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500-lecie śmierci bpa Lubrańskiego. STr. 11
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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.  
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

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

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 P
r

a
so

w
e

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!

Budują kładkę

Nad jeziorem kórnickim powstają kolejne 
odcinki promenady o całkowitej długości 
około 200 m oraz kładka. 
Więcej na Str. 6 
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HAVET Hotel Resort & Spa ★★★★★ | ul. Wyzwolenia 29, 78-131 Dźwirzyno | +48 94 711 36 50 | havethotel.pl
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rozpoczęły się bezpłatne szczepie-
nia przeciwko HPV dla młodych 
mieszkańców powiatu poznań-
skiego. również w tym roku mogą 
z nich skorzystać także chłopcy. 
Decydująca jest kolejność zapisów. 
Dotychczas w akcji uczestniczyło 
prawie 10 tys. dzieci. wydano na 
ten cel ponad 4 mln zł.

w tym roku powiat planuje za-
szczepić 500 osób. Zarezerwował 
na to 310 tys. zł. każda gmina ma 
jednak ustalony limit, dlatego warto 
skorzystać z możliwości dokonania 
zapisów już teraz.

Profilaktyką zostaną objęte dzieci 
zameldowane na terenie powiatu z 
rocznika 2006 oraz uzupełniająco 
z 2005, jeżeli otrzymały co najmniej 
jedną dawkę w ramach zeszłorocz-
nego programu. Pierwsza szcze-
pionka będzie podawana w czerw-
cu, kolejne planuje się zaaplikować 
w lipcu i październiku br. Dlatego 
ważne jest jak najszybsze zarezer-
wowanie terminu.

Przypomnijmy, że jedną z głów-
nych przyczyn zachorowań na raka 
szyjki macicy jest wirus brodawczaka 
ludzkiego. kojarzy nam się z narzą-
dami płciowymi, ale rozwija się także 

w jamie ustnej. Jest tak powszechny, 
że może na niego zachorować 8 na 
10 osób. ochronę daje m.in. szcze-
pienie. HPV zaraża zarówno męż-
czyzn, jak i kobiety. Dlatego koniecz-
na jest profilaktyka. tym bardziej, że  
zmniejsza ona ryzyko zachorowania 
nawet o 70-90 %.

Program obejmuje również edu-
kację zdrowotną w zakresie zapo-
biegania chorobom wywoływanym 
przez wirusa brodawczaka ludzkie-
go. Ze względu na obecną sytuację 
epidemiologiczną, będzie ona pro-
wadzona online poprzez udostęp-
nienie filmu edukacyjnego na stro-
nie https://edictum.pl/programy/
hpv-powiat-poznanski/. Zgłoszenia 
dzieci należy kierować na e-mail: 
powiathpvzapisy@gmail.com, jak 
też pod nr 61 847 04 54 lub 510 
251 395, w godz. od 9.00 do 15.00. 
Pytania można wysyłać na e-mail: 
edictum@edictum.pl, a inne infor-
macje uzyskać telefonicznie (61 847 
04 54) od poniedziałku do piątku, w 
godz. od 8.30 do 15.30. 

w trakcie zabiegów zachowane 
zostaną środki ochrony i bezpie-
czeństwa związane z zagrożeniem 
koronawirusem sars – CoV – 2. JF

KRótKo z powiAtu poznAńsKiEgo

– to był bardzo dobry rok dla sa-
morządów, a w szczególności dla 
powiatu poznańskiego – tak radni 
podsumowali wykonanie budżetu 
za 2019 rok i tym samym zdecydo-
waną większością głosów udzielili 
w środę absolutorium staroście po-
znańskiemu i zarządowi powiatu. 
Głosowanie nad oceną wykonania 
ubiegłorocznego budżetu poprze-
dziło przedstawienie „raportu o 
stanie powiatu”. 

– Dokument ten zawiera podsu-
mowanie praktycznie wszystkich 
działań powiatu poznańskiego i jest 
swoistym kompendium wiedzy o 
naszym samorządzie – mówił pod-
czas sesji Jan Grabkowski, starosta 
poznański. 

Jak podkreślali radni, raport 
wytycza kierunki, w jakich powiat 
powinien działać. – a jednym z 
niezwykle ważnych obszarów jest 
ochrona środowiska – dodał radny 
seweryn waligóra. 

w trakcie sesji przedstawiona zo-
stała pozytywna ocena regionalnej 
izby obrachunkowej z  wykonania 
budżetu. Z kolei biegli rewidenci 
ocenili pan wydatków i dochodów 
powiatu za 2019 jako rzetelny i 
przejrzysty.  

ostatecznie dochody w roku 
2019 wyniosły ponad 393 mln zł, a 
wydatki ponad 395 mln zł. Do bu-
dżetu centralnego trafiły prawie 33 
miliony złotych tzw. podatku janosi-
kowego. to prawie 4 miliony więcej 
niż za rok 2018.

Na co powiat wydał w ubiegłym 
roku prawie 400 milionów złotych? 

Najwięcej pieniędzy zainwe-

stowano w zarządzanie drogami i 
komunikację – 114 mln zł. Dzięki 
temu możliwe było m.in. przygo-
towanie dokumentacji projektowej 
i przebudowa drogi węzła iwno do 
granicy Pobiedzisk wraz ze ścieżką 
rowerową (ponad 13,6 mln zł). Za 
9,5 mln zł zmodernizowana zosta-
ła też droga powiatowa Głuchowo 
– Chomęcice, a za prawie 5 mln zł 
droga Gądki – szczodrzykowo. Po-
wiat poznański zainwestował rów-
nież w węzły przesiadkowe w Guł-
towach, kórniku, Puszczykowie czy 
rokietnicy. 

oświata w ubiegłym roku po-
chłonęła aż 96 mln zł. Pieniądze te 
przekazano zarówno na remonty 
i modernizację placówek, jak i na 
programy edukacyjne czy stypendia 
dla najzdolniejszych uczniów. 

– Dzięki temu zdecydowanie lep-

sze warunki do nauki mają  ucznio-
wie ze szkoły w Murowanej Gośli-
nie. Na  rozbudowę i wyposażenie 
placówki przekazaliśmy 7,6 mln zł 
– mówi Jan Grabkowski, starosta 
poznański. 

Ponadto powiat poznański kolej-
ny rok zainwestował w infrastruk-
turę i wyposażenie pomieszczeń 
Centrum kształcenia Zawodowego 
w swarzędzu, (1,7 mln zł). Prze-
prowadzono również termomoder-
nizację budynku Zespołu szkół im. 
adama wodziczki w Mosinie (2,2 
mln zł). Natomiast na kontynuację 
prac rewaloryzacyjnych ośrodka dla 
dzieci niewidomych w owińskach 
wydanych zostało prawie 7 mln zł. 

każdego roku coraz więcej pie-
niędzy powiat przeznacza na polity-
kę społeczną i ochronę zdrowia. w 
ubiegłym roku było to ponad 65 mln 

złotych. Dzięki tak dużym nakła-
dom mieszkańcy skorzystali m.in. 
z licznych, bezpłatnych progra-
mów profilaktyki zdrowotnej (np. 
szczepień przeciwko HPV i grypie). 
Dofinansowano także funkcjono-
wanie izby wytrzeźwień (616 tys. zł) 
i  rozbudowę szpitala w Puszczyko-

wie (5,7 mln. zł). Pomoc społeczna 
kosztowała ponad 13 mln zł, które 
przekazano m.in. na Dom Pomocy 
społecznej w Lisówkach (5,8 mln 
zł) czy Powiatowe Centrum Pomocy 
rodzinie (3,2 mln zł). Natomiast 
16 mln zł przeznaczono w zeszłym 
roku na wydatki związane ze wspar-
ciem rodzin (rodziny zastępcze 
– 9,5 mln zł, placówki opiekuńczo-
-wychowawcze – 6,5 mln zł). 

w ubiegłorocznym budżecie nie 
zabrakło również pieniędzy na za-
bytki.  Dzięki 3,5 mln złotych prze-
prowadzono m.in. rewaloryzację za-
bytkowego ogrodzenia specjalnego 
ośrodka szkolno-wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych w owiń-
skach, czy remont kościoła św. Mi-
chała archanioła w Pobiedziskach. 
współfinansowany został kolejny 
etap odnowy zamku w kórniku. 

każdego roku powiat nie szczę-
dzi też pieniędzy na ochronę śro-
dowiska (1,6 mln zł). i tym razem 
przeprowadzono m.in. programy 
wymiany pieców oraz usuwania 
azbestu. Bezpieczeństwo, choć nie 
jest zadaniem własnym powiatu, 
co roku jest dotowane przez samo-
rząd. Z budżetu wydano na ten cel 
2,6 mln zł. Pieniądze trafiły do  po-
licji i straży pożarnej (PsP i osP). 
Powiat dofinansował zakup sprzętu 
specjalistycznego, radiowozów czy 
nagród konkursowych. Ponadto 
wsparł  modernizację Jednostki 
ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w krze-
sinach oraz rozbudowę Jednostki 
ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bole-
chowie wraz z terenem do ćwiczeń. 
KG

Wotum zaufania dla starosty
114 milionów na drogi, 96 mln na edukację. radni powiatu poznańskiego 
udzielili absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok 

Nowy wiadukt w Murowanej Goślinie
Niemal 3,9 mln zł dofinansowania 
z rezerwy subwencji ogólnej otrzy-
mał powiat poznański na rozbiórkę 
i budowę nowego wiaduktu na ulicy 
Gnieźnieńskiej w Murowanej Go-
ślinie. inwestycja pochłonie łącznie 
ponad 8 mln zł. Już wybrano wyko-
nawcę prac.

wiadukt, z którego dzisiaj ko-
rzystają kierowcy, rowerzyści i pie-
si, jest w złym stanie technicznym. 
Jest również za wąski, by mogły 
nim jednocześnie jeździć samocho-
dy w obu kierunkach. ruch odbywa 
się wahadłowo. Przed wjazdem z 
każdej strony działa sygnalizacja 
świetlna. 

