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Samorządu nie byłoby bez mieszkańców! STr. 7
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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
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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!

Powiat ratuje PKS

wśród zainteresowanych 
funkcjonowaniem 

tras autobusowych 
są m.in. gminy Buk, Stęszew, 

Suchy Las, Śrem, oborniki 
oraz powiaty: międzychodzki, 

kościański czy śremski. 
więcej na Str. 3 
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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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TEMAT nuMERu

reklaMa

skutki pandemii bardzo negatywnie 
wpłynęły na liczbę przewozów pasa-
żerskich w ramach Pks, a co za tym 
idzie, drastycznie spadły wpływy z 
biletów.  

– Po analizie finansowej koniecz-
ne jest przyspieszenie prac nad po-
wstaniem związku, który w całości 
będzie odpowiadał za utrzymanie 
linii Pks na terenie Metropolii Po-
znań i w obszarach przylegających 
– zapowiedział Jan Grabkowski, 
starosta poznański, który w piątek 
spotkał się z samorządami zaintere-
sowanymi partycypacją w kosztach 
przewozów. – Chcąc ratować spółkę, 
nie możemy czekać na deklarację 
naszych partnerów do końca roku. 
sytuacja wymusza na nas podjęcie 
szybszych działań.

tylko w czerwcu spółka Pks Czę-
stochowa (jednoosobowa spółka 
skarbu Państwa), największy opera-
tor komunikacji autobusowej w pół-
nocnej części woj. śląskiego, zamyka 
swoją działalność. Powiat poznański 
nie chce takiego scenariusza dla po-
znańskiego Pks i podjął się ratowa-

nia funkcjonowania tras autobuso-
wych w naszym regionie.  

Dotychczasowa organizacja linii 
o zasięgu powiatowym i międzypo-
wiatowym na obszarach powiatów 
poznańskiego, obornickiego, sza-
motulskiego, międzychodzkiego, 
nowotomyskiego, grodziskiego, 
kościańskiego i śremskiego oraz 
Poznania odbywa się na zasadach 
porozumienia międzypowiatowego, 
które podpisano w ubiegłym  roku. 

Mimo sytuacji związanej z pan-
demią,  samorządy nie rezygnują z 
uczestnictwa w związku. wśród za-
interesowanych są m.in. gminy Buk, 
suchy las, stęszew, Śrem, oborniki 
oraz powiaty: międzychodzki, ko-
ściański czy śremski. Po piątkowych 
naradach w ciągu tygodnia samo-
rządy mają zadeklarować ostateczną 
chęć przystąpienia do związku. 

Jednocześnie zainteresowane sa-
morządy przesłały już uwagi do sta-
tutu związku. teraz przyszedł czas 
na konkretne decyzje z ich strony 
– na piątkowym spotkaniu zostały 
zobowiązane, aby do sierpnia podjąć 

uchwały o przyjęciu tego dokumen-
tu. 

oczywiście zmianie musi ulec też 
model finansowania całego przed-
sięwzięcia ze względu na sytuację 
związaną z pandemią.

– niestety, w kwietniu liczba 
przewożonych pasażerów zmalała 
o 90%. oznacza to, że wielkość po-
krycia kosztów wpływami ze sprze-
daży biletów spadła z poziomu 66% 
do 8,1%.  to z kolei determinuje 
poziom dofinansowania. należy też 
uwzględnić, że przy spełnieniu dzi-
siejszych standardów sanitarnych, 
zakładających maksymalne napeł-
nienie pojazdów na poziomie połowy 
miejsc, wpływy i tak się zmniejszą – 
mówi Jan Grabkowski, starosta po-
znański. 

w samym tylko powiecie poznań-
skim około 80 miejscowości jest 
wykluczonych transportowo. a to 
oznacza, że prawie 10 tysięcy osób 
pozbawionych jest dostępu do kolei 
czy autobusu. Dlaczego więc warto 
przystąpić do związku? aby stwo-
rzyć dogodne połączenia pomiędzy 

węzłami przesiadkowymi zlokali-
zowanymi przy liniach Poznańskiej 
kolei Metropolitalnej. tym samym 
dać możliwość swobodnego prze-
mieszczania się mieszkańców do 
szkół, placówek opieki medycznej, 
zakładów pracy, obiektów kultury i 
rekreacji bez względu na przebieg 
granic poszczególnych jednostek sa-
morządu terytorialnego. 

