjnego kredytu z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Gwa-
rantem kredytu jest g mina Swa-
rzędz, która wynajęła od swojej 

spółki wszystkie 21 znajdujących 
się tam lokali. W ręce potrzebu-
jących rodzin trafi ło 19 z nich, a 2 
zarezerwowane zostały na potrzeby 
rozszerzenia programu mieszkań 
chronionych, zapoczątkowanego 
w naszej gminie przed rokiem.

Wszystkim lokatorom życzymy 
zdrowia i samych pozytywnych 
wrażeń z zamieszkiwania w nowych 
mieszkaniach. Aby jak najdłużej 
służyły – pamiętajcie, że należy o nie 
dbać, jak o swoje. 
MS

Nowi lokatorzy 
W bloku wybudowanym przez Swarzędzkie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego zamieszkało 19 rodzin

REKLAMA? ZADZWOŃ  691-895-296
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Na początku kwietnia burmistrz 
Swarzędza Marian Szkudlarek 
podpisał umowę z Wielospecjali-
stycznym Szpitalem Miejskim im. 
Józefa Strusia z Zakładem Opie-
kuńczo-Leczniczym Samodziel-
nym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu 
przy ul. Szwajcarskiej 3, reprezen-
towanym przez dyrektora dr Bartło-
mieja Gruszkę. 

Na mocy tej umowy z budżetu 
gminy Swarzędz udzielona została 
dotacja celowa na zakup sprzętu 
ochrony osobistej i indywidualnej 
oraz niezbędnej aparatury medycz-
nej na potrzeby udzielania świad-
czeń zdrowotnych związanych ze 
zwalczaniem COVID-19. Wysokość 
dotacji wynosi 100  000 zł. Kwota 
ta natychmiast została przekazana 
szpitalowi. MW 

100 tys. dla szpitala 
od gminy Swarzędz 

Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek.
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Gmina Kostrzyn realizuje pro-
jekt grantowy pn. Zdalna Szkoła 
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Osi Priorytetowej nr 
I „Powszechny dostęp do szybkiego 
Internetu”, działania 1. 1: „Wyeli-
minowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szeroko-
pasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach”.

Projekt jest odpowiedzią na obec-
ną sytuację szkolnictwa, związaną 
z wprowadzeniem na obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej stanu epidemii, 
spowodowanym zakażeniami koro-
nawirusem. Zamknięcie placówek 
oświatowych na wiele tygodni wymu-
siło nowe standardy prowadzenia za-
jęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast 
w szkolnych ławach zasiadają przed 
monitorami komputerów. 

Dofi nansowanie na realizację 
projektu wyniosło 79.148,80 zł 
i stanowi 100% kwoty wydatków 

kwalifi kowanych (max. kwota dla 
gminy Kostrzyn to 80 000,00 zł). Za 
powyższą kwotę zakupionych zo-
stało 25 laptopów oraz 21 routerów 
z dostępem do internetu. 

Zakupiony sprzęt, Dyrektorzy 
szkół udostępnili tym uczniom, któ-
rzy nie posiadali narzędzi pozwala-
jących na realizację zdalnych lekcji.
Paulina Bankiewicz

#zdalna szkoła
Gmina Kostrzyn otrzymała 79.148,80 zł na realizację projektu 
grantowego o nazwie „Zdalna Szkoła”
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Zgodnie z uchwałami podjętymi 
na XX Sesji Rady Miejskiej Gminy 
Kostrzyn przedsiębiorcom prowa-
dzącym działalność gospodarczą na 
terenie gminy Kostrzyn przysługuje 
pomoc w walce ze skutkami epide-
mii korona wirusa COVID-19.

Warunki jakie należy spełnić, aby 
przedsiębiorca mógł otrzymać po-
moc określono w Uchwałach numer 
XX/174/2020 i XX/175/2020 Rady 
Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 
20.04.2020 roku,

Z pomocy określonej w w/w uchwa-
łach w zakresie podatku od nierucho-
mości mogą skorzystać podatnicy 
podatku od nieruchomości tj. osoby 
fi zyczne, osoby prawne, jednostki 
organizacyjne, w tym spółki niepo-

siadające osobowości prawnej, będą-
ce właścicielami nieruchomości lub 
obiektów budowlanych, posiadacza-
mi samoistnymi nieruchomości lub 
obiektów budowlanych, użytkowni-
kami wieczystymi gruntów.

Ze zwolnienia z podatku od nieru-
chomości gruntów oraz budynków 

i budowli lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, których dotyczy zakaz 
prowadzenia działalności związany 
ze skutkami epidemii COVID-19 
mogą skorzystać przedsiębiorcy, 
których objął zakaz wykonywania 
działalności, natomiast z odro-
czenia płatności skorzystać mogą 
przedsiębiorcy nieobjęci zakazem, 
których płynność fi nansowa uległa 
pogorszeniu na skutek spadku ob-
rotów gospodarczych w następstwie 
wystąpienia COVID-19.

Aby uzyskać pomoc należy wy-
pełnić stosowne dokumenty, które 
znajdą Państwo na stronie Urzędu 
Miejskiego w Kostrzynie w zakładce 
dla Przedsiębiorcy. Red 

6 maja biblioteka w Kostrzynie i fi lie 
biblioteczne w Czerlejnie, Gułto-
wach, Iwnie i w Siekierkach zostały 
otwarte dla czytelników. Prosimy 
o zwrócenie uwagi na zmianę go-
dzin oraz zasad korzystania. 

Zgodnie z rekomendacjami Bi-
blioteki Narodowej odnoście wzno-
wienia działalności bibliotek infor-
mujemy, że Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Kostrzynie i fi lie 
w Czerlejnie, Iwnie, Gułtowach, Sie-
kierkach będą działać według nastę-
pujących zasad:

1. Przed wejściem do biblioteki 
Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia 
nosa, ust i odkażenia rąk. 

2. W wypożyczalni będzie mogła 
przebywać 1 osoba. Pozostali Czy-

telnicy są zobowiązani poczekać 
w kolejce w holu biblioteki zacho-
wując odpowiednią odległość. 

3. Oddane książki „wędrują” do 
kwarantanny! Po 10 dniach zostaną 
odpisane z konta Czytelnika i włą-
czone do księgozbioru.

4. Nie wolno dezynfekować ksią-
żek we własnym zakresie.

5. Wolny dostęp do księgozbioru 
zostaje ograniczony.

6. W celu zapewnienia sprawniej-
szej obsługi zalecamy wcześniejsze 
przygotowanie listy tytułów, które 
chcemy wypożyczyć. Można to zro-
bić na 4 sposoby: przesłać mailem, 
zamówić przez telefon, zamawiać 
korzystając z katalogu on-line lub 
spisać na kartce.

7. Nie ma możliwości skorzy-
stania z książek oraz komputerów 
znajdujących się w czytelni. 

Biblioteka będzie czynna: wypo-
życzalnia poniedziałek – piątek 10–
18, sobota 9–13, oddział dla dzieci 
poniedziałek – piątek 10–16, fi lia 
w Czerlejnie poniedziałek – piątek 
8–12, fi lia w Iwnie wtorek – 8–12, 
czwartek – 8– 2, fi lia w Gułtowach 
poniedziałek – 10–17, środa – 9– 
17, piątek – 10–17 fi lia w Siekier-
kach poniedziałek – piątek 8–12, 
księgarnia poniedziałek – piątek 
8–18, sobota 9–13.

Sprzedaż odbywać się będzie 
zgodnie z wymogami obowiązujący-
mi w handlu. 
BP w Kostrzynie

Kostrzyn pomaga przedsiębiorcom!

Biblioteka w Kostrzynie otwarta!
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W Kostrzynie obchodzono Święto 
Narodowe 3 Maja – w tym roku 229. 
rocznicę uchwalenia w 1791 roku 
Konstytucji 3 Maja.