Na początku lutego powiat złożył 
wniosek o dofinansowanie tej inwe-
stycji z rezerwy subwencji ogólnej. 
Praktycznie co roku z budżetu cen-
tralnego, udaje się pozyskać pienią-
dze na kolejne zadania drogowe. 
tym razem wsparcie jakie dostał 
powiat wynosi 3.874.800 złotych. 

Przypomnijmy,  że zgodnie z 
opracowanym projektem nowy 
wiadukt będzie miał dwa 4-metro-
we pasy ruchu. Z jednej strony po-
wstanie ścieżka rowerowa, z drugiej 
– chodnik. 

– Mamy gotową dokumentację, 
wydany został ZriD, czyli tak zwa-
ne zezwolenie na realizację inwe-
stycji drogowej – wyjaśnia Marek 
Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu. – wyło-
niliśmy już firmę, która zrealizuje 
inwestycję. Liczymy, że na początku 

czerwca podpiszemy z nią umowę. 
Po jej zawarciu wykonawca 

przedstawi szczegółowy harmono-
gram prac. w czasie ich prowadze-
nia kierowcy i piesi będą musieli 
korzystać z alternatywnych przejaz-
dów przez tory. o utrudnieniach bę-
dziemy informować na bieżąco. KF
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• dochody – 393 mln zł
• wydatki – 395 mln zł
• komunikacja i drogi  
   –  114 mln zł
• oświata –  96 mln zł
• polityka społeczna i zdrowie 
   – 65 mln zł
• ochrona zabytków – 3,5 mln
• ochrona środowiska – 1,6 mln
• bezpieczeństwo – 2,6 mln.

Powiat 2019 w liczbach:

HPV: zaszczep i córkę, i syna



5
nr 181 / 15 CZErWCA 2020

Czas Pani pracy jako skarbnika 
przypada dokładnie na trzy deka-
dy wolnej Polski. Ale pracowała 
też Pani w tutejszym urzędzie 10 
lat przed pierwszymi wyborami 
samorządowymi.  Czy okres 
transformacji był najtrudniejszy?

– Pracę w urzędzie faktycznie 
rozpoczęłam w czerwcu 1980 
roku na stanowisku księgowej 
budżetowej. w 1986 zostałam 
kierownikiem referatu finansowo-
-budżetowego, pełniąc jednocze-
śnie rolę głównego księgowego. Do 
czasu transformacji wszystko było 
narzucane przez władze centralne, 
urzędowi przydzielany był budżet 
na dany rok. Nie było swobodnego 
gospodarowania finansami. rok 
1990 był więc przełomowy. Był 
wyzwaniem, ponieważ wymuszał 
całkowicie zmianę sposobu myśle-
nia o gospodarowaniu środkami 
gminy. samorząd zyskał swobodę 
decyzyjności, zmieniły się przepisy. 
Jednak z każdym rokiem doświad-
czenia było już coraz łatwiej.

Czy, mimo ogromnego doświad-
czenia zdobytego przez te 30 lat, 
wciąż pojawiają się sprawy, które 
stanowią bardzo duże wyzwanie?

– Naturalnie. Do dziś zdarza się, że 
nie prześpię pół nocy przez analizo-
wanie różnych spraw. Corocznym 
wyzwaniem jest chociażby tworze-
nie budżetu – musimy najpierw 
wygospodarować dochód gminy, bo 
to jest podstawą naszej gospodar-
ki. wydatki możemy realizować, 
mając fizycznie wpływy na koncie. 
obecny rok nie należy do łatwych 
z powodu zmniejszonych wpływów 
spowodowanych sytuacją epide-
miczną. Był jeszcze jeden trudny 
rok, 2012, którego do końca życia 
nie zapomnę. Gmina stanęła przed 
zadaniem spłaty kredytu za grunty 
po dawnych PGr-ach (obecnie te-
ren Parku Przemysłowego). trudno 
było wygospodarować środki nawet 
na bieżące zobowiązania. ten czas 
był odważnym krokiem wstecz, 
dzięki któremu można było posta-
wić kilka kroków do przodu, czyli 

pozyskać inwestorów i dochód dla 
gminy. Myślę, że to przedsięwzięcie 
owocuje do dziś.

Co lubi Pani robić w wolnym 
czasie?  

– uwielbiam pracę w księgowości! 
Z trudem przychodzi mi odłączyć 
się od niej, nie myśleć o wszystkich 
terminach, wpłatach, tabelkach. 
Pracę zabieram nawet do domu. 
odłączę się od niej chyba dopiero 

na emeryturze, choć i tu nie mam 
pewności (śmiech). Nawet mój 
mąż czasem  zauważa, że fizycznie 
jestem w domu, ale myślami – 
jeszcze wciąż w urzędzie. Jadąc na 
wakacje nie mogę się powstrzymać, 
żeby choć nie spytać koleżanek z 
pracy „Co tam słychać?”. Gdy już 
uda mi się oderwać od ferworu pra-
cy, uciekam w książki. uwielbiam 
też kwiaty, przesadzanie, pielęgna-
cję. Czas spędzony z wnukami jest 
też dla mnie cudownym relak-
sem. Lecz, gdy praca jest pasją, 
nie odczuwa się takiej potrzeby 
rozdzielania życia zawodowego 
od rodzinnego. wszystko staje się 
spójną całością.  
Chciałabym na koniec podziękować 
za ogrom ciepłych słów i życzenia, 
które otrzymałam z okazji 30-lecia 
pracy, zarówno tych złożonych 
osobiście, jak i przekazanych za 
pośrednictwem gminnego facebo-
oka. to był niezwykły i wzruszający 
jubileuszowy dzień!

Rozmawiała Zuzanna Skibińska

AKtuALności
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30-lecie pracy skarbnika Buku
Wraz z kształtowaniem się samorządów funkcję skarbnika w gminie Buk objęła Aleksandra Szajek. 
to rola niezwykle odpowiedzialna, wymagająca precyzyjnej wiedzy. i choć praca ta wiąże się z koniecznością 
ogromnego zaangażowania, często kosztem prywatnego życia, to Jubilatka nie wyobraża sobie bez niej życia

Aleksandra Szajek (w środku) na zdjęciu z sekretarzem gminy 
Aleksandrą Wawrzyniak i burmistrzem Pawłem Adamem. 

rekLaMa
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trwa realizacja kolejnego odcinka 
promenady nad Jeziorem kórnic-
kim wraz z infrastrukturą (etap 
iii cz. 3). inwestycja wykonywana 
przez firmę Budimex s.a., obejmu-
je: budowę promenady w dwóch od-
cinkach o całkowitej długości około 
200 m, budowę kładki o konstrukcji 
podwieszonej stalowo – żelbeto-
wej przez Jezioro kórnickie wraz z 
oświetleniem, budowę oświetlenia 
ścieżki z lampami typu parkowego, 
elementy zagospodarowania tere-
nu (ławki, kosze na śmieci, zieleń), 
montaż barierek ochronnych i zna-
ków drogowych, a także wycinkę 
drzew, krzaków i trzcin. Zadanie 
zgodnie z założeniami ma być zre-
alizowane do 30 września 2021 r.

Do końca maja rozstrzygnięto 
kolejne przetargi w gminie kórnik. 