– wykorzystanie zjawiska sy-
nergii organizacji wspólnej sieci 
komunikacyjnej pozwoli każdemu 
uczestnikowi związku wydawać 
mniejsze środki na dofinansowanie 
usług komunikacyjnych – mówi Zbi-
gniew rusak, specjalista ds. trans-
portowych powiatu poznańskiego. 
–  kolejnym atutem jest likwidacja 
przepaści pomiędzy standardami 
występującymi w podróżach koleją, 
komunikacją miejską,  a komunika-
cją regionalną. ta ostatnia do tej pory 
nie mogła korzystać z zewnętrznych 
środków pomocowych na zakup no-
woczesnego taboru, spełniającego 
najnowsze wymagania emisji spalin i 
dostosowane go do obsługi osób nie-

pełnosprawnych czy nowych syste-
mów informacji pasażerskiej. Jeżeli 
wszystko się uda, będziemy 9. powia-
towo-gminnym związkiem transpor-
towym w Polsce (po Bielsku-Białej, 
Jaśle, strzelcach opolskich, Świdwi-
nie, krośnie odrzańskim, Żaganiu, 
Czerwieńsku) i 2. w wielkopolsce 
(po Środzie wlkp.). 

Przypomnijmy, że w marcu 2019 
roku prezydent Poznania poinfor-
mował wszystkich starostów, burmi-
strzów i wójtów, na terenie których 
działa Pks Poznań, że jako właści-
ciel spółki zmuszony jest podjąć de-
cyzję o jej likwidacji z uwagi na stałe 
ponoszenie strat. tym samym od 1 
lipca Pks Poznań miał zlikwidować 
wszystkie połączenia. wówczas z 
inicjatywą ratowana linii autobuso-
wych wyszedł starosta poznański. 
w toku kolejnych spotkań część 
powiatów i gmin obsługiwanych 
przez spółkę zadeklarowała chęć 
powołania celowego związku powia-
towo-gminnego, który w przyszłości 
przejąłby nieodpłatnie akcje poznań-
skiego Pks. KG

Powiat ratuje PKS
Wśród zainteresowanych funkcjonowaniem tras 
autobusowych są m.in. gminy Buk, stęszew, suchy las, Śrem, 
oborniki oraz powiaty: międzychodzki, kościański czy śremski
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– Zauważenie nas jako liderów 
przedsiębiorczości w tym szczegól-
nym okresie, także pod względem 
gospodarczym, jest niezwykle waż-
ne. trudno nie wykorzystać takiej 
szansy. to wyróżnienie bardzo moc-
no dopinguje do jeszcze większej 
pracy  – podkreślali zgodnie laure-
aci 17. edycji konkursu Poznański 
lider Przedsiębiorczości. Uroczy-
ste wręczenie nagród odbyło się  
23 czerwca w poznańskim Bazarze 
– miejscu, które jest symbolem wiel-
kopolskiej gospodarności i pracy or-
ganicznej. 

w tym roku te prestiżowe wy-
różnienia i statuetki trafiły do 
przedstawicieli branż poligraficznej 
(wito), farmaceutycznej (smart 
Pharma spółka z o.o.) i meblarskiej 
(Fabryka Mebli Maro).

– organizacja i przeprowadzenie 
oceny merytorycznej zgłoszonych 
kandydatów zbiegło się z okresem 
pandemii. tym bardziej cieszymy 
się i gratulujemy wszystkim przed-
siębiorcom, którzy są dziś z nami. 
statuetka lidera może pomóc tym 
firmom w trudnych czasach – mówił 
Jan Grabkowski, starosta poznań-
ski. – różnorodne działania pro-
mocyjne oraz możliwość poddania 
się ocenie przez fachowców z Grant 
thornton z pewnością będzie dla 
wyróżnionych dużym wsparciem w 
utrzymaniu dotychczasowej pozycji 
na rynku. a otrzymane nagrody, w 
tym między innymi studia podyplo-
mowe, na pewno podniosą kwalifi-
kacje pracowników tych firm. Czego 
im wszyscy serdecznie życzymy. 

w dotychczasowych siedemna-
stu edycjach konkursu udział wzięło 
łącznie prawie 900 firm z Poznania 

o r a z 
powiatu 

poznańskie-
go. oprócz pre-

stiżowego tytułu 
zwycięzcy otrzymu-

ją atrakcyjne nagro-
dy, w tym m.in. ufun-

dowane studia podyplomowe na 
Politechnice Poznańskiej, Uniwer-
sytecie ekonomicznym czy UaM, 
obsługę rachunku dla biznesu przez 
Pko BP oraz darmowe stoiska na 
MtP. tegoroczna pula nagród wy-
niosła niemal 180 tysięcy złotych.