Ze względu na epidemię korona-
wirusa tegoroczne obchody święta 
były zupełnie inne, niż wszystkie 
poprzednie, bez ofi cjalnych uro-
czystości. Pod pomnikiem Walki 
i Męczeństwa na kostrzyńskim Ryn-
ku w imieniu mieszkańców gminy 
Kostrzyn i całej samorządowej spo-
łeczności, kwiaty złożyli burmistrz 
gminy Kostrzyn Szymon Matysek, 
zastępca burmistrza Waldemar Bi-
skupski oraz przewodniczący Rady 
Grzegorz Banaszak. Pod pomni-
kiem powiewał sztandar gminy Ko-
strzyn. Paulina Bankiewicz

W tym roku obchody świąt majo-
wych – Święta Pracy i przypadającej 
1 maja 16. rocznicy wstąpienia Pol-
ski do Unii Europejskiej, Dnia Fla-
gi RP i Święta Konstytucji 3 Maja, 
miały w Swarzędzu inny niż dotych-
czas charakter. 

Z uwagi na panującą sytuację 
epidemiczną, nie odbyły się trady-
cyjne miejskie uroczystości. 2 maja 
w imieniu wszystkich mieszkańców 
gminy, symboliczne wiązanki złożyli 
przed Pomnikiem Poległych za Wol-
ność i Ojczyznę oraz pod tablicą upa-
miętniającą Bohaterów Poległych za 
Wolność i Ojczyznę, przedstawiciele 
władz samorządowych Swarzędza, 
na czele z burmistrzem, Marianem 
Szkudlarkiem i przewodniczącą 
Rady Miejskiej Barbarą Czachurą. 
W uroczystości uczestniczyli także 

I zastępca burmistrza, Grzegorz Ta-
terka oraz sekretarz gminy, Agata 
Kubacka. Z inicjatywy przedsta-
wicieli swarzędzkich organizacji 
i klubów, na płycie przed ratuszem 
rozpostarto w Dniu Flagi kilkuna-
stometrowy biało-czerwony Symbol 
Narodowy, jako wyraz przywiązania 
do naszych państwowych barw. 

Na ulice miasta i gminy wyruszył 
oznakowany samochód z fotogra-
fami  KSPhotography-Kacper Sku-
biszak Fotografi a Sportowa na po-
kładzie, który przemieszczał się po 
ulicach i osiedlach, wypatrując 
(w oknach, na balkonach, w ogro-
dach) za pomocą obiektywów foto-
grafi cznych, mieszkańców z biało-
czerwonymi emblematami. W ten 
sposób ma powstała wielka swarzędz-
ka biało-czerwona galeria zdjęć... IP 

Święto Konstytucji 

Majowe święta 
w Swarzędzu
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29 kwietnia placówkom oświato-
wym z terenu miasta i gminy Buk 
przekazanych zostało 35 laptopów 
kupionych w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 
I „Powszechny dostęp do szybkiego 
Internetu” Działania 1.1: „Wyeli-
minowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szeroko-
pasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach” dotycząca 

realizacji projektu grantowego pt. 
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej w syste-
mie kształcenia zdalnego stanowią-
cych własność Miasta i Gminy Buk.

Zakupiony sprzęt to laptopy mar-
ki DELL modele E5520/E6520/
E6530, z procesorami i5 8GB RAM 
120GB SSD, matrycą HD/HD wraz 
z oprogramowaniem Offi ce 2019 
EDU MOLP o łącznej wartości 
70.000,00 zł. Red 

Rząd bez konsultacji z samorząda-
mi podjął decyzję, że od 6 maja chce 
otworzyć żłobki i przedszkola. Pozo-
stawił jednak ostateczną decyzję w tej 
sprawie władzom samorządowym, 
tym samym cedując na nich całkowi-
cie odpowiedzialność za zdrowie i ży-
cie dzieci, rodziców i pracowników! 

– Wydane do tej pory zalecenia 
dotyczące funkcjonowania żłobków 
i przedszkoli są dalece nieprecyzyj-
ne i ogólne – mówi burmistrz Buku 
Paweł Adam. – Czas jaki nam dano 
na otwarcie placówek jest zbyt krót-
ki. Dlatego też podjąłem dziś decy-
zję, że pozostające w gestii gminy 
przedszkola pozostaną zamknięte 
do odwołania. – Musimy działać 
odpowiedzialnie w trosce o na-
szych najmłodszych mieszkańców 
i pracowników naszych placówek, 
ale również ich rodziny i bliskich. 
Decyzję o uruchomieniu opieki 
przedszkolnej podejmę w oparciu 
o zalecenia Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej, uszcze-
gółowione zalecenia ministerialne, 

realną potrzebę rodziców do zapew-
nienia ich pociechom opieki oraz 
przygotowanie naszych placówek 
do świadczenia usług opiekuńczych 
w nowym reżimie sanitarnym.

W przypadku prywatnych żłob-
ków i przedszkoli decyzja o ich 
ewentualnym uruchomieniu pozo-
staje w gestii osób nimi kierujących. 

– Pragnę również dodać, że rząd 
zapowiedział dalszą pomoc w po-
staci świadczenia opiekuńczego dla 
rodziców, których dzieci nie mogą 
być posłane do przedszkola lub żłob-
ka z powodu zamknięcia placówki. 
Będę Państwa na bieżąco informo-
wał o dalszych etapach naszego po-
stępowania, które podyktowane jest 
tylko i wyłącznie dobrem naszych 
mieszkańców – dodał burmistrz. Red

Kupili 35 laptopów Przedszkola nadal 
zamknięte
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Przed rozpoczęciem mszy św. 
w Sanktuarium Matki Bożej Bu-
kowskiej Literackiej w Buku wystą-
pił burmistrz gminy Paweł Adam. 

– Pierwsza konstytucja w Euro-
pie, a druga na świecie zrodziła się 
właśnie tutaj – w Polsce! Było to 
wielkie osiągnięcie Sejmu Cztero-
letniego, zwieńczone uchwaleniem 
ustawy rządowej 3 maja 1791 r. Było 
to wydarzenie tak wielkiej wagi, że 
Sejm Wielki zdecydował o budowie 
Świątyni Opatrzności Bożej, jako 
wotum za pomyślne uchwalenie 
ustawy zasadniczej – mówił bur-
mistrz Buku.

Dziś na jego pamiątkę obchodzi-
my jedno z najważniejszych pol-
skich świąt narodowych. Ustawa za-
sadnicza z 1791 r. miała w zamyśle 
jej twórców łagodzić nierówności 
społeczne i zmodernizować upada-
jący ustrój polityczny, zdominowa-
ny dotychczas przez uprzywilejowa-
ną szlachtę i słynne „liberum veto”. 
Wprowadzenie rządów prawa, 
których źródłem miała stać się spi-
sana konstytucja, miało prowadzić 
do częściowego zrównania praw 
cywilnych mieszczan ze szlachtą 
i ograniczenia nadużyć wynikają-
cych z pańszczyzny. Kres dominacji 
szlachty mógł stać się fundamen-
tem pod budowę nowoczesnego 
państwa. Było to zatem wydarzenie 
bez precedensu, które dawało szan-
sę na uniknięcie rozlewu krwi towa-
rzyszącego często zmianom ustro-
jowym. Niestety, było za późno, nie 
udało się ocalić upadającej państwo-
wości. Wiarołomne Prusy obróciły 
się przeciw Polsce, a sprzymierzona 
z magnatami Rosja doprowadziła 
do zatrzymania koniecznych reform 
i drugiego rozbioru Rzeczpospolitej 

w 1793 r. Polska stała się marionet-
kowym państwem pod faktycznymi 
rządami carycy Katarzyny II. Za-
ledwie kilka lat później w 1795 r., 
w wyniku przegranego powstania 
kościuszkowskiego nasza ojczyzna 
zniknęła z mapy Europy. Rozpoczął 
się wówczas trwający 123 lata okres 
narodowej niewoli i podporzadko-
wania trzem sąsiadom.

Jednak mimo rozbiorów pamięć 
o konstytucji była żywa wśród Pola-
ków. Były ku temu ważne powody: 
pragnienia wolności, równości i rzą-
dów prawa. Nic zatem dziwnego, że 
do świętowania rocznicy uchwale-
nia konstytucji 3. Maja, powrócono 
już kilka miesięcy po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. 