Dotyczą one następujących inwe-
stycji: 
a budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej przy ul. Zwierzyniec-
kiej w kórniku – termin realizacji 30 
sierpnia 2020 r. – cena brutto 1 300 
918,26; 
a budowa oświetlenia ulic: Pod 

Borem i Pod Lasem w Borówcu – 
termin realizacji 30 lipca 2020 r. – 
cena brutto 105 701,07 zł; 
a rozświetlone kamionki – bu-

dowa oświetlenia nad Jeziorem kór-
nickim  (ulice olchowa, Promienna, 
spacerowa, sportowa) – termin re-
alizacji 30 października 2020 r.  – 
cena brutto 148 772,61 zł;
a przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Dębiec – termin re-
alizacji 30 września 2020 r. – cena 
brutto 175 001,35; 

a modernizacja świetlicy w 
Borówcu – termin realizacji 30 
września 2020 r. – cena brutto 289 
558,29 zł;  
a budowa oświetlenia ul. skow-

ronkowa (od ul. Jeziornej do ul. 
łabędziej) os. Parkowe (całe) w 
szczytnikach/koninku – termin 
realizacji 30 października 2020 r., 
cena brutto 85 731 zł;  
a budowa oświetlenia przy ul. 

szyszkowej, szlachetnej i szczelin-
ce w szczytnikach – termin realiza-
cji 30 listopada 2020 r. – cena brut-
to 77 605,87.

Budują kładkę
Nad Jeziorem kórnickim powstają kolejne odcinki promenady o 
całkowitej długości około 200 m oraz kładka

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 P
r

a
so

w
e

rekLaMa

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 roku zostaną wywieszone do publicznej 
wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy tarnowo Podgórne 

przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy tarnowo 
Podgórne - WyKaZy nieruchomości gminnych położonych  

w Sierosławiu, Sadach i Lusowie, które zostały przeznaczone do  
zbycia w trybie bezprzetargowym  i zamiany nieruchomości. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy tarnowo Podgórne 
w Wydziale Gospodarki nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 8959 261.

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że dnia 9 czerwca 2020 r. do publicznej wiadomości, na okres  
21 dni, wywieszony został, w siedzibie  Urzędu Gminy tarnowo Podgórne, 

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

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

Łukasz  
Grzegorowski 
kontakt@naszglospoznanski.pl

rekLaMa
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AKtuALności

o idei wspólnego świętowania 
jubileuszu 30-lecia samorządu tery-
torialnego poinformowali na kon-
ferencji prasowej przedstawiciele 
unii Metropolii Polskich, Związku 
Miast Polskich, unii Miasteczek 
Polskich, Związku Gmin wiejskich 
i Związku Powiatów Polskich, 
którzy ogłosili rok 2020 rokiem 
samorządu terytorialnego. 

również gmina Czerwonak 
postanowiła włączyć się w ogólno-
polskie obchody rocznicowe. w 
planach była m.in. gala samorządo-
wa, wystawa historyczna, obrazu-
jąca życie społeczno-samorządowej 
naszej gminy na przestrzeni 30 
lat oraz zaproszenie młodzieży 
z gminnych szkół do udziału w 
konferencji, ukazującej w nowo-
czesny i ciekawy sposób „na czym 
polega samorząd”. Jednak sytuacja 
związana z epidemią spowodowała 
zmianę planów i poszukiwanie 
nowej formuły obchodów.

Wspólne urodziny
Świętowanie „urodzin” rozpo-

częto od akcji sadzenia drzew i 
zakopania kapsuły czasu. 29 maja 
na terenie sąsiadującym z urzędem 
Gminy obecny wójt Marcin wojt-
kowiak oraz wójtowie poprzednich 
kadencji: Jacek sommerfeld oraz 
Mariusz Poznański, a także prze-
wodniczący rady Gminy Czerwo-
nak wszystkich kadencji zasadzili 
drzewa różnych gatunków, kładąc 
nacisk na bioróżnorodność. w 
imieniu śp. krystyny rybki, która 
sprawowała funkcję przewodni-
czącej rady Gminy w latach 1990 
– 1994 oraz  1994-1998 drzewo 
zasadziła ewa Banaszak, wielolet-
nia radna i obecnie przewodnicząca 

rady seniorów Gminy Czerwonak. 
Mając na uwadze, że obchodzony 
jubileusz jest świętem wszystkich 
mieszkańców gminy, do symbolicz-
nego sadzenia drzew zaproszono 
przedstawicielkę mieszkańców 
– Martę Fiedler, która w tym roku 
kończy 30 lat. o tym, że jest to 
święto całej gminy pamiętano 
także przygotowując treść tablicy, 
umieszczonej na odsłoniętym 
pamiątkowym głazie.              

Listy do przyszłości
Pod pamiątkowym głazem wko-

pana została „kapsuła czasu”, w 
której poza gminnymi pamiątkami 
i majowym wydaniem gminnego 
biuletynu „i wiesz więcej” umiesz-
czono „Listy do Przyszłości”. Do 
napisania listów zaproszono zarów-
no dorosłych mieszkańców gminy, 
jak i szkolną młodzież.

 
 Miękowo, 24.05.2020 r.
    

Mój kolego z przyszłości!

W 2020 r. nasza planeta jest jeszcze 
zielona. Pachnie lasem i wabi kolo-

rowymi łąkami. Żyjemy razem z wie-
loma gatunkami zwierząt. Cieszymy 
się błękitnym niebem. Zdobywamy 
szczyty górskie. Podziwiamy zachody 
i wschody słońca. Mam nadzieję, że 
widzisz i czujesz to samo, co ja teraz!

Staramy się szanować przyrodę, 
jednak nie zawsze nam się to 
udaje  Coraz więcej gatunków jest 
zagrożonych. Topnieją lodowce, a w 
innych miejscach panuje susza. Po-
dejmowaliśmy wiele nieroztropnych 
działań i boje się, że pewnych strat w 
przyrodzie nie da się już odwrócić.

Żyjemy szybko i wirtualnie. Zamiast 
ręki mamy i taty trzymamy w ręce 
telefony. Choć jeszcze lubimy bawić 
się na podwórku - ja szczególnie 
lubię wdrapywać się na drzewa, 
jeździć na rowerze i grać w piłkę. 
Coraz bardziej pochłania nas jednak 
komputer i Internet. Przyznam się 
Tobie, że mnie także, szczególnie gry 
komputerowe.

W marcu 2020 r. trochę zatrzymał 
się nam świat. Nastała era korona-
wirusa. Dużo ludzi chorowało, nie-
stety także umierało... Musieliśmy 
izolować się w swoich domach. Nie 
chodziliśmy do szkoły, nie spotykali-
śmy się z przyjaciółmi. Chyba każdy 
z nas zrozumiał, jak brakuje nam 
drugiego człowieka. Nie wiadomo, co 
będzie dalej…

Mam teraz 10 lat. Marzę, żeby uno-
sić się w powietrzu i latać jak ptak. 
Na razie jest to niemożliwe. Może 
dla Ciebie to jest już „normalka”? 
Szkoda, że nie możemy porozma-
wiać. A może już możemy?

Twój kolega z przeszłości
Igor Palacz 

Czerwiec polski i gminny
wszyscy goście poproszeni o za-

sadzenie  drzew, w tym także sta-
rosta Poznański Jan Grabkowski 
oraz mieszkanka gminy otrzymali 
pamiątkowe statuetki, wykonane 
przez lokalną artystkę katarzynę 
Malinowską. statuetki przedsta-
wiają logotyp gminy oraz czerwca 
polskiego - owada hodowanego 
na stokach Dziewiczej Góry przez 
owińskie cysterki dla uzyskania 
czerwonego barwnika. 

Red

30-lecie samorządu w Czerwonaku
w roku bieżącym mija 30 l at od chwili, gdy 8 marca 1990 roku Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie 
gminnym
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Świętowanie „urodzin” rozpoczęto od akcji sadzenia drzew i zakopania kapsuły czasu. Odsłonięto tablicę na pamiątkowym głazie. 
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w maju rozpoczęto prace związane 
z remontem chodników na drogach 
gminnych miejskich w opalenicy. 
Jednocześnie wykonywane były 
chodniki: na ul. konopnickiej w 
opalenicy - od „Biedronki” (pra-
wa strona) w kierunku zabudowań 
3 Maja, ul. Zamkowa w opalenicy 
- od Lecznicy do ul. sienkiewicza 
oraz ul. Magnoliowej w opalenicy. 
Na wyżej wymienione zadania za-
bezpieczono w budżecie gminy pra-
wie 400 tys. zł. PK

AKtuALności

rada Gminy komorniki udzieliła 
wójtowi Janowi Brodzie absoluto-
rium i wotum zaufania. sesja abso-
lutoryjna, na której wójt przedstawił 
„raport o stanie gminy za 2019 
rok” oraz podczas której debatowa-
no nad sprawozdaniem z wykona-
nia zeszłorocznego budżetu odbyła 
się zdalnie, 8 czerwca. 

sytuacja finansowa gminy, ter-
minowa realizacja planowanych 
inwestycji, a także poziom świad-
czenia usług publicznych świadczą 
o stabilnym stanie komornickie-
go samorządu. raport zawiera 
dane statystyczne oraz informacje  
o realizowanych przez wójta i urząd 
gminy zadaniach  w 2019 r. Podczas 
dwugodzinnej debaty radni zada-
wali pytania oraz wyrażali opinie o 
sytuacji gminy w ubiegłym roku i 
aktualnie. wotum zaufania udzie-
lono wójtowi 13 głosami „za”, przy 
5 głosach „przeciw” i 2 wstrzymują-
cych się. Jan Broda podziękował za 
debatę, za wszystkie uwagi, także te 
krytyczne, wyrażając nadzieję, że w 
przyszłym roku więcej radnych bę-
dzie głosowało „za”. 

w części absolutoryjnej sesji rady 
gminy skarbnik Małgorzata Pin-
czak przedstawiła sprawozdanie z 
wykonania budżetu za 2019 r., które 
uzyskało pozytywną opinię komisji 
rewizyjnej oraz rio w Poznaniu.  