organizatorem obecnej edycji 
bezpłatnego konkursu był powiat 

poznański, który nie tylko wziął na 
swoje barki całe przedsięwzięcie, ale 
także podjął decyzję o rozszerzeniu 
zasięgu na całą Metropolię Poznań 
(w tym roku mogły więc zgłaszać się 
także podmioty ze Śremu, szamo-
tuł, obornik i skoków).

każda startująca firma musiała 
poddać się wnikliwej ocenie mery-
torycznej. od kilku lat jest ona pro-
wadzona przez ekspertów z firmy 
Grant thornton, która ma ugrunto-
waną pozycję na rynku firm dorad-
czych w Polsce. w tym roku dodano 
nowe kryterium oceny – działania 
proekologiczne. 

– Podmioty weryfikowane były 
między innymi pod kątem rozwią-
zań energooszczędnych czy tego, 

w jaki sposób radzą sobie ze skła-
dowaniem i sortowaniem odpadów 
– wyjaśnia Mariusz Maik, z Grant 
thornton, partnera merytoryczne-
go konkursu. 

w kapitule oprócz samorządow-
ców zasiadają także naukowcy, 
przedsiębiorcy i bankowcy. w oce-
nie liczą się m.in. sukcesy na rynku, 
ciekawa oferta, wykorzystywane 
innowacje i nowoczesne metody 
organizacji pracy, a także czy dzia-
łalność jest przyjazna ludziom i śro-
dowisku.

konkurs o tytuł Poznańskiego li-
dera Przedsiębiorczości skierowany 
jest do mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorców oraz start-upów  
z terenu Metropolii Poznań.  KG

KRóTKo z powiATu

Kto zdobył prestiżową statuetkę?
Uroczystość wręczenia nagród w 17. edycji konkursu Poznański Lider Przedsiębiorczości 
odbyła się 23 czerwca w poznańskim Bazarze
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• Organizator i patronat: 
Jan Grabkowski, starosta 
poznański.
• Patronat merytoryczny:
Grant thornton Frąckowiak 
sp. z o.o. sp.k.
• Fundatorzy nagród:
Międzynarodowe targi 
Poznańskie, Pko Bank Polski, 
Uniwersytet ekonomiczny 
w Poznaniu, Uniwersytet 
im. adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Grant thornton, 
wydział inżynierii Zarządzania 
Politechniki Poznańskiej.

O konkursie

reklaMa

REKLAMA  691-895-296

Wakacyjna PROMOCJA

w maju stowarzyszenie Dar serc 
zorganizowało w tarnowie Pod-
górnym dwie akcje honorowego 
krwiodawstwa. obie, ze względu 
na panującą pandemię, odbyły 
się w krwiobusach regionalnego 
Centrum krwiodawstwa i krwio-
lecznictwa, które każdorazowo 
mogły przyjąć maksymalnie 50 
krwiodawców. Chętnych zgłaszało 
się co najmniej jeszcze raz tylu. 

– 16 maja zebraliśmy prawie 19 
litrów cennego leku, dwa tygodnie 
później 17,53 litra – podsumo-
wuje akcje wojciech Janczewski, 
wiceprzewodniczący rady Gminy 
tarnowo Podgórne i jednocześnie 
prezes stowarzyszenia Dar serc. – 
Cieszę się, że w tak trudnym czasie 
nasi krwiodawcy nie zawiedli. Dzię-
kuję naszym sponsorom, którzy na 
potrzeby akcji przekazali kawę i 
słodycze.

akcja, która odbyła się 30 maja, 
zorganizowano w ramach 5. uro-
dzin tarnowskich term, które 

obchodzono pod hasłem „Świę-
towanie przez pomaganie”. Dla 
wszystkich chętnych termy przy-
gotowały między innymi specjalne 
maseczki oraz vouchery przedłu-
żające 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 w 
tarnowie Podgórnym – zapowia-
da wojciech Janczewski. – na-
tomiast jeśli nadal będą obowią-
zywały obostrzenia sanitarne, to 
regionalne Centrum krwiodaw-
stwa i krwiolecznictwa przyśle 
dwa krwiobusy, które staną na 
pobliskim parkingu przy Gks 
tarnovia. wtedy wszyscy chętni 
mogli oddać krew. 