– Zbierając się dzisiaj w bukow-
skim Sanktuarium nawiązujemy 
łączność z ideami naszych przod-
ków, ale jakże trudne i bolesne są 
okoliczności, które nam dziś towa-
rzyszą – kontynuował Paweł Adam. 
– Już od dwóch miesięcy zmagamy 
się wraz z całym światem z epidemią 
koronawirusa, który zbiera śmier-
telne żniwo, niszczy życie społeczne 
i gospodarkę, ogranicza obywatel-
skie swobody, a nawet praktyki reli-
gijne. Z tygodnia na tydzień zmienia 
się sytuacja na rynku pracy. Spokój 
ustąpił miejsca niepewności, a wiele 
rodzin drży myśląc o dniu jutrzej-
szym. Wielu osobom, a zwłaszcza 
seniorom, doskwiera społeczna 
izolacja prowadząca do samotności. 
W środku pandemii, przy rosnącej 
zachorowalności i liczbie zgonów 
chorych na koronawirusa, w czasie 
gdy namawia się nas do społeczne-
go dystansu mającego uchronić nas 
przed zakażeniem, pojawia się co-
raz więcej pytań o naszą przyszłość.

Rok 2020 jest rokiem szczegól-
nym, bowiem to również 30 rocz-
nica restytucji samorządu teryto-
rialnego w Polsce. 27 maja 1990 r. 
odbyły się pierwsze po 1989 r. w peł-
ni wolne wybory samorządowe i re-
alnie zapoczątkowany został proces 
budowy demokratycznego państwa 
prawa. Z uwagi na sytuację epide-
miczną zrezygnowaliśmy w naszej 
gminie z obchodów tej rocznicy. Ale 
to właśnie dziś widzimy wyraźnie jak 
wielka odpowiedzialność spoczywa 
na naszych lokalnych wspólnotach, 
z iloma wyzwaniami musimy sobie 
radzić w tej szczególnej sytuacji 
oraz jak ogromne jest zaufanie na-
szych mieszkańców do lokalnych 
władz. Bazując na 30-letnim samo-
rządowym doświadczeniu wierzę 
głęboko, że poradzimy sobie z tą 
trudną sytuacją, a organy państwa 
– zarówno na szczeblu centralnym 
jak i lokalnym – w swoim działaniu 
kierować się będą tylko i wyłącznie 
dobrem obywateli i pomyślnością 
najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Mówię o tym nieprzypadkowo, 
bowiem dziś zmagając się co dzień 
ze skutkami pandemii, stojąc naj-
pewniej w przeddzień klęski suszy, 
obserwujemy niezrozumiałe dla 
wielu z nas zjawisko ślepego parcia 
do organizacji wyborów prezydenc-
kich już w najbliższą niedzielę 10 
maja. Nie ulega dla mnie wątpli-
wości, że tocząc przygotowania do 
wyborów łamie się z trudem budo-
wane podwaliny demokratycznego 
państwa prawa, do miana którego 
nasza ojczyzna aspiruje od 1989 r. 
Ciągłość władzy państwowej, sta-
bilność państwa to rzeczy bardzo 
ważne, ale najważniejsze jest zdro-
wie i życie Polek i Polaków. Dzi-
siejsza Konstytucja z 1997 roku, 
chociaż być może niedoskonała 
i nie wszystkich satysfakcjonująca, 
daje nam stosowne mechanizmy do 
przeprowadzenia wyborów w czasie 
bezpiecznym dla nas wszystkich, 
w momencie gdy będziemy mieli 
możliwość przeprowadzić wolne, 
powszechne, równe i bezpośrednie 

wybory, a głosować będziemy tajnie 
tak, by każdy w zgodzie z własnym 
sumieniem mógł wybrać Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej na 
kolejne 5 lat. Ostatnie wydarzenia, 
jak chociażby bezpodstawne próby 
przymuszania nas samorządowców 
do przekazywania danych osobo-
wych naszych mieszkańców wska-
zanemu operatorowi są bardzo złym 
prognostykiem na przyszłość i wie-
rzę, że więcej się nie powtórzą.

Dziś więc zdecydowanie głośniej 
niż jeszcze rok temu, trzeba po-
wiedzieć, że wolność ojczyzny jest 
ponownie zagrożona. Trzeba po-
wiedzieć, że demokracja i państwo 
prawa to nie jest coś dane nam raz 
na zawsze, tylko coś o co trzeba 
nieustannie zabiegać, coś co trzeba 
sukcesywnie pielęgnować, a czasem 
nawet stanąć w obronie tych kon-
stytucyjnych wartości. Dziś apeluję 
więc do wszystkich o poszanowanie 
Konstytucji, o szacunek wobec pań-
stwa i prawa, ale przede wszystkim 
o poszanowanie praw i wolności 
Polek i Polaków. Wierzę głęboko, że 
zarówno nam na szczeblu lokalnym, 
jak również rządzącym na szczeblu 
ogólnokrajowym na sercu leży do-
bro Polski, dobro nas wszystkich. 
Głęboko wierzę, że mądrość Polek 
i Polaków zwycięży i dumny Naród 
Polski ocali tak ciężko wywalczoną 
demokrację, wolność, swobody oby-
watelskie, praworządność, a także 
wolność słowa i pluralizm polityczny.

Polska to nasze wspólne dobro!
– Dziękuję wszystkim mieszkań-

com za udział (również poprzez 
transmisję) w dzisiejszych wyjąt-
kowych jak na obecną sytuację ob-
chodach Święta Konstytucji 3. Maja 
– zakończył włodarz. Red

Demokrację trzeba sukcesywnie pielęgnować
Święto Konstytucji 3 Maja w mieście i gminie Buk

Burmistrz gminy Buk Paweł Adam wystąpił przed mszą świętą. 

Gminne 
przedszkola 
nadal zamknięte

Wszechobecny stan epidemiczny 
wraz z wprowadzonymi obostrze-
niami doprowadził do wielu zmian 
w codziennym funkcjonowaniu. 
Niestety, nie wszystkie instytucje 
społeczno-kulturalne mogą wzno-
wić swoją aktywność. 

Należy do nich także Dom Dzien-
nego Pobytu „Pogodna Jesień” 
w Buku, którego działalność – po-
dobnie jak pozostałych instytucji 
publicznych – została zawieszona 
ze względu na  rozprzestrzenianie 
się epidemii koronawirusa. Senio-
rzy są w  sposób szczególny nara-
żeni na zachorowania, które często 
są tragiczne w  skutkach. Jak tylko 
sytuacja wróci do normy – Dom Po-
godnej Jesieni, który trwale wpisał 
się już w  pejzaż gminny, ponownie 
otworzy się dla lokalnej społeczno-
ści. ZS

„Pogodna 
Jesień” 
ponownie 
się otworzy
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Zbrodnia katyńska obejmuje sze-
roki zakres masowych sowieckich 
mordów na polskich ofi cerach, 
funkcjonariuszach i urzędnikach – 
elicie polskiej inteligencji. W kwiet-
niu tradycyjnie pamiętamy o zbrod-
niach dokonanych na obywatelach 
polskich przez sowiecki reżim ko-
munistyczny. 13 kwietnia Dzień Pa-
mięci Ofi ar Zbrodni Katyńskiej  to 
data symboliczna: w tym dniu 
w 1943 roku świat dowiedział się 
o zbrodni, a dokładnie 47 lat później 
ZSRR ofi cjalnie przyznał się do jej 
popełnienia.

Przypomnijmy z tej okazji, że 
działania wojenne w obronie Polski 
toczyły się od 1 września 1939 roku 
z wojskami niemieckimi i słowac-
kimi, a od 17 września z wojskami 
sowieckimi. Mimo że marszałek 
Edward Śmigły – Rydz wydał dy-
rektywę, aby nie stawiać oporu 
Armii Czerwonej, dochodziło do 
sporadycznych starć. Obejmowały 
one obszar Kresów Wschodnich, 
a także tereny położone na zachód 
od Bugu. Tam gdzie toczyły się wal-
ki, oddziały polskie zadały nieprzy-
jacielowi dotkliwe straty. Ogółem 
w niewoli znalazło się około 230 
tysięcy żołnierzy w tym ponad 8 ty-
sięcy ofi cerów służby stałej, rezerwy 
i w stanie spoczynku oraz ponad 6 
tysięcy policjantów.