Budżet gminy komorniki na rok 
2019 wynosił po stronie dochodów 
169.350.343 zł, a po stronie wydat-
ków 167.529.943 zł. Po wprowadzo-
nych w ciągu roku 15 zmianach na 
koniec 2019 r. dochody kształtowały 
się na poziomie 194.147.258,39 zł, 
a wydatki 206.906.190,39 zł. Po raz 
pierwszy gmina przekroczyła próg 
200 mln zł w wydatkach. ostatecz-
nie dochody w 2019 r. wykonano 
na poziomie 192.407.373,63 zł 
(99,10% planu). Największą część 
dochodów stanowiły wpływy z po-
datku Pit (56.903.581,00 zł – o 8,2 
mln zł więcej niż w 2018r.) i z po-
datku Cit (7.441.611,06 zł - o 300 
tys. zł więcej niż w 2018 r.). wpływy 
z podatku od nieruchomości osób 
fizycznych i prawnych wyniosły 
33.241.157,61 zł (32 mln zł w 2018 
r.), a od czynności cywilnoprawnych 
5.990.802,20 zł (2,4 mln zł w 2018 

r.). wydatki w 2019 r. zrealizowa-
no na poziomie 198.041.759,71 zł 
(95,72% planu). Na wydatki mająt-
kowe przeznaczono 52.088.678,07 
zł (o 10,7 mln zł więcej niż w 2018 
r.), czyli 26,3% wydatków ogółem. 
wydatki majątkowe wykonano na 
poziomie 94,15%.

rok 2019 był kolejnym rokiem 
zakończonych i rozpoczętych inwe-
stycji. oddano do użytku budynek 
administracyjny w komornikach 
przy ul. Młyńskiej. Dzięki temu 
znacznie poprawiła się jakość ob-
sługi interesantów oraz poprawa 
warunków pracy urzędników. 

w grudniu 2019 r. trwały już koń-
cowe prace przy budowie Centrum 
tradycji i kultury – największej 
gminnej inwestycji kubaturowej 
ostatnich lat. rok 2019 to także 
miliony zł przeznaczonych na re-
alizację Programu Budowy Dróg 
Gminnych. Największą inwestycją 
drogową była przebudowa ul. Po-
znańskiej z kanalizacją deszczową w 
Chomęcicach. kolejna, realizowana 
z Powiatem Poznańskim, to drugi 
etap budowy obwodnicy Głuchowa, 
czyli rozbudowa ul. komornickiej z 
Głuchowa do Chomęcic. Pozostałe 
inwestycje w infrastrukturę drogo-
wą, to m.in. budowa ul. szałwiowej 
i Lubczykowej oraz owsianej w Ple-
wiskach; przebudowa ul. ogniko-
wej i Malwowej w komornikach, czy 
ul. Pogodnej i spokojnej w łęczycy. 

w 2019r. powstała koncepcja 
Budowy Monitoringu. trwały też 
prace nad dokumentacją projek-
tową. Bogata baza sportowo-re-
kreacyjna wzbogaciła się w o nowe 
obiekty. w wirach powstały korty. 
Powstał też kompleks rekreacyjny 
z boiskiem wielofunkcyjnym w Ple-
wiskach, przy ul. skrytej. w 2019 r. 
gmina otrzymała informację o przy-
znaniu dofinansowania na  budowę 
pełnowymiarowego boiska do piłki 
nożnej o sztucznej nawierzchni w 
szreniawie. Dzięki środkom z Mi-
nisterstwa sportu (ponad mln zł) 
można rozpocząć tę ambitną inwe-
stycję. 

od lat ogromna część gminnego 
budżetu to oświata. w ubiegłym 
roku na oświatę wydano ponad 57 
milionów zł, z czego:

• na szkoły podstawowe 
   – 32.279.916,48 zł; 
• na gimnazjum – 1.201.956,03 zł;
• na świetlice szkolne 
   – 2.609.621,66 zł;
• na oddziały przedszkolne 
   w szkołach podstawowych 
   – 1.845.806,51 zł;
• na dowóz uczniów do szkół 
   – 770.385,06 zł (koszty poniesio-
ne przez urząd gminy i szkoły)
• na przedszkola 
   – 26.939.564,47 zł. 

sama dotacja dla przedszkoli pu-
blicznych (w tym publiczno-prywat-
nym) oraz niepublicznych w 2019 r. 
wyniosła 18.499.801,29 zł.

Dbając o jak najlepsze warunki 
do nauki dla uczniów i nauczycie-
li zakończono prace projektowe 
budowy nowej szkoły w wirach. 
Będzie to największa inwestycja 
oświatowa następnych lat.  Budowa 
szkoły rozpoczęła się z początkiem 
2020 r. 

w 2019 r. spłacono raty poży-
czek zaciągniętych w wFoŚiGw w 
kwocie 372.400,00 zł oraz wykupio-
no obligacje komunalne w kwocie 
5.108.000 zł. spłaty rat realizowane 
były w terminie, podobnie jak spłaty 
odsetek od zaciągniętych pożyczek. 
umorzona została ostatnia rata po-
życzki zaciągniętej w wFoŚiGw na 
realizację przedsięwzięcia pn.: „wy-
konanie Gruntownego wymiennika 
ciepła w rozbudowywanej szkole 
Podstawowej w komornikach wraz 
z termomodernizacją istniejących 
budynków” w kwocie 340.000 zł.

Zadłużenie gminy komorniki 
na 31 grudnia 2019 r. wynosiło 
42.489.250,00 zł., tj. 22,08% do-
chodów wykonanych w 2019 r. Na 
zadłużenie składają się pożyczki  
w wFoŚiGw w kwocie 
4.767.250,00 zł i obligacje komu-
nalne w kwocie 37.722.000,00 zł. 
Zaległości podatkowe na dzień 
31 grudnia 2019 roku wyniosły 
4.904.089,23 zł,

Za udzieleniem wójtowi absolu-
torium głosowało 19 radnych a  2 
wstrzymało się od głosu. Podzięko-
wania pani skarbnik za czuwanie 
nad gminnym budżetem złożyli wójt 
oraz przewodniczący rady Gminy. 
Red

Absolutorium i wotum 
Na XXiV zdalnej sesji rady Gminy komorniki wójt Jan Broda 
otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku

Zwiększenie komfortu pieszych

REKLAMA? ZADZWOŃ  691-895-296

rekLaMa
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trwa przebudowa nawierzchni dro-
gi gminnej ul. ogrodowej w wojno-
wicach (gm. opalenica) - od zjazdu 
z Dw 307 do przejazdu kolejowe-
go. Zaprojektowano: nawierzchnię 
ulicy w granicach pasa drogowego 
w nawiązaniu do jego szerokości 
i istniejącego zagospodarowania 
terenu sąsiadującego z pasem dro-
gowym, ulicę o szerokości 3.60 m, 
nawierzchnię z płyt betonowych 
typu PDtP 1.2x0.8x0.16m w ukła-
dzie 2 rzędów z przerwą szerokości 
1.0m wypełnioną kruszywem łama-
nym stabilizowanym mechanicznie 
(kłsM) oraz opaskami o szeroko-

ści 0.5m również z kłsM. 
w ramach wykonanych robót 

zostaną utwardzone wjazdy do po-
sesji. Długość przebudowywanego 

odcinka – 508,21m. wartość całko-
wita robót to 326.235,91 zł brutto. 
wykonawcą jest Zakład robót Dro-
gowych DroGoPaL. PK

gMinA opALEnicA
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Gmina opalenica, dzięki złożonym 
wnioskom, uzyskała dofinansowa-
nie z Programu rozwoju obsza-
rów wiejskich w ramach realizacji 
Lokalnej strategii rozwoju stowa-
rzyszenia koLD na rozbudowę i 
modernizacje sal wiejskich w miej-
scowościach uścięcice i Porażyn 
Dworzec.