wydarzenie współfinansowane 
przez gminę tarnowo Podgórne. 
ARz  

Krwiobusy w Tarnowie 
Podgórnym



5
nr 182 / 29 CZErWCA 2020

od ponad trzech miesięcy żyjemy w 
nowej rzeczywistości. Pandemia ko-
ronawirusa zmieniła nasze najbliż-
sze otoczenie oraz dokonała rewo-
lucji w naszym życiu codziennym, 
modyfikując nawyki i zachowania, 
zarówno te podejmowane indywi-
dualnie, jak i te grupowe. Zalewani 
jesteśmy informacjami dotyczący-
mi aktualnej sytuacji, zachowania 
zasad bezpieczeństwa czy prognoz 
zdrowotnych. szczepionka nadal 
nie powstała… Dziś już wiemy, że 
wirus nie zniknie jutro, ani poju-
trze. Jesteśmy zmuszeni nauczyć się 
żyć w jego sąsiedztwie i  otoczeniu. 
nie jest to łatwe, ani pozbawione 
ograniczeń. w chwili obecnej na-
szą jedyną bronią w walce z niewi-
dzialnym wrogiem metody, które 
redukują transmisję wirusa między 
zakażonymi, czyli tzw. dystansowa-
nie społeczne. 

o funkcjonowanie przestrzeni 
publicznej w nowych warunkach 
zapytaliśmy burmistrza gminy stę-
szew włodzimierza Pinczaka. 
 
– Aktualnie jesteśmy w czwartym 
etapie rządowego rozluźniania 
obostrzeń we wprowadzonych 
wcześniej ograniczeniach 
społecznych. Jakie kroki zostały 
podjęte w gminie Stęszew?

– Z pewnymi ograniczeniami 
przywrócono działanie targowiska. 
Handel na wolnym powietrzu miał 
się odbywać przy zachowaniu klu-
czowych zasad ochrony osobistej: 
stosowaniu środków dezynfekcyj-
nych, zasłanianiu nosa i ust oraz 

ograniczeniu odległości między 
kupującymi. Z uwagi na istniejące 
zagrożenie wirusem CoViD-19 
byliśmy zmuszeni zredukować 
liczbę handlujących na terenie tar-
gowiska miejskiego. niestety, już 
podczas pierwszej targowej okazji 
można było dostrzec niepokojącą 
falę lekkomyślności. rozpręże-
nie odwiedzających widoczne 
było gołym okiem… Utrzymanie 
pewnych ograniczeń jest bowiem 
niezbędnym działaniem prewencyj-
nym, zapobiegające pojawieniu się 
nowego źródła choroby. 

– Pozostając w przestrzeni pu-
blicznej należy wspomnieć o obo-
wiązkach dotyczących wykasza-
nia terenów zielonych. Czy gmina 
wzorem lat ubiegłych zamierza 
realizować to zadanie?   

– wiemy, że obecnie jesteśmy 
zagrożeni suszą. Częste koszenie 
trawników może doprowadzić w 
tym okresie do przesuszenia darni i 
wierzchniej warstwy gleby.  Dlatego 
też przycinanie terenów zielonych 
uzależniam od warunków pogodo-
wych. Ze względu na ponoszone 
koszty oraz względy ekologiczne – 
w tym roku będzie się ono odbywać 
w ograniczonym zakresie. ochrona 
zasobów wody stanowi niezwykle 
istotną kwestię podczas zmagań ze 
zjawiskiem suszy, która nie oszczę-
dza nas także w tym roku. warto 
mieć na uwadze również fakt, że 
zużywanie wody w celach innych 
niż spożywcze czy higieniczne, w 
dużym stopniu przyczynia się do 
spadku  wód gruntowych co utrud-
nia realizowanie zadań socjalno-by-
towych  i przekłada się na nieodpo-

wiednie funkcjonowanie wszystkich 
mieszkańców. Dlatego w związku 
z tym, apeluję o ograniczenie 
podlewania m.in. trawników, upraw 
działkowych, rolnych czy sadowni-
czych z wodociągu gminnego. Zim-
na, chlorowana woda nie sprzyja 
roślinom. Podczas bezpośredniego 
podlewania, woda wodociągowa 
szkodzi florze poprzez niszczenie 
mikroorganizmów, które znajdują 
się na roślinności.

– Wielu czytelników zastanawia 
się jak w nowych realiach wygląda 
praca urzędu?