Zagarnięci przez Armię Czerwo-
ną Polacy we wrześniu 1939 roku 
ofi cerowie, policjanci i funkcjona-
riusze służby granicznej mieli być 
poddani masowej eksterminacji. 
Już 3 października 1939 roku Ław-
rentij Beria rozkazał wyselekcjo-
nować z jeńców ofi cerów Wojska 
Polskiego, Korpusu Ochrony Po-
granicza (KOP), funkcjonariuszy 

policji państwowej, pracowników 
wywiadu, sądownictwa i zgrupo-
wać ich w obozach specjalnych Ko-
zielska, Starobielska i Ostaszkowa. 
W następstwie segregacji jeńców 
w Ostaszkowie zgrupowano funk-
cjonariuszy policji państwowej 
i pracowników sądownictwa, żoł-
nierzy i ofi cerów KOP, natomiast 
w Kozielsku i Starobielsku ofi cerów 
Wojska Polskiego. Ich wymordowa-
nie wiosną 1940 roku, było decyzją 
najwyższych władz sowieckich.

W Katyniu, Charkowie i Mied-
noje oraz w innych – nieznanych 
dotychczas miejscach – zosta-
ło zamordowanych około 22 
tys. polskich jeńców wojennych 
w większości ofi cerów, policjantów, 
Wśród nich wielu było nauczycieli, 
lekarzy, profesorów i duchownych. 
W okresie od 3 kwietnia do 19 maja 
1940 r. wymordowano 14552 Pola-
ków: 4421 z obozu kozielskiego 
(w Lesie Katyńskim i w siedzibie 

NKWD w Smoleńsku), 6311 z obo-
zu ostaszkowskiego (w Twerze, 
ówcześnie Kalininie) i 3820 z obo-
zu starobielskiego (w Charkowie). 
Ofi ary dokonanej zbrodni były po-
grzebane w zbiorowych mogiłach 
– w Katyniu pod Smoleńskiem, 
Miednoje koło Tweru i Piatichat-
kach, na przedmieściu Charkowa. 
O pozostałych zamordowanych, 
około siedmiu tysiącach, nic nie 
wiemy.

Wśród 22 opaleniczan, ofi ar 
zbrodni katyńskiej, których nazwi-
ska ustalili Bogumił Wojcieszak 
i Zdzisław Kościański, było 11 ofi ce-
rów rezerwy, od stopnia podporucz-
nika do majora. Najwięcej, bo czte-
rech z nich, było nauczycielami. Byli 
też urzędnicy, farmaceuta, prawnik, 
inżynier. Policjantów było 10 i jeden 
funkcjonariusz Służby Więzien-
nej. W tej grupie znalazła się cała 
przedwojenna obsada personalna 
posterunku Policji Państwowej 

w Opalenicy. Spośród 22 opalenic-
kich ofi ar zbrodni katyńskiej, w za-
mieszczonych na tablicy, 6 zamiesz-
kiwało w roku 1939 w Opalenicy 
(Marian Ryszard Hoffman, Karol 
Katz, Adam Makowski, Ignacy Pie-
trzyk, Feliks Ringwelski i Kazimierz 
Wysocki) a pozostali związani byli 
z ziemią opalenicką urodzeniem lub 
wcześniejszą, przed 1939 r., aktyw-
nością zawodową.

***
Podsumowaniem tej sowieckiej 

zbrodni niech będą słowa Ryszar-
da Kaczorowskiego, b. Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej na 
Uchodźstwie i Honorowego Oby-
watela Opalenicy:

„Mord katyński był jednym z nie-
zwykle brutalnych przejawów dzia-
łania przywódców Związku Sowiec-
kiego, zmierzających do planowego 
wyniszczenia polskich elit i zamie-
nienia naszej Ojczyzny w niewolni-

czego satelitę komunizmu. Pasmo 
tych zbrodniczych działań zakoń-
czyło się dopiero z chwilą klęski 
totalitaryzmu sowieckiego. Plan 
likwidacji państwa polskiego, uni-
cestwienia inteligencji i wyniszcze-
nia biologicznej substancji naro-
du, realizowany w okresie II wojny 
światowej przez naszych sąsiadów, 
był zbrodnią ludobójstwa, potępio-
ną przez zwycięskie mocarstwa, 
ale ograniczoną jedynie do działań 
niemieckich. Wojenne zbrodnie so-
wieckie pokryto zmową milczenia. 
Żaden Trybunał Międzynarodowy 
nie osądził tego mordu, jak osądził 
w Norymberdze zbrodniarzy hitle-
rowskich. Pomniki, przy których 
składamy hołd niewinnym ofi a-
rom, świadczyły przez lata o naszej 
pamięci i oczekiwaniu na zadość-
uczynienie – nie dla zemsty, ale dla 
prawdy historycznej i zwykłej uczci-
wości”.
Bogumił Wojcieszak

Opaleniczanie pamiętają o ofi arach 
W związku z rocznicą zbrodni katyńskiej przedstawiciele samorządu Opalenicy złożyli symboliczne 
wiązanki kwiatów w miejscach pamięci związanych z tym bestialskim mordem
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Zgodnie z opublikowanym apelem 
burmistrza Opalenicy dotyczącym 
obchodów majowych świąt tego-
roczne uroczystości zostały ogra-
niczone do symbolicznego złożenia 
kwiatów. W dzień 229. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod 
Pomnikiem Walk i Męczeństwa 
na Placu Marszałka Józefa Piłsud-
skiego wiązanki złożyli burmistrz 

Tomasz Szulc – w towarzystwie 
zastępcy Pawła Jakubowskiego, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Eugeniusz Wojtkowiak oraz radni 
miejscy. Miejmy nadzieję, że są to 
ostatnie w ten sposób obchodzone 
święta państwowe i już niedługo bę-
dziemy mogli w nieskrępowany spo-
sób manifestować swój patriotyzm.
TA

W połowie kwietnia do wszystkich 
opalenickich szkół trafi ły przenośne 
komputery, które są odpowiedzią na 
obecną sytuację szkolnictwa, zwią-
zaną z wprowadzeniem na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epi-
demii, spowodowanym zakażenia-
mi koronawirusem. 

Zamknięcie placówek oświato-
wych na wiele tygodni wymusiło nowe 
standardy prowadzenia zdalnie zajęć 
edukacyjnych. Uczniowie zamiast 
w szkolnych ławach zasiadają przed 
monitorami komputerów w swoich 
domach. Niestety, wielu z nich nie 
posiada dostatecznego dostępu do 
internetu lub sprzętu. 

Gmina Opalenica będąc organem 
prowadzącym dla placówek oświa-
towych przeznaczyła ze swojego 
budżetu kwotę 79 509,50 zł na za-
kup 35 komputerów niezbędnych 
do prowadzenia zajęć dla uczniów 
i nauczycieli. Pula sprzętu   zosta-
ła podzielona na wszystkie szkoły 
proporcjonalnie do liczby uczniów 
uczęszczających do placówki.
MS/MCH

Rocznica Konstytucji 
3 Maja w Opalenicy

Komputery dla opalenickich szkół
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GMINA DOPIEWO

Do końca czerwca mieszkańcy gmi-
ny Dopiewo mogą zgłaszać projekty 
do Dopiewskiego Budżetu Obywa-
telskiego. 

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

W ten sposób samorząd zyska 
dodatkowe środki na inwestycje 
poprawiające komfort życia miesz-
kańców i szeroko rozumianą ofertę 
społeczną – sport, kulturę, oświa-
tę, integrację. O kilka milionów 
złotych, dzięki pozytywnej reak-
cji mieszkańców, którzy włączyli 
się w akcję „Bądźmy GIT z PIT!”, 
zwiększają się każdego roku wpły-
wy z PIT do budżetu gminy Dopie-
wo. Dzięki dodatkowym środkom 
samorząd gminy Dopiewo może 
organizować atrakcyjne koncerty 
i imprezy sportowe, ale także dbać 
o bezpieczeństwo (m.in. kwietnio-
wa akcja „Maseczka dla mieszkań-
ca”, w ramach której zostało roz-
prowadzonych wśród mieszkańców 
50 tys. maseczek ochronnych).