Prace przy sali wiejskiej w uścię-
cicach rozpoczęte zostały 14 kwiet-
nia przez wyłoniony w przetargu 
Zakład remontowo Budowlany 
sebastian kasperczak. Zakres prac 
obejmuje wybudowanie wiatrołapu 
przy istniejącym budynku wraz z 
budową podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych. wartość prac osza-
cowano na 113 506,40 zł, z tej sumy 
82 707,00 zł pochodzi z dotacji. 

w Porażynie Dworcu najlepszą 
ofertę na realizację zlecenia złożył 
usługowy Zakład Malarsko-tape-
ciarski „rysik” s.c. z Grodziska 
wlkp. Prace polegają na przebudo-
wie wiatrołapu wraz z budową węzła 
sanitarnego, dociepleniu budynku 

oraz modernizacji układu funkcjo-
nalnego pomieszczeń.  koszt mo-
dernizacji wyceniono na 264 545,08 
zł z czego 146 287,00 zł wynosi uzy-

skane dofinansowanie. Planowe za-
kończenie prac przewidywane jest 
na koniec miesiąca sierpnia. 
Red

Remonty sal
w miejscowościach uścięcice i Porażyn Dworzec trwają 
modernizacje sal wiejskich

8 maja obchodzimy Dzień Zwycię-
stwa. wiele krajów europy, w tym i 
Polska, świętowało kolejną rocznicę 
zakończenia ii wojny Światowej. w 
1945 roku Niemcy podpisały bez-
warunkową kapitulację, która koń-
czyła trwający od 1 września 1939 
roku konflikt zbrojny. Z tej okazji 
burmistrz opalenicy tomasz szulc, 
wraz ze swoim zastępcą Pawłem 
Jakubowskim, złożył symboliczną 
wiązankę kwiatów przy pamiąt-
kowych tablicach na opalenickim 
skwerze obrońców wiary i ojczy-
zny. 

Dzień Zwycięstwa jest świętem 
państwowym, które ustanowione 
zostało w celu upamiętnienia zwy-
cięstwa nad hitlerowskimi Niem-
cami. Po raz pierwszy obchodzone 
było w 2015 r. po wejściu w życie 
nowej ustawy. równocześnie doku-

ment ten znosił Święto Zwycięstwa 
i wolności, funkcjonujące w kalen-
darzu od 1945 r. Dekret ten ustano-
wiły władze komunistyczne. Na jego 

podstawie, podobnie jak w rosji, 
obchodzono rocznicę zakończenia 
wojny 9 maja. 
PL

Dzień Zwycięstwa

Przebudowa Ogrodowej
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NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIESZ...
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Do 8 czerwca 167 osób zameldowa-
ło się na wirtualnej mecie Viii edycji 
kurdeszowej (Za)Dyszki. Począt-
kowo bieg wirtualny był możliwy do 
31 maja, jednak organizatorzy zde-
cydowali się przedłużyć możliwość 
pokonania trasy pięciu lub dziesię-
ciu kilometrów do 30 czerwca br. 

aby wziąć udział w kurdeszowym 
biegu należy wybrać trasę 5 lub 10 
km, wydrukować numer startowy 
dostępny na stronie www.kurde-
szowazadyszka.pl i wpisać na nie-
go swoje imię, następnie przebiec 
(lub przejść z kijkami) z aplikacją 
mobilną, przesłać zdjęcie aplikacji 
potwierdzające, że przebiegliśmy 
dystans oraz zdjęcie własne z nume-
rem startowym oraz w mailu wpisać 
oświadczenie dostępne na stronie 
internetowej biegu. Po spełnieniu 
wszystkich wymogów odebrać me-
dal w Biurze Podawczym urzędu 
Miejskiego w kostrzynie. 

Jak wygląda przegląd uczest-
ników kurdeszowej (Za)dyszki? 
spośród 167 osób - 36% stanowiły 
kobiety, a 64% mężczyźni. 79 osób 
przebiegło dystans 10 kilometrów, 
a 87 zdecydowało się, na krótszy 
pięciokilometrowy dystans. 43% 
biegaczy zdecydowało się przebiec 
bieg na terenie gminy kostrzyn, z 
dalszych zakątków kraju i nie tylko, 
biegi miały miejsce w Bełchatowie, 
sopocie, radomiu, Nowej soli oraz 
krzemieńczuku na ukrainie, jednak 
aż 95% uczestników biegło na tere-
nie wielkopolski. 

Najszybciej z pań trasę 10 kilo-
metrów pokonała anna szymańska 
z kostrzyna w czasie 48:02, z panów 
najszybszy był Jarosław witkowski 
z Markowic. Na dystansie 5 kilo-

metrów najszybsza była Zofia Bi-
skupska z kostrzyna - 25:09, a naj-
szybszy Marek szymczak z Brzeźna 
- 19:13. organizatorzy przewidzieli 
także 5 nagród losowych wśród 
uczestników oraz nagrodzili najlep-
sze stylizacje wśród biegaczy w ma-
seczkach. Gratulacje dla wszystkich 

uczestników Viii kurdeszowej (Za)
Dyszki!

wszystkich chętnych do udziału 
w biegu zachęcamy do wycięcia nu-
meru startowego znajdującego się 
w aktualnym numerze kostrzyńskie 
„aBC”.
Łukasz Szał

AKtuALności

rada Miejska Gminy kostrzyna 
podczas sesji, która odbyła się 4 
czerwca, udzieliła jednogłośnie bur-
mistrzowi szymonowi Matyskowi 
absolutorium z wykonania budżetu 
gminy w 2019 roku. Pozytywną opi-
nię w sprawie udzielenia absoluto-
rium wydała wcześniej regionalna 
izba obrachunkowa i komisja re-
wizyjna rady Gminy.

absolutorium to jeden z najistot-
niejszych ustawowych środków 
kontroli rady Gminy nad działal-
nością burmistrza. Po zakończeniu 
roku budżetowego ocenia ona pracę 
organu wykonawczego w zakre-
sie działalności finansowej gminy. 
wynik głosowania potwierdza po-
zytywną ocenę działalności burmi-
strza.

Na sukces, jakim jest otrzyma-
nie absolutorium, składa się praca 
wielu osób, które działają w struktu-
rach urzędu Miejskiego i poszcze-
gólnych jednostek organizacyjnych. 
Burmistrz podziękował im za pracę 
i zaangażowanie.

od kadencji 2018-2023 na bur-
mistrza nałożono obowiązek spo-
rządzenia i przedłożenia radzie 
Gminy raportu o stanie gminy za 
poprzedzający rok. Nad raportem, 
obejmujący podsumowanie działal-
ności całej gminy, przeprowadza się 
debatę, w której mogą uczestniczyć 

zarówno radni rady Gminy, jak i 
mieszkańcy. szczególnie dotyczy to 
realizacji polityk, programów i stra-
tegii, realizowanych przez gminę i 
jej jednostki organizacyjne, uchwał 
rady Gminy. Jest to swoiste podsu-
mowanie 2019 roku zawierające też 
informacje dotyczące demografii, 
finansów, inwestycji realizowanych 
na terenie gminy, sfery społecznej, 
warunków i jakości życia mieszkań-
ców. Zebrane informacje od pra-
cowników merytorycznych urzędu 
Gminy i jednostek organizacyjnych 
gminy, są doskonałym źródłem in-
formacji o jej stanie.

Burmistrz szymon Matysek pod-
czas sesji przedstawił najważniejsze 
elementy raportu, który wcześniej w 
całości został przedłożony radnym i 
mieszkańcom w ustawowym termi-
nie. Na temat raportu odbyła się de-
bata, w której zabierali głos radni. 
w wyniku tej procedury burmistrz 
gminy – również jednogłośnie, uzy-
skał wotum zaufania.
Paulina Bankiewicz

Pozytywna ocena
Jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza 
gminy kostrzyn szymona Matyska

to nie tylko liczba głosów powodu-
je, że kandydat na radnego otrzy-
muje ostatecznie mandat. radnym 
zostaje się dopiero po złożeniu 
ślubowania. obowiązek złożenia 
ślubowania zapisany jest w art. 23a 
ust. 1 ustawy o samorządzie gmin-
nym. wynika z niej, że radni przed 
przystąpieniem do wykonywania 
mandatu, mają złożyć ślubowanie.

Podczas XXi sesji rady Miejskiej 
4 czerwca Mikołaj stasinski dopeł-
nił powyższego obowiązku i uzyskał 
prawa i obowiązki radnego.

Nowy radny podziękował wybor-
com za zaufanie oraz zadeklarował 
zaangażowanie i wkład pracy na 
rzecz rozwoju gminy kostrzyn. PB

Z okazji 30-lecia samorządu gminy 
komorniki zorganizowana została 
wystawa poświęcona wydarzeniom 
z minionych trzech dekad.  Można 

ją oglądać przed Centrum tradycji 
i kultury przy ul. kościelnej w ko-
mornikach do 19 czerwca. 
Red

Przy budynku urzędu Miejskiego 
w kostrzynie stanęło czerwone me-
talowe serce, do którego zbierane 
będą plastikowe nakrętki (np. od 
butelek po napojach). wszystkich 
mieszkańców gorąco zapraszamy 

do wrzucania nakrętek. Zostaną 
one przekazane na cele charyta-
tywne. 