– Urząd Miejski Gminy stęszew 
pracował, pracuje i nieprzerwanie 
kontynuuje swoją pracę. Zwiększo-
no liczbę stanowisk obsługi dostęp-
nych dla klientów, przy zachowaniu 
niezbędnych środków bezpieczeń-
stwa. Jest to płaszczyzna niezwykle 
istotna, bowiem urząd świadczy 
usługi, które w pewnych okoliczno-
ściach nie mogą zostać przesunięte 
w czasie np. wydanie aktu zgonu. 
szczęśliwie w dzisiejszych czasach 
możliwe jest załatwienie wielu 
spraw bez wychodzenia z domu, 
poprzez e-puap, wiadomość e-mail 
lub telefonicznie, do czego zachę-
camy. ograniczenie kontaktów w 

przestrzeni publicznej, o czym już 
wcześniej wspomniałem, stanowi 
bardzo ważny czynnik redukcji 
rozprzestrzeniania się wirusa. 
to dlatego placówki edukacyjne 
pozostały zamknięte. By chronić 
dzieci – wprowadzono nauczanie 
zdalne, które dzięki rozwojowi no-
wych mediów stało się możliwe. w 
tej trudnej  i niecodziennej sytuacji, 
wielkie wsparcie swoim pociechom 
zapewnili rodzice jak i najbliżsi. 

– Jakie rady chciałby Pan 
przekazać mieszkańcom gminy 
Stęszew?

– najważniejsza dla mnie jest 
ochrona mieszkańców, dlatego 
uważam, że lepiej zrezygnować 
z pewnych przyjemności, by 
niepotrzebnie nie narażać się na 
potencjalne zagrożenie choro-
botwórcze. Mając na względzie 
bezpieczeństwo- utrzymanie obo-
wiązujących obostrzeń jest moim 
zdaniem konieczne, choć niezbyt 
popularne. kontynuując dotychcza-
sowe działania, dbajmy wspólnie o 
nasze bezpieczeństwo, zachowując 
przede wszystkim zdrowy rozsądek 
i spokój. 

Rozmawiała Karolina Szczepańska

GMinA STęSzEw

reklaMa
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Bezpieczeństwo przestrzeni 
publicznej stanowi priorytet
rozmowa z Włodzimierzem Pinczakiem, burmistrzem miasta i gminy stęszew

Szczęśliwie w dzisiejszych czasach możliwe 
jest załatwienie wielu spraw bez wychodzenia z 
domu, poprzez e-puap, wiadomość e-mail lub 
telefonicznie, do czego zachęcamy

trwa rozbudowa drogi wojewódz-
kiej nr 306. od s5 do ronda w 
stęszewie prowadzone są prace 
brukarskie związane z układaniem 
krawężników i warstw podbudowy 
na ciągu pieszo-rowerowym. Budo-
wany jest przepust i ruch odbywa się 
wahadłowo. wkrótce nastąpi wyko-
nanie warstw bitumicznych. 

Dobiega też końca wykonanie 
nawierzchni chodników i ścieżki ro-
werowej w witoblu. w łodzi posze-
rzana jest jezdnia. ruch na odcinku 
około 500 metrów również odbywa 
się wahadłowo. kontynuowane są 
też prace przy tworzeniu koryta i na-

sypu pod ścieżkę rowerową od wi-
tobla do Dymaczewa nowego. tutaj 
trwają też roboty branżowe, tj. ener-
getyczne i teletechniczne. Prosimy 
kierowców o zwracanie szczególnej 
uwagi na oznakowania w tymczaso-
wej organizacji ruchu.

Przypomnijmy, inwestycja pole-
ga na rozbudowie drogi o długości 
ponad 8,2 km na odcinku od skrzy-
żowania z nowym przebiegiem s5 
do Dw nr 431.  wartość kontraktu 
to26 mln zł, w tym unijne dofinan-
sowanie w ramach wrPo wynosi 
ponad 23 mln zł. 
MK

Rozbudowa DW 306

REKLAMA? ZADZWOŃ  
 691-895-296
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reklaMa

na XiX sesji, która odbyła się 
25 czerwca, rada Miasta i Gmi-
ny Buk udzieliła jedenastoma z 
trzynastu głosów absolutorium 
i wotum zaufania burmistrzowi 
Pawłowi adamowi za wykonanie 
budżetu gminy Buk w 2019 roku.  
Burmistrz Paweł adam podzięko-
wał radzie Miasta i Gminy Buk, 
współpracownikom Urzędu Miasta 
i Gminy, kierownikom i pracowni-
kom gminnych jednostek organiza-
cyjnych, a także sołtysom i radom 
sołeckim za harmonijną współpracę 
przy wspólnie realizowanych zada-
niach. 