Często mówi się obecnie o wpły-
wie epidemii, izolacji i ograniczeń 

na gospodarkę i rynek pracy. Jedną 
z konsekwencji mają być mniej-
sze wpływy z PIT-ów do budżetów 
samorządów. Niewykluczone, że 
część inwestycji samorządy będą 
musiały przesunąć w czasie, możli-
we że na kolejne lata. Tak się stanie, 
jeśli nie uda się wypełnić nowymi 
przychodami „budżetowych ubyt-
ków”. Budżety mogą podreperować 
ci, którzy do tej pory nie zwracali 
uwagi na to, jaki adres widniał w ich 
deklaracji, bo było im to obojętne. 
A przecież czasem adresy meldunku 
i zamieszkania są różne. 

Szacuje się, że to niedopatrzenie 
w niektórych gminach może doty-
czyć nawet kilku tysięcy podatników 
(mieszkańców). Warto uświadomić 
sobie wagę podania odpowiedniej 
informacji o adresie zamieszkania 
w deklaracji podatkowej. W czasach 

walki z koronawirusem, mobiliza-
cja mieszkańców, jest szczególnie 
istotna. Ważna jest każda złotów-
ka. Bądźmy GIT z PIT! W tym roku 
okres rozliczeń z fi skusem został 
przesunięty o miesiąc – do końca 
maja, w ramach tzw. tarczy anty-
kryzysowej. Więcej czasu mamy 
na składanie zeznań i zapłacenie 
podatku, choć aktualizacji adreso-
wej można dokonać w dowolnym 
momencie roku. Każdemu z nas 
powinno zależeć, by nadać 40-pro-
centowej części podatku kierunek: 
„Gmina, w której mieszkam”. 

Dopiewo: Bądźmy GIT z PIT!
Urząd Gminy Dopiewo od kilku lat przekonuje mieszkańców, 
że warto zwrócić uwagę na to, czy w zeznaniu podatkowym jako 
miejsce zamieszkania jest wskazany adres na terenie tej gminy. 
Jeśli tak zrobią, to do budżetu gminnego wróci ok. 40 proc. 
podatku, które płacą państwu 
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I JUŻ WSZYSTKO WIESZ...
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Była to pierwsza sesja zorganizowa-
na w  takiej formie, choć wcześniej 
debatowali już w  podobny sposób 
podczas zaplanowanych komisji. 
W czasie sesji radni:

• dokonali zmiany uchwały bu-
dżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 
2020 rok oraz Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta i Gminy Kór-
nik na lata 2020–2030,

• podjęli uchwałę w sprawie za-
ciągnięcia pożyczki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

• udzielili pomocy fi nansowej 
Powiatowi Poznańskiemu z prze-
znaczeniem na dofi nansowanie 
inwestycji pod nazwą „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 2477P Gądki – 
Szczodrzykowo,

• podjęli uchwałę w sprawie nie-
dochodzenia należności z tytułu re-
kompensaty za koszty odzyskiwania 
należności o charakterze cywilno-
prawnym przypadających Miastu 
i Gminie Kórnik i jej jednostkom 
organizacyjnym,

• uchwalili zwolnienia od podatku 
od nieruchomości niektórych grup 
przedsiębiorców, których płyn-
ność fi nansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatyw-
nych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19,

• zmienili uchwałę nr XVI / 177 / 
2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik 
z 5 grudnia 2019 r. dotyczącej okre-
ślenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych,

• uchwalili zwolnienia rodziców 
dzieci uczęszczających do żłobka 

prowadzonego przez Miasto i Gmi-
nę Kórnik z opłat za pobyt w okresie 
zawieszenia działalności jednostki 
w związku z rozprzestrzenianiem 
się w Polsce koronawirusa wywołu-
jącego chorobę COVID-19,

• podjęli uchwałę w sprawie nie-
odpłatnego przejęcia prawa użytko-
wania wieczystego nieruchomości 
położonej w obrębie Szczodrzyko-
wo, gmina Kórnik,

• wyrazili zgodę na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego i od-
danie w użyczenie nieruchomości 
zabudowanej położonej w Kórniku, 
obręb Bnin,

• uchwalili „Wieloletni plan 
rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanali-
zacyjnych będących w posiadaniu 
AQUANET S.A. na lata 2020 – 
2029”, oznaczony nr 19/002/PI-10,

• ustalili dopłaty do taryfy Spółki 

z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usłu-
gi Komunalne WODKOM KÓR-
NIK dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę w miejscowościach: Celesty-
nowo, Czmoń, Czmoniec, Kromoli-
ce, Pierzchno, Radzewo, Runowo, 
Szczodrzykowo, Trzykolne Młyny 
na terenie Miasta i Gminy Kórnik,

• przyjęli program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta i Gminy Kórnik 
na rok 2020,

• określili sezon kąpielowy na te-
renie Miasta i Gminy Kórnik obej-
mujący okres od 25 czerwca 2020 r. 
do 31 sierpnia 2020 r.

• nadali nazwę ulicy w miejsco-
wości Kamionki oraz Czołowo. Ul. 
Leśne Zacisze ma swój początek od 
działki nr 351/4 i biegnie do granicy 
działki 1126, której podstawę sta-
nowi droga oznaczona jako działka 

1127. W miejscowości Czołowo 
pojawi się ul. Zwierzyniecka, która 
rozciągać się będzie od działki nr 
293 do granicy działki 278 w obrę-
bie Czołowo, której podstawę sta-
nowi droga oznaczona jako działka 
175/1.

• nadali nazwę ulicy w miejscowo-
ści Robakowo. Ul. Przy Nowinie ma 
swój początek od działki nr 350/2 
i biegnie do granicy działki 350/8, 
której podstawę stanowi droga 
oznaczona jako działka 350/7. Ul. 
Czeremchowa rozpoczyna się od 
działki nr 352/3 i biegnie do granicy 
działki 352/51, której podstawę sta-
nowi droga oznaczona jako działka 
nr 352/50,

• nadali nazwę ulicy w miejsco-
wościach Radzewo, Czmoń i Czmo-
niec. Ul. Kaszubska ma swój po-
czątek od działki oznaczonej nr 
206 w obrębie Radzewo i biegnie 
do działki nr 635 w obrębie Czmo-
niec, której podstawę stanowi droga 
oznaczona działkami nr 207 w obrę-
bie Radzewo oraz nr 75 i nr 77 w ob-
rębie Czmoniec,

• dokonali zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego strefy ochronnej terenu 
zamkniętego w Borówcu, obejmu-
jącego obszary obrębów Borówiec, 
Szczytniki, Gądki, Koninko i Ro-
bakowo w gminie Kórnik – dotyczy 
dz. ewid. nr 209/1, 212/3, 220/1 
i 225/1 w Szczytnikach; 82/2, 82/3 
ark. 2 w Borówcu; 491/1, 493/1, 
506/2 ark. 9 w Borówcu,

• przystąpili do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w obrębie 
geodezyjnym Czmoń w rejonie ulic: 
Pasiecznej, Bnińskiej, Lipowej, 
Świerkowej i Brzozowej, gmina 
Kórnik, oraz w obrębie geodezyj-
nym Kamionki w rejonie ulicy Roga-
lińskiej i Porannej Rosy dla działek 
oznaczonych numerami ewiden-
cyjnymi: 387/1, 459, 457/1, 457/2 
i 456/5, gmina Kórnik,

• zmienili uchwałę nr XLIX/
666/2018 Rady Miasta i Gminy 
Kórnik z 25 lipca 2018 r. w sprawie 
ustalenia Strefy Płatnego Parkowa-
nia Niestrzeżonego, wprowadze-
nia i ustalenia wysokości opłat za 
parkowanie pojazdów samochodo-
wych, opłat dodatkowych i sposobu 
ich pobierania,

• zatwierdzili Zarządzenie Nr 
53/2020 Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Kórnik z 18 marca 2020 r. w spra-
wie wprowadzenia zakazu handlu 
na targowisku przy ul. Wojska Pol-
skiego w Kórniku oraz Zarządze-
nie Nr 71/2020 Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik z 22 kwietnia 2020 
r. w sprawie zniesienia zakazu han-
dlu na targowisku przy ul. Wojska 
Polskiego w Kórniku.