Pierwsze nakrętki już wylądowały 
w sercu. 
Małgorzata Kemnitz

Nowy radny

30 lat Komornik 
w obiektywie

Serca pod urzędem

Kurdeszowa (Za)Dyszka zdalnie
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tARnowo poDgóRnE, BuK

500-lecie śmierci biskupa Jana Lu-
brańskiego, założyciela działającej 
w Poznaniu i noszącej jego imię 
akademii, uczczono 31 maja w 
sanktuarium w Buku. Jubileuszowej 
mszy w intencji wielkiego poprzed-
nika przewodniczył metropolita 
poznański abp stanisław Gądecki. 
w uroczystości udział wzięli przed-
stawiciele władz lokalnych z burmi-
strzem Pawłem adamem i przewod-
niczącym rady Piotrem Gorońskim 
na czele. 

Nabożeństwo było częścią obcho-
dów roku Pamięci Jana Lubrań-
skiego, ogłoszonego przez radę 
Miasta i Gminy Buk. o oprawę 
muzyczną mszy św. zadbał Zespół 
kameralny amici Canti, a w prezbi-
terium zawisła kopia obrazu Jana 
Matejki pt. „Założenie akademii 
Lubrańskiego”, ze zbiorów bu-
kowskiego oddziału Pttk. trwałą 
pamiątką po uroczystości stała się 
okolicznościowa tablica, zawieszo-
na w bocznej nawie świątyni. stara-
niem Biblioteki Publicznej w Buku, 
przez tydzień po uroczystości w ko-
ściele, eksponowana była wystawa 
planszowa. 

Biskup Jan Lubrański był jedną 
z najznamienitszych postaci w hi-
storii wielkopolski, fundatorem 
słynnej akademii Lubrańskiego. 
szczególnymi względami obdarzył 
miasto Buk. Przebywał tu często 
w Pałacu Biskupów Poznańskich 
u zbiegu ulicy ratuszowej i placu 
Przemysława.
Hubert Wejmann

500-lecie śmierci bpa Lubrańskiego 

obie, ze względu na panującą pan-
demię, odbyły się w krwiobusach 
regionalnego Centrum krwio-
dawstwa i krwiolecznictwa, które 
każdorazowo mogły przyjąć maksy-
malnie 50 krwiodawców. Chętnych 
zgłaszało się co najmniej jeszcze raz 
tylu. 

– 16 maja zebraliśmy prawie 19 
litrów cennego leku, dwa tygodnie 
później 17,53 litra – podsumowuje 
akcje wojciech Janczewski, wice-
przewodniczący rady Gminy i pre-
zes stowarzyszenia Dar serc. – Cie-
szę się, że w tak trudnym czasie nasi 
krwiodawcy nie zawiedli. Dziękuję 
naszym sponsorom, którzy na po-
trzeby akcji przekazali kawę i sło-
dycze.

akcja, która miała miejsce 30 
maja, odbywała się w ramach 5. 
urodzin tarnowskich term, które 
obchodzono pod hasłem „Świę-
towanie przez pomaganie”. Dla 
wszystkich chętnych termy przygo-
towały między innymi specjalne ma-
seczki oraz vouchery przedłużające 
pobyt w Parku wodnym. 

łącznie na „koncie” tarnowskie-
go stowarzyszenia jest już 4  667 
litrów krwi. kolejna akcja odbędzie 
się 28 sierpnia. 

– Jeżeli będzie to możliwe, to 
spotkamy się w gościnnych pro-
gach szkoły Podstawowej nr 1 – 
zapowiada wojciech Janczewski. 
– Natomiast jeśli nadal będą obo-
wiązywały obostrzenia sanitarne, 
to regionalne Centrum krwio-
dawstwa i krwiolecznictwa przy-
śle dwa krwiobusy, które staną na 
pobliskim parkingu przy Gks tar-
novia. wtedy wszyscy chętni mogli 
oddać krew. 

wydarzenie współfinansowane 
przez gminę tarnowo Podgórne. 
ARz  

Zebrali cenny lek
w maju stowarzyszenie Dar serc zorganizowało w tarnowie 
Podgórnym dwie akcje honorowego krwiodawstwa
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Łącznie na „koncie” 
tarnowskiego 
Stowarzyszenia 
jest już 4 667 litrów 
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Na sesji 2 czerwca radni gminy 
tarnowo Podgórne jednogłośnie 
udzielili wójtowi tadeuszowi Czaj-
ce absolutorium. Głosowanie po-
przedziła wymagana procedura: 
debata na temat raportu o stanie 
gminy, zakończona udzieleniem 
wójtowi wotum zaufania, zapo-
znanie się z opinią regionalnej 
izby obrachunkowej z wykonania 
budżetu za 2019 oraz z opiniami 
komisji rewizyjnej i pozostałych 
komisji stałych.

– to wyraz uznania i poparcia 
dla pracy mojej, moich współpra-
cowników i wszystkich realizują-
cych zadania samorządu gminy 

tarnowo Podgórne – powiedział 
wójt tadeusz Czajka. – w szcze-
gólności dziękuję pani skarbnik 
katarzynie Jackowiak za skrupu-
latne i uważne pilnowanie stanu 
finansów gminnych.

w zeszłym roku „raport o sta-
nie gminy” był dostarczany do 
wszystkich mieszkańców w formie 
papierowej publikacji. w tym roku 
z uwagi na konieczność wprowa-
dzenia oszczędności budżetowych 
dostępny jest tylko w wersji elek-
tronicznej na gminnej stronie in-
ternetowej tarnowo-podgorne.pl. 
Miłej lektury! 
ARz

Dziecięcy Zespół Pieśni i tańca 
Ludowego „Modraki”, działający 
przy Gminnym ośrodku kultury 
seZaM w tarnowie Podgórnym, 
organizuje zbiórkę ludowych ubrań 
i akcesoriów. rzeczy te zostaną 
wykorzystane na potrzeby zespołu, 
który nawet z nadszarpniętych cza-
sem strojów, jest w stanie stworzyć 
niepowtarzalne perełki, które uroz-
maicą ich występy. 

Przy okazji obdarowywania 
„Modraków” strojami organizato-
rzy chętnie usłyszą historie, która 
kryją się za schowanymi w domo-

wych zakamarkach rzeczami. stara 
broszka była zdobytym skarbem 
przez dziadka dla babci? a może 
dziergana przez prababcię chusta 
była przekazywana z pokolenia na 
pokolenie? 

organizatorzy chętnie dowiedzą 
się, jakie tajemnice skrywają przy-
niesione przedmioty i zadbają, by 
znalazły godne dla siebie miejsce. 
Na wagę złota będą szczególnie me-
talowe krzyżyki, które będzie można 
dopiąć do korali, a także jednokolo-
rowe plisowane spódnice. 
MW

Gmina tarnowo Podgórne wspól-
nie z towarzystwem Pamięci 
Generała Józefa Dobrowa Mu-
śnickiego zaprasza na wyjazd do 
Palmir, by uczcić pamięć ofiar ii 
wojny światowej i na symbolicz-
nym grobie agnieszka Dowbor 
Muśnickiej złożyć kwiaty. w tym 
roku wydarzenie zaplanowano na 
18 czerwca. Z uwagi na pandemię 
w wyjeździe uczestniczyć będzie 

skromna delegacja z gminy i  to-
warzystwa.

Natomiast motocyklistów zapra-
szamy do udziału w asyście motocy-
klowej towarzyszącej delegacji. Pro-
wadzi ją tradycyjnie wójt tarnowa 
Podgórnego tadeusz Czajka. infor-
macji udziela i zgłoszenia przyjmuje 
sekretarz gminy oskar Cierpiszew-
ski, tel. 512 376 692. 
ARz

Święto wolności i Praw obywatel-
skich pracownicy urzędu Gminy 
tarnowo Podgórne uczcili wspólnym 
zdjęciem z biało-czerwoną flagą. 

– Chcemy pokazać, że wolność 
i demokracja powinny być dzisiaj 
naszą wspólną troską – powie-
dział wójt tarnowa Podgórnego 

tadeusz Czajka.
to święto zostało ustanowione 

przez sejm rP w 2013 r. Przypada 
w rocznicę pierwszych po wojnie 
częściowo wolnych wyborów do sej-
mu i całkowicie wolnych do senatu 
rP, przeprowadzonych w 1989 r. 
ARz

Absolutorium jednogłośnie

Skarby ze strychu

Motocykliści – 18 czerwca

Flaga na Święto Wolności
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12 gMinA DopiEwo

spośród zgłoszeń, które pomyśl-
nie przejdą weryfikację, zostaną 
– w drodze powszechnego głoso-
wania – wyłonione te, które urząd 
Gminy Dopiewo zrealizuje. każdy 
mieszkaniec gminy Dopiewo, bez 
względu na wiek, będzie mógł od-
dać swój głos od 22 września  do 13 
października – wypełniając formu-
larz na stronie www.dbo.dopiewo.pl 
lub wrzucając kartę do urny, która 
wystawiona zostanie w urzędzie 
Gminy Dopiewo lub korespon-
dencyjnie.

w ten sposób wyłonionych zo-
stanie co najmniej trzech zwycięz-
ców piątej edycji Dopiewskiego 
Budżetu obywatelskiego. Lista 
laureatów zostanie ogłoszona 21 
października. od trzech edycji w 
DBo obowiązują zasady, zgodnie 
z którymi oddzielnie między sobą 
rywalizują projekty z trzech grup so-
łectw o różnej wielkości. Przelicznik 
korygujący odpowiednio zwiększy 
lub zmniejszy siłę głosów, w zależno-
ści od liczby mieszkańców sołectwa. 
wszystko po to, by wyrównać szanse 
pomysłów z mniejszych sołectw na 
realizację, nawet w ramach grupy. 

w poprzednich edycjach wśród 
zwycięskich projektów przeważały 
pomysły na miejsca rekreacji, za-
bawy i sportu, które urząd Gminy 
Dopiewo zrealizował, zgodnie ze 
wskazaniami mieszkańców.