Szczegóły na stronie: http://api.
esesja.pl/posiedzenie8/83659. Re-
lacja na profi lu Miasta i Gminy Kór-
nik na portalu YouTube.

Sesja w Kórniku w nowej formie
29 kwietnia odbyła się Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik. Radni obradowali za pomocą łącz internetowych
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Łukasz 
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

PROMOCJA

Firma Tulplast, która ma swoją sie-
dzibę na terenie gminy Swarzędz 
(w Paczkowie), wspiera walkę z ko-
ronawirusem. 16 kwietnia właści-
ciele przekazali do Urzędu Miasta 
Poznania 2000 ochronnych przyłbic 
do celem rozdysponowania ich mię-
dzy szpitale miejskie. 

17 kwietnia, Tulplast dostarczył 
300 takich zabezpieczeń wielokrot-
nego użytku, wykonanych z wy-
trzymałego tworzywa sztucznego, 
do UMiG w Swarzędzu. Zostały 
one odpowiednio spożytkowane, 
trafi ając do wykorzystania przez 

urzędników i pracowników fi lii oraz 
swarzędzkich służb (straż pożarna, 
straż miejska, policja, czy ratownic-
two medyczne). 

– Bardzo dziękujemy ofi arodaw-
com za tak potrzebny gest, bowiem 
każde dodatkowe zabezpieczenie 
przed wirusami i drobnoustrojami 
jest teraz dla nas szczególnie cenne 
– czytamy w komunikacie urzędu.

Warto nadmienić, że producenci 
deklarują gotowość do niesienia dal-
szej pomocy podmiotom najbardziej 
potrzebującym produkowanego 
przez nich ochronnego sprzętu. IP 

Przyłbice 
dla szpitali i służb

28 kwietnia pracownicy Urzędu 
Miasta i  Gminy Kórnik dostarczy-
li do szkół podstawowych z  tere-
nu gminy Kórnik 45 laptopów dla 
uczniów zakupionych w  ramach 
projektu „Zdalna Szkoła” w  celach 
poprawy realizacji nauczania z  wy-
korzystaniem narzędzi do nauki 
zdalnej. 

Gmina otrzymała na ten cel dofi -
nansowanie w wysokości około 100 
tys. zł. Laptopy zostały przygotowa-
ne przez informatyków i  rozdyspo-
nowane przez dyrektorów szkół. ŁG

45 laptopów 
do nauki 
w Kórniku 
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TARNOWO PODGÓRNE

Budynek szkolny niemal gotowy, 
przyjeżdżają meble do klas, a w pra-
cowniach montowane są nowiutkie 
maszyny do nauki zawodów. Czas 
zatem na Drzwi Otwarte w Zespo-
le Szkół Technicznych w Tarnowie 
Podgórnym i... koronawirus w tym 
nie przeszkodzi – po prostu orga-
nizatorzy oprowadzą chętnych wir-
tualnie.

Szkoła zaprasza na e-spacery 
po klasach, na rozmowy o nauce 
w Technikum i Szkole Branżowej, 
o procesie rekrutacji i o wszystkim 
tym, co Zespół Szkół Technicznych 
Tarnowo Podgórne może uczniom 
zaoferować. 

 – Bądźcie z nami, bo takiej budy 
jeszcze nie było – zachęca dyrekcja.

Pierwszy e-spacer już się od-
był, na kolejne placówka zaprasza 
w każdą środę w południe na profi -
lu Zespołu Szkół Technicznych na 
Facebooku. Warto też odwiedzić 
stronę internetową i poznać ofertę 
szkoły www.zst-tp.pl. ARz

Opowiedzą 
o nowej szkole!
W Zespole Szkół 
Technicznych 
w Tarnowie 
Podgórnym 
odbywają się drzwi 
otwarte

Konkurs na stanowisko dyrekto-
ra Biblioteki Publicznej Tarnowo 
Podgórne, po tym jak na emeryturę 
przeszła Iwona Bilińska, wygrała 
Agnieszka Nowakowska. Wójt Ta-
deusz Czajka wręczył jej ofi cjalne 
powołanie na to stanowisko. 

– Gratuluję pani podjęcia się tego 
ambitnego wyzwania – powiedział 
wójt Tadeusz Czajka. – Życzę wielu 
satysfakcjonujących chwil podczas 
realizowania wizji rozwoju czytel-
nictwa wśród mieszkańców naszej 
gminy.

A zadania stojące przez nową dy-
rektor są rzeczywiście duże, gdyż 
oprócz konieczności szybkiego 
przejęcia obowiązków na nowym 
stanowisku, należało przeorganizo-
wać pracę biblioteki i jej fi lii tak, aby 
dostosować je do obostrzeń sanitar-
nych związanych z zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Placówki w gminie Tarnowo Pod-

górne – bibliotekag i wszystkie fi lie 
– zapraszają od poniedziałku, 11 
maja. Zasady wypożyczania ksią-
żek w reżimie sanitarnym dostępne 
są na stronie internetowej www.
bibliotekatp.pl. Tego samego dnia 
ponownie otworzy drzwi także Mu-
zeum Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie. ARz

Wprowadzenie w szybkim tempie 
zdalnego nauczania to nie lada wy-
zwanie. Również dlatego, że wymaga 
m.in. odpowiedniego sprzętu kompu-
terowego. Nie wszystkie dzieci i na-
uczyciele takim dysponują. Dlatego 
gmina Tarnowo Podgórne, złożyła 
wniosek w ramach programu „Zdal-
na Szkoła” Ministerstwa Cyfryzacji, 
prowadzonego przez Centrum Pro-
jektów Polska Cyfrowa i otrzymała 
grant w wysokości 100 tys. zł. 

Te środki zostały przeznaczo-
ne na zakup na 46 laptopów dla 
wszystkich szkół gminy. Otrzymali 
je uczniowie i nauczyciele, najbar-
dziej potrzebujący takiego sprzętu 
do zdalnej nauki, wytypowani przez 
poszczególne placówki:

• Szkoła Podstawowa nr 1 w Tar-
nowie Podgórnym – 6 szt.,

• Szkoła Podstawowa nr 2 w Tar-
nowie Podgórnym – 8 szt.,

• Szkoła Podstawowa w Prze-
źmierowie – 4 szt.,

• Szkoła Podstawowa w Barano-
wie – 6 szt.,

• Szkoła Podstawowa w Ceradzu 
Kościelnym – 3 szt.,

• Szkoła Podstawowa w Lusówku 
– 10 szt.,

• Szkoła Podstawowa w Lusowie 
– 5 szt.,

• Liceum Ogólnokształcące 
w Tarnowie Podgórne – 4 szt.

Komputery na potrzeby zdalnej 
nauki przekazali także darczyńcy. 
Firma Wegner z Poznania (wyko-
nawca budowy szkoły w Przeźmie-
rowie) ofi arowała 7 komputerów dla 
Szkoły Podstawowej w Przeźmiero-
wie, a 6 komputerów od JS Consul-
ting Jakub Świerczyński z Tarnowa 
Podgórnego trafi ło do Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Tarnowie Podgór-
nym. Dzięki inicjatywie radnych 
Mateusza Borowskiego i Doroty 
Barełkowskiej sprzęt wypożyczyli 
także Kamila Czerwińska, Agniesz-
ka Budny, Magdalena Święcicka 
oraz fi rma Polody. 2 laptopy uży-
czyła też radna Natalia Wudarska. 
Dziękujemy! 
 ARz

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców 7 maja wzna-
wione zostało przyjmowanie odpa-
dów w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
w Rumianku (gm. Tarnowo Pod-
górne), oczywiście z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa epidemicz-
nego. Jednak z uwagi na epidemię 
do odwołania ten PSZOK praco-
wać będzie w zmienionych godzi-
nach, tj. od poniedziałku do piąt-
ku w godz.10.00 – 14.00. Uwaga: 
nowo utworzony PSZOK w Barano-
wie zostanie uruchomiony w termi-
nie późniejszym. 

Jednocześnie informujemy, że 
zaczyna obowiązywać nowy regu-

lamin funkcjonowania PSZOK na 
terenie gminy Tarnowo Podgórne. 
Najważniejsze zmiany to wprowa-
dzenie limitów ilości lub/i wielkości 
niektórych oddawanych odpadów, 
np. odpady ulegające biodegrada-
cji będą przyjmowane nieodpłat-
nie wyłącznie w postaci trawy, liści 
i rozdrobnionych gałęzi (o długości 
max. 30 cm i grubości/średnicy   
max. 10 cm) w ilości max. 400 kg 
z posesji na rok. 

Ponadto osoby dostarczające 
odpady muszą – na prośbę pracow-
ników obsługujących PSZOK – po-
kazać   dokument potwierdzający 
wniesienie aktualnej opłaty w za-
kresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi w gminie Tarnowo 
Podgórne (np. potwierdzenie prze-
lewu). 

W przypadku braku takiego 
dokumentu lub gdy odpady prze-
kraczają wskazane w regulaminie 
limity, a także wtedy, gdy oddawane 
są nierozdrobnione gałęzie i korze-
nie, to odpady zostaną przyjęte, ale  
wyłącznie odpłatnie, zgodnie z cen-
nikiem stosowanym przez TP-KOM 
sp. z o.o. 

Regulamin funkcjonowania 
PSZOK jest dostępny na stronie 
Tarnowskiej Gospodarki Komunal-
nej TP-KOM www.tp-kom.pl w za-
kładce Odpady / Obiekty. 
ARz

W gminie Tarnowo Podgórne w tym 
roku nie było żadnych obchodów 
majowych, dlatego 30 kwietnia, 
w imieniu mieszkańców, wójt Ta-
deusz Czajka złożył kwiaty przy po-
mniku w parku im. J. Wojkiewicza 
w Tarnowie Podgórnym. 

– W te majowe dni zawsze świę-
towaliśmy razem: 1 maja – Święto 
Pracy i rocznicę wstąpienia Pol-
ski do Unii Europejskiej, 2 maja 

– Dzień Flagi RP, 3 maja – Święto 
Konstytucji 3 Maja – powiedział 
Wójt Tadeusz Czajka. – W tym roku, 
ze względu wprowadzone obostrze-
nia, nie spotykamy się. Ale możemy 
pokazać, że pamiętamy o tych rocz-
nicach, wywieszając biało-czerwone 
fl agi. Myślmy także z wdzięcznością 
o wszystkich tych, którzy w czasie 
epidemii pracują, by nam łatwiej 
było przetrwać te trudne dni. ARz

Stowarzyszenie Dar Serc zapra-
sza na kolejną akcję krwiodawstwa 
w Tarnowie Podgórnym – 16 maja 
(sobota). Ze względu na pandemię 
wprowadzono zmiany.

– Do Tarnowa Podgórnego przy-
jedzie krwiobus RCKiK, który stanie 
na parkingu przy ul. 23 Październi-
ka 34 (pomiędzy budynkiem GKS 
Tarnovia a Szkołą Podstawową nr 
1 – wyjaśnia Wojciech Janczewski, 

wiceprzewodniczący Rady Gminy 
i prezes Stowarzyszenia Dar Serc. 
– Krwiodawców proszę o przestrze-
ganie wszelkich zasad bezpieczeń-
stwa, przede wszystkim o zachowa-
nie dystansu i osłonięcie ust i nosa. 

Akcja odbędzie się w godz. 9.00 
– 14.00. Zapraszamy wszystkich 
chętnych, również osoby, które 
pierwszy raz chciałyby oddać krew. 
ARz

Zmiany w bibliotece

Komputery 
do zdalnej nauki

PSZOK w Rumianku znów działa

Inne, ale ważne obchody majowe Oddaj krew – to cenny lek!
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Budynek szkoły będzie się składał 
z trzech kondygnacji naziemnych 
częściowo podpiwniczonych. Obec-
nie trwają prace murarskie pierw-
szego piętra. W części sportowej 
budynku wykonane zostały także 
otwory pod fundamenty pod przy-
szły montaż w podłodze słupków do 
siatkówki. Sala gimnastyczna za-
projektowana została o wymiarach 
43,5 m × 23,5 m dzielona kotara-
mi, na której będą mogły odbywać 
się jednocześnie 3 lekcje wf. Wraz 
z salą gimnastyczną budynek szkoły 

będzie swoim kształtem przypomi-
nał literę „U” o łącznej powierzchni 
użytkowej 7092,51 m2 .

Nowa szkoła będzie się składa-
ła między innymi z 26 sal dydak-
tycznych z  zapleczami, 3 świetlic 
szkolnych, pracowni językowych 
i informatycznych oraz biblioteki. 
Będzie ona przygotowana na przy-
jęcie ponad 600 uczniów. Pierwszy 
dzwonek w części edukacyjnej bu-
dynku powinien zabrzmieć w stycz-
niu 2021 roku. Od początku roku 
szkolnego 2021/2022 dostępna bę-

dzie dla uczniów również sala gim-
nastyczna.

30 kwietnia gmina Komorniki 
złożyła wniosek do Ministerstwa 
Sportu o dofi nansowanie budowy 
sal gimnastycznych przy szkołach 
podstawowych w Chomęcicach 
i Wirach w ramach „Programu 
Sportowa Polska edycja 2020” ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej. Łączna wartość wnio-
skowanej kwoty wynosi 5.261.000 
zł w tym 2.675 tys. zł Chomęcice 
i 2.586 tys. zł Wiry. PP

Szkoła w Wirach rośnie 
Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Wirach (gm. Komorniki) 
przy ul. Zespołowej z każdym dniem nabiera swoich kształtów 
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REKLAMA

„Bogu na chwałę, ludziom na ra-
tunek” – z tymi słowami na ustach 
pełnią swoją służbę. Niosą pomoc 
w potrzebie, ryzykują swoje zdrowie 
i życie, by zapewnić bezpieczeństwo 
innym.

Zawsze można na nich liczyć, 
bezinteresowni, odważni, dobrzy. 
Są przy nas w każdej trudnej sytu-
acji – nie tyko gdy pożar, nie tylko 
gdy wypadek. Od samego początku 
zagrożenia koronawirusem to oni 
podejmują ryzyko i są na pierwszej 
linii ognia. Organizowali zakupy 
środków dezynfekujących i środ-
ków ochrony oraz ich dostawy bez-
pośrednio do szpitali, objęli opieką 
seniorów i osoby potrzebujące, de-
zynfekują wiaty przystankowe, po-

dejmują wiele inicjatyw, dzięki któ-
rym możemy czuć się bezpieczniej.

Kochane Druhny, drodzy Dru-
howie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Plewiskach – dziś chcemy Wam 
powiedzieć: DZIĘKUJEMY! Jeste-
ście naszymi bohaterami. Jesteśmy 
dumni z Waszej służby. Życzymy 
Wam przede wszystkim zdrowia, 
dużo siły i wytrwałości. Dobro 
wraca, życzymy wiele pomyślności 
i przychylności losu.

Wójt gminy Komorniki Jan Broda 
odwiedził 4 maja strażaków z OSP 
Plewiska, by w dniu ich święta oso-
biście im podziękować. Spotkał się 
w remizie z naczelnikiem Robertem 
Kuraszem i złożył życzenia całej za-
łodze. Red

Podziękowanie 
dla strażaków
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TURYSTYCZNE PLOTki
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171 stopni – tyle trzeba pokonać, by 
wejść na wieżę na Dziewiczej Górze. 
Nagrodą za wysiłek jest piękna pa-
norama Puszczy Zielonki i nieodle-
głego Poznania – szczególnie efek-
towna podczas organizowanych 
regularnie nocnych wejść. 