Pula Dopiewskiego Budżetu 
obywatelskiego wynosi 300 tys. zł. 
Projekty z dużych sołectw rywalizu-
ją o 145 tys. zł, sołectwa średnie o  
95 tys. zł, a małe – o 60 tys. zł.   

Jaki jest podział sołectw 
na grupy?
a Grupa i (sołectwa duże) 
 - obejmuje: Dopiewo, Dąbrówka, 
skórzewo,
a Grupa ii (sołectwa średnie) 
 - obejmuje: Dąbrowa, Dopiewiec, 
konarzewo, Palędzie, Zakrzewo, 
a Grupa iii (sołectwa małe) 
- obejmuje: 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 

można skonsultować się w ich 
sprawie z pracownikiem urzędu 

Gminy Dopiewo, także telefonicz-
nie lub e-mailowo.
Szczegóły dostępne są na stronie: 

dbo.dopiewo.pl .

Dopiewski Budżet 
Obywatelski
Coraz mniej czasu zostało mieszkańcom gminy Dopiewo 
na zgłoszenie pomysłu do Dopiewskiego Budżetu obywatelskiego. 
Mogą to zrobić do 30 czerwca 2020 roku 
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Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Lunety na Owocowej Plaży 
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orkiestra Dęta Gminy Dopiewo 
włączyła się w akcję „otwieramy 
koncerty - ok!” Z zachowaniem 
wszelkich zasad bezpieczeństwa, 
związanych z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzenianiu się koronawiru-
sa, wystąpiła 11 czerwca podczas 
uroczystości i procesji Bożego Ciała 
w konarzewie. 

Z okazji „Dnia Dziecka” dała 1 
czerwca koncerty przy przedszkolu 
im. Janka wędrowniczka w Do-
piewie i na „owocowej Plaży” w 
Zborowie, umilając czas pierwszym 
plażowiczom. 

Pandemia spowodowała odwo-
łanie wydarzeń, które rokrocznie 

uświetnia koncertami orkiestra 
Dęta Gminy Dopiewo – m.in. Dni 
Gminy Dopiewo i Gminne Dożynki. 
Z tej samej przyczyny nie wyjedzie, 
wraz z Dopiewskimi Mażoretkami 
do Czech na festiwal międzynarodo-
wy. Mimo ograniczeń nie rezygno-
wała z prób, które odbywały się do 
niedawna wirtualnie. 

orkiestra istnieje 7 lat. Liczy po-
nad 50 muzyków. Jej kapelmistrzem 
jest krzysztof Zaremba. składa 
się głównie z mieszkańców gminy 
Dopiewo w różnym wieku, których 
połączyła pasja do wspólnego mu-
zykowania. 
AM

Gmina Dopiewo przygotowała film 
podsumowujący 30 lat samorządu 
z okazji jubileuszu przypadające-
go na 2020 r. Dokument zawiera 
wspomnienia osób, które uczestni-
czyły w urzeczywistnianiu idei sa-
morządności w tej podpoznańskiej 
gminie. występujący w filmie sa-
morządowcy: wójtowie, radni, soł-

tysi podejmują próbę oceny zmian, 
jakie zaszły w gminie Dopiewo na 
przestrzeni trzech samorządowych 
dekad. Film „30 lat samorządu 
gminy Dopiewo” można zobaczyć 
za pośrednictwem strony: www.do-
piewo.pl lub na portalu  you tube, 
wpisując w wyszukiwarkę jego tytuł. 
AM

Nową atrakcją „owocowej Plaży” 
w Zborowie są lunety do obserwacji 
przyrody. Jedno z urządzeń zostało 
zainstalowane na balkonie budyn-
ku przystani, drugie – przy  brzegu. 
optykę umieszczono na różnych 
wysokościach. obserwować nad-
brzeżną przyrodę mogą więc wszy-
scy plażowicze i spacerujący nad-
brzeżem Jeziora Niepruszewskiego 
w Zborowie, także osoby niepełno-
sprawne i dzieci. teren rekreacyjny 
wzbogaci się w tym sezonie także o 
obiekty  małej architektury.  

Gmina pozyskała na ten cel z 
unii europejskiej – Prow na lata 
2014 – 2020 prawie 100 tys. zł  do-
tacji – łącznie na projekty: „Zago-
spodarowanie terenu wokół Jeziora 
Niepruszewskiego w Zborowie” i 
„Miejsca obserwacji przyrody nad 
jeziorem Niepruszewskim w Zbo-
rowie”. wartość inwestycji wyniesie 
ok. 150 tys. zł.

symbolem plaży w Zborowie, w 
gminie Dopiewo, świadczącym o 
jej niepowtarzalności, są olbrzymie 
rzeźby użytkowe owoców, które od 
kilku lat instaluje na trawie Gmin-
ny ośrodek sportu i rekreacji w 
Dopiewie. stąd jej nazwa: „owo-
cowa Plaża”. w kolekcji znajdują 
się m.in. banan, na którym można 
poleżeć, mandarynki, truskawka – 
jako siedziska, arbuz – ławeczka, 

stoliczek z krzesłami o kształcie 
jabłek. Nad jeziorem nie brakuje 
miejsc do biesiadowania, żeglar-
stwa, uprawiania piłki plażowej, 
placu zabaw i ścieżki edukacyjnej 

– przybliżającej walory przyrody, 
ponieważ jezioro jest obszarem 
krajobrazu chronionego. warto się 
tu wybrać.
Adam Mendrala

Orkiestra Dęta 
z Dopiewa jest OK!

Filmowe 30 lat  samorządu

GraF. M. Juskowiak
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w minionym tygodniu rozpoczęta 
została inwestycja poprawiająca 
bezpieczeństwo na trasie Dw 307 
w Niepruszewie. Przebudowane 
zostanie skrzyżowanie ulicy Po-
znańskiej z ulicami Jodłową i Leśną. 
ustalana jest obecnie zastępcza or-
ganizacja ruchu.

Dalsze etapy to m.in.: 
a budowa chodników i kanalizacji 
deszczowej
a utworzenie lewoskrętu z ulicy 
Poznańskiej w Jodłową
a przeniesienie zatoki autobusowej 
a utworzenie bezpiecznego przej-

ścia dla pieszych (z wyniesioną 
wyspą)
a instalacja sygnalizacji świetlnej
a instalacja linii oświetlenia dro-
gowego
a montaż aktywnych oznakowań 
poprawiających bezpieczeństwo.

wartość inwestycji to prawie trzy 
miliony złotych. Planowany termin 
zakończenia prac, to koniec tego 
roku. wykonawcą jest firma eu-
rovia, a inwestorem województwo 
wielkopolskie – wielkopolski Za-
rząd Dróg wojewódzkich w Pozna-
niu. ZS

Sygnalizacja 
w Niepruszewie

rekLaMa

GRANITLUX NAJWIĘKSZE WYSTAWY
NAGROBKÓW W POLSCE

Montaż i dowóz do 300 km gratis!

S Z Y B K I E  T E R M I N Y  ♦  W Y S O K A  J A K O Ś Ć  ♦  N I S K I E  C E N Y  ♦  R AT Y

nagrobków na placu500
OFERUJEMY:
♦ nagrobki granitowe już od 2.500zł
♦ różnorodność surowców pod względem barw i wzorów
♦ raty bez pierwszej wpłaty, bez żyrantów

STĘSZEW – ZAMYSŁOWO 
UL. WROCŁAWSKA 34 (WYJAZD W KIERUNKU WROCŁAWIA) 
TEL. 501-543-954, 609-405-545 WWW.GRANITLUX.PL

Gmina stęszew w ramach przyzna-
nego grantu, dotyczącego projek-
tu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie 
ogólnopolskiej sieci edukacyjnej 
w  systemie kształcenia zdalnego”, 
otrzymała dofinansowanie w  wyso-
kości 69 tys. zł. 

Dzięki temu możliwe stało się do-
konanie zakupu 23 laptopów, które 
usprawnią realizację zdalnych zajęć 
lekcyjnych. 4 czerwca sprzęt został 
dostarczony do urzędu Miejskie-
go, by wkrótce trafić do placówek 
oświatowych na terenie gminy stę-
szew.

Celem inicjatywy jest zapewnie-
nie dostępu do narzędzi umożliwia-
jących realizację podstawy progra-
mowej. Projekt stanowi odpowiedź 
na aktualną sytuację szkolnictwa, 
związaną z  wprowadzeniem na ob-

szarze rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii. Niespodziewana 
sytuacja wymusiła zastosowanie 
nadzwyczajnych środków oraz cał-
kowitą reorganizację dotychczaso-
wego sposobu kształcenia.

Projekt jest współfinansowany 
ze  środków europejskiego Fundu-
szu rozwoju regionalnego w  ra-
mach Programu operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Red  

Choć zdalnie, to realnie
69 tysięcy złotych otrzymała gmina Stęszew na zakup 23 
laptopów usprawniających realizację zdalnych zajęć lekcyjnych 
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Po niemal trzymiesięcznej przerwie 
teatr Muzyczny w Poznaniu wzna-
wia działalność w nowym rygorze 
sanitarnym. Jeszcze w czerwcu za-
planowany został cykl wydarzeń 
zatytułowany „Muzyczny wraca do 
gry”. 

w repertuarze znalazły się następu-
jące propozycje:
a 19 czerwca o godz. 19.00 – re-
cital z udziałem katarzyny tapek, 
łukasza kocura oraz Macieja Za-
ruskiego. towarzyszyć im będą: 
radosław Mateja (fortepian), Piotr 
trojanowski (perkusja) oraz an-
drzej iwanowski (gitara basowa). 
teatr zadbał, by w repertuarze zna-
lazły się największe hity światowych 
musicali, takich jak: „Hamilton”, 
„Grease”, „kinky Boots” i „rent”. 
Będzie można również usłyszeć pio-
senkę z  nagrodzonego sześcioma 
oscarami „La La Landu”, czy kul-
towe „strangers in the night” Fran-
ka sinatry. 
a 20 czerwca o godz. 19.00 – reci-
tal anny Lasoty, w programie które-
go znajdą się takie utwory, jak: „you 
Must Love Me” z „evity”, „it’s only 
love” z „rudolfa” czy „Hallelujah” 
Leonarda Cohena. artystce towa-
rzyszyć będą muzycy:  Jakub kra-
szewski (fortepian) oraz andrzej 
iwanowski (kontrabas).
a 21 czerwca o godz. 17.00 - coś 
specjalnego dla fanów spekta-
klu „Nie ma jak lata 20., lata 30.” 

„umówiłem się z nią na dziewiątą”, 
„Miłość ci wszystko wybaczy”, „to 
ostatnia niedziela”, „ach te baby”, 
„Jesienne róże” – to tylko niektóre z 
hitów międzywojnia, które wykona-
ją doskonale znani i cenieni artyści 
naszego teatru: Joanna Horodko, 
agnieszka wawrzyniak, włodzi-
mierz kalemba i Jarosław Patycki. 
wystąpią również muzycy w skła-
dzie: Michał łaszewicz (fortepian), 
arkadiusz kowalski (klarnet, sak-
sofon tenorowy), Piotr trojanowski 

(perkusja) oraz andrzej iwanowski 
(kontrabas). 
a 27 czerwca o godz. 19.00 – kul-
towy musical „Zakonnica w prze-
braniu”, na podstawie słynnego 
filmu z 1992 roku z whoopi Gold-
berg w roli głównej, który pokochali 
widzowie oraz krytycy. w przedsta-
wieniu nie zabraknie takich hitów 
jak: „weź mnie do nieba”, „Pokaż 
głos” czy „szerzyć miłość czas”. 

Partnerem cyklu „Muzyczny 
wraca do gry” są Międzynarodowe 

targi Poznańskie oraz toBilet.pl.
teatr preferuje sprzedaż biletów 

online na stronie www.teatr-mu-
zyczny.pl oraz Bilety24.pl. szcze-
gółowych informacji udziela Biuro 
obsługi widza pod nr. telefonu: 
511 433 616 i 502 751 213 oraz bi-
lety@teatr-muzyczny.poznan.pl. 

szczegóły dotyczące nowego re-
żimu sanitarnego oraz regulamin 
sprzedaży biletów można znaleźć na 
stronie www.teatr-muzyczny.pl. 
Red 

Teatr Muzyczny wraca do gry
Jeszcze w czerwcu w poznańskim teatrze Muzycznym zaplanowany został cykl wydarzeń zatytułowany 
„Muzyczny wraca do gry” 
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sport w czasie pandemii zaczyna 
powoli wracać do życia. Po rozpo-
częciu rozgrywek piłkarskich przy-
szła pora na „czarny sport”. Jako 
pierwsze do rywalizacji postąpią 
kluby ekstraligi, niecały miesiąc 
później 1. Ligi Żużlowej. w sierp-
niu rozgrywki zainauguruje 2. Liga 
Żużlowa z drużyną specHouse 
PsŻ Poznań na czele.  Jest jeszcze 
jedna dobra wiadomość dla kibi-
ców – wszystkie mecze z udziałem 
poznańskich „skorpionów” będzie 
można zobaczyć na żywo w telewi-
zji! 

Żużlowa centrala wspólnie z 
przedstawicielami wszystkich klu-
bów 2. Ligi podjęła decyzję o wy-
znaczeniu terminu rozpoczęcia 
rozgrywek. wszystko wskazuje na 
to, iż żużlowe silniki zaryczą po raz 
pierwszy na drugoligowym froncie 
8 sierpnia! Jednocześnie ustalono, 
iż – podobnie jak w pozostałych 
klasach rozgrywkowych – każde 
spotkanie będzie mogła oglądać na 
żywo ograniczona liczba kibiców – 
25%. w przypadku golęcińskiego 
stadionu jest to ok. 1 500 miejsc 
(należy wziąć pod uwagę, iż licz-
ba dostępnych wejściowej będzie 
mniejsza, gdyż w pierwszej kolejno-
ści zapewnione miejsce na obiekcie 
mają posiadacze karnetów na sezon 

2020). wprawdzie wpierw muszą 
wejść w życie stosowne regulacje 
prawne, ale wiele wskazuje na to, iż 
trzeci front rozgrywek żużlowych w 
kraju rozpocznie rywalizację z kibi-
cami na stadionach!

Dla kibiców, których nie załapią 
się na bilety mamy również dobrą 
wiadomość – wszystkie spotkania 
2. Ligi Żużlowej będą transmitowa-
ne na antenie stacji MotowiZJa! 
to najlepszy w Polsce kanał moto-
ryzacyjny w tV. Ma ponad 4 milio-
ny abonentów, a swoim zasięgiem 
dociera do przeszło 12 milionów 
widzów! stacja dostępna jest na 
większości sieci kablowych w kra-
ju (m.in. inea, Vectra, Netia, toya, 
uPC Polska, echostar studio), na 
satelicie Canal+ oraz na platfor-
mach ott (np. Player.pl)

Zapraszamy do zakupów w klu-
bowym sklepie internetowym PsŻ 
Poznań (https://sklep.pszpoznan.
com.pl/) . w szerokiej ofercie m.in. 
koszulki, szale, czapki, kubki i wiele 
innych akcesoriów i gadżetów dla 
prawdziwego kibica „skorpionów”.

#ŻużelwPoznaniu

teatr Muzyczny w Poznaniu 
ogłasza akcję pt. „Muzyczne 
przesyłki”. Do wyboru przygo-
towano dwie propozycje: 
• ŻYCZENIA ONLINE:
 życzenia w wersji filmowej, 
nagrane przez aktora w domo-
wym zaciszu, w pięknym stroju 
i zakończone tradycyjnym „sto 
lat”. Zostaną one przesłane na 
wskazany przez zamawiającego 
adres mailowy. Cena: 99 zł.
• MUZYCZNA PRZESYŁKA: 
życzenia złożone osobiście przez 
jednego z artystów w kostiumie 
z jednego z musicali lub w prze-
braniu zwierzaka z przedstawie-
nia dla dzieci („Madagaskar – 
musicalowa przygoda”, „księga 
Dżungli” lub „koziołek Matołek 
i zagadka ratuszowej wieży”). 
Dodatkowo artysta będzie miał 
ze sobą unikatowy gadżet ze 
spektakli znajdujących się obec-
nie w repertuarze oraz wręcza-
jąc przesyłkę zaśpiewa „sto lat”. 
Cena pakietu: 299 zł.
Zainteresowanych Teatr 
Muzyczny prosi o przesłanie 
maila na adres: 
prezenty@teatr-muzyczny.pl. 
W treści należy napisać, 
którym z pakietów są Państwo 
zainteresowani. 

Muzyczne przesyłki

Michał  
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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