Z wieży widokowej na Szachtach 
rozpościera się widok na ten unika-
towy park na pograniczu Poznania 
i Lubonia. Udane ujęcia podmo-
kłej doliny Warty zapewnia wieża 
na ścieżce dydaktycznej Bobrowy 
Szlak w rejonie Czmońca, a na spa-
cerowiczów w Kórniku czekają wi-
doki z wieży na molo nad Jeziorem 
Kórnickim. Jest też w pobliżu Po-
znania kilka obiektów, które nie są 
typowymi punktami widokowymi: 
wieża pałacowa w Biedrusku, za-
bytkowe wieże ciśnień w Biedrusku 
i Śremie oraz dwie drewniane wieże 
sąsiadujących ze sobą atrakcji – 
Skansenu Miniatur Szlaku Piastow-
skiego i Grodu Pobiedziska.

Wokół parku
Wielkopolski Park Narodowy moż-

na oglądać z góry z wielu stron. W po-
bliżu Szreniawy wznosi się murowana 

wieża, dawniej mauzoleum rodziny 
Bierbaumów, obecnie – punkt wido-
kowy. Wieża widokowa Mosina-Gli-
nianki zapewnia atrakcyjne widoki 
zarówno na park, jak i na położoną 
u podnóża plażę. Otoczenie obiektu 
przeszło niedawno gruntowną rewita-
lizację, podobnie jak pobliska ścieżka 
dydaktyczna „Osowa Góra-Jezioro 
Budzyńskie”, na której wzniesiono 
taras z widokiem na grodzisko, zwa-
ne Szwedzkimi Górami. Zupełnie 
nową realizacją jest też wieża ornito-
logiczna nad Jeziorem Trzcielińskim 
– doskonałe miejsce na podgląda-
nie ptasich mieszkańców dzikiego 
Trzcielińskiego Bagna. Całkowicie 
unikatowe przedsięwzięcie stanowi 
Podniebna Eko-Wioska w Deli Par-
ku, czyli trasa spacerowa na kładkach 
wiszących wysoko pomiędzy leśnymi 
drzewami.

Ścieżka w koronach drzew
Aby przeżyć spacer ścieżką w ko-

ronach drzew, nie trzeba już jechać 
do Krynicy, Czech lub na Słowację. 
Taką atrakcję ma od niedawna także 
Poznań. Budowa obiektu, drugiego 
tego typu w Polsce, zakończyła się 

w dolinie rzeki Szklarki, na terenie 
leśnictwa Antoninek. Poznańska 
ścieżka w koronach drzew ma ok. 
250 metrów długości. W najwyższym 
miejscu wznosi się 13 metrów ponad 
ziemię. Jej częścią jest punkt wypo-
czynkowo-widokowy, z którego moż-
na podziwiać okoliczną przyrodę. 

Parki linowe
Miłośnicy nadziemnych wędrówek 

chętnie odwiedzają parki linowe. Ca-
scader Park w Kobylnicy proponuje 
śmiałkom aż cztery trasy o zróżnico-
wanym stopniu trudności. Obornicki 
Park Linowy Adrenalina to dwie trasy 
i specjalna atrakcja na fi nał zaba-
wy – zjazd tyrolski nad rzeką Wełną. 
Dla najmłodszych sprawdzonym 
rozwiązaniem są niskie parki linowe, 
które można odwiedzić w Skórzewie, 
w Deli Parku albo przy Pałacu Janko-
wice. Nie trzeba używać tam uprzęży, 
a upadek w najgorszym razie oznacza 
niewielkiego guza.

Lotnictwo
Miłośnicy lotnictwa doskonale 

znają dwa obiekty: Lotnisko Poznań-
Kobylnica Aeroklubu Poznańskiego 

oraz Lądowisko Słonawy prowadzo-
ne przez Obornickie Stowarzyszenie 
Lotnicze. W obu można podziwiać 
podniebne akrobacje, jak i samemu 
wznieść się w górę podczas lotu wi-
dokowego. Nietypowym lotniskiem 
jest Muzeum Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie: stojąca w ogrodzie 
replika brytyjskiego myśliwca Hur-
ricane zaprasza na wystawę o legen-
darnym Dywizjonie 303. Ekspozycja 
lusowskiego Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich im. Gen. Józefa Do-
wbora Muśnickiego opowiada o cór-
ce patrona Janinie Lewandowskiej 
– pilocie i jedynej kobiecie-żołnierzu 
zamordowanej w Katyniu. Warto 
też odwiedzić niewielką Mórkę, by 
pokonać trasę nowej gry terenowej – 
questu „O zakochanym lotniku i nie-
jednym pomniku”. 

Bliżej gwiazd
Mało kto wie, że w Borówcu pod 

Poznaniem działa Obserwatorium 
Astrogeodynamiczne Centrum Ba-
dań Kosmicznych PAN. Unikatowa 
placówka naukowa jest dostępna 
dla grup pasjonatów, którzy chcieli-
by posłuchać o badaniach satelitów 

i kosmicznych śmieci. Astronomicz-
ną wycieczkę warto zakończyć na 
promenadzie w pobliskim Kórniku 
– ustawiona tam ruchoma mapa 
gwiezdnych konstelacji gwarantuje 
przedłużenie kosmicznych wrażeń!
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna

Nadziemne atrakcje Poznania i okolic
Nikt nie lubi, gdy ktoś patrzy na niego z góry. Jednocześnie sami szukamy okazji, by 

spojrzeć na świat z nieco szerszej perspektywy. Takich wrażeń dostarczają wieże widokowe, parki linowe 
i inne podpoznańskie atrakcje, które pozwalają choć na chwilę oderwać się od ziemi

Spacer ścieżką w koronach drzew w Poznaniu. Wieża widokowa na Dziewiczej Górze.

Niski park linowy przy Pałacu Jankowice.Widok z wieży widokowej na Szachtach w Poznaniu.

 NASZ PATRONAT

• „Turystyczne PLOTki”: 
W ramach cyklu wspólnie z Po-
znańską Lokalną Organizacją 
Turystyczną (PLOT) przybliża-
my regionalne atrakcje i ofertę 
Poznania podpoznańskich 
gmin. Liczymy, że nasze artykuły 
pozwolą na wirtualne zwiedzanie 
turystycznych perełek okolic 
Poznania, a w przyszłości staną 
się inspiracją dla rzeczywistych 
wycieczek.
Kolejne teksty cyklu ukażą się 
równolegle na łamach informa-
torów samorządowych 12 gmin 
członkowskich PLOT, w Naszym 
Głosie Poznańskim oraz w Praso-
wej Powiatowej 17.
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REKLAMA

Trwają prace odbiorowe nowego 
terenu rekreacyjnego w Plewiskach 
przy ul. Kupieckiej. Powstały obiekt 
oferuje boisko z nawierzchnią ze 
sztucznej trawy o wym. 62×32 m 
ogrodzone piłkochwytami o wyso-
kości 6 m, a także boisko do koszy-
kówki ulicznej o wymiarze 17×15m 
z nawierzchnią poliuretanową. 

Dla najmłodszych przygotowa-
ny jest plac zabaw z nawierzchnią 
z piasku, a dla tych nieco starszych, 
strefa z urządzeniami siłowni ze-
wnętrznej. Ponadto na całym te-
renie wykonane zostały ciągi pie-
sze, nasadzenia zieleni oraz mała 
architektura. Wszystko po to, aby 
mieszkańcy czuli się tam komforto-
wo i mogli wypocząć lub aktywnie 
spędzić czas. 

Prace realizowane były przez 
fi rmę Sodex Sp. z o.o. w oparciu 
o projekt pracowni projektowej PL+ 
z Poznania. Wartość powstałego 
obiektu to 995.070 zł.

Mamy nadzieję, że niedługo, 
jak minie epidemia koronawirusa, 
mieszkańcy gminy Komorniki będą 
mogli skorzystać z nowego obiektu. 
PP

Nowe boiska w Plewiskach
Pojawiły się kolejne miejsca do uprawiania sportu w gminie 
Komorniki 
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NASZGLOS
POZNANSKI.PL 
I JUŻ WSZYSTKO WIESZ...