samorząd kreśli ambitne plany 
na przyszłość, w związku z czym 
owocna współpraca wszystkich za-
angażowanych w życie gminy bę-
dzie kontynuowana. ZS

Absolutorium 
dla burmistrza
Paweł adam, burmistrz miasta i gminy Buk, otrzymał 
absolutorium oraz wotum zaufania 
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od 1 lipca do 31 sierpnia potrwa 
tegoroczny sezon kąpielowy na 
plaży w niepruszewie (gm. Buk), a 
nad bezpieczeństwem plażowiczów 
będzie czuwać dwóch ratowników 
woPr. 

w tym wyjątkowym czasie, gdy 
stan epidemii spowodowany wiru-
sem Covid-19 wpłynął na wszystkie 
obszary codziennego funkcjonowa-
nia, także na terenie kąpieliska będą 
obowiązywać nowe zasady. Zgodnie 
z wytycznymi Głównego inspekto-
ra sanitarnego osir w Buku prosi 
plażowiczów o:
• zachowanie dystansu społecznego, 
• zakrywanie ust i nosa (w przy-
padku braku utrzymania dystansu 
społecznego), 

• dezynfekowanie rąk (w miejscach 
do tego wyznaczonych) w momen-
cie wchodzenia i opuszczania plaży, 
• używania własnego sprzętu - nie-
pożyczania innym kąpiącym się, 
• wyrzucania śmieci do koszy, 
kubłów i beczek specjalnie do tego 
przeznaczonych, 

• niekorzystania z kąpieliska w 
przypadku złego samopoczucia, 
choroby. 

Dodatkowo informujemy, że z 
uwagi na rygorystyczne przepisy 
sanitarne wypożyczalnia sprzętu 
wodnego nie zostanie otwarta w tym 
sezonie kąpielowym. Red

22 czerwca rozpoczęto prace zwią-
zane z przebudową schodów  ze-
wnętrznych do ośrodka zdrowia 
Vigilax w Buku. wykonawcą jest 
UB szałata spółka z o.o. z siedzibą 
w  Poznaniu. inwestycję finansuje 
gmina Buk ze środków własnych. 

Polegać będzie ona na  wyburze-
niu istniejących schodów wraz z po-
chylnią dla osób niepełnosprawnych 
i  na odtworzeniu samych schodów, 
z  dwoma symetrycznymi biegami 
z  podestami pośrednimi oraz  po-
destem na  poziomie posadzki par-
teru budynku ośrodka zdrowia. 
Dostęp do budynku na czas remon-

tu możliwy będzie tylko poprzez 
windę. Parking przyległy do ośrod-
ka zostanie wyłączony z  użytkowa-

nia. Prace potrwają maksymalnie 
do 25 sierpnia.
Zuzanna Skibińska 

Sezon kąpielowy w Niepruszewie

Przebudowa schodów ośrodka
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w związku z realizowanym na zle-
cenie PkP Plk remontem wiaduktu 
kolejowego nad ul. niestachowską 
od 30 czerwca zmieni się organiza-
cja ruchu w tym rejonie. Zamknię-
te zostaną lewe skrajne pasy ul. 
niestachowskiej w obu kierunkach 
przy wiadukcie. Poza tym czasowo 
zamknięty zostanie lewy skrajny pas 
do skrętu w lewo z ul. św. wawrzyń-
ca w ul. niestachowską oraz lewy 
skrajny pas do skrętu w lewo z ul. 
Żeromskiego w ul. św. wawrzyńca. 

objazd dla kierowców jadących w 
kierunku zachodnim poprowadzo-
ny zostanie ul. wojska Polskiego. 
Dla kierowców jadących z północy 
Poznania na wlocie skrzyżowa-
nia z ul. św. wawrzyńca dostępne 
będą trzy pasy ruchu - lewy do jaz-
dy na wprost, środkowy do jazdy 
na wprost lub w prawo oraz prawy 
pas do skrętu w prawo w ul. św. 
wawrzyńca. Prędkość maksymalna 
pojazdów pod wiaduktem wynosić 
będzie 50 km/godz. RB

Utrudnienia w ruchu
na Niestachowskiej

Na zdjęciu od lewej burmistrz Paweł Adam, sekretarz Aleksandra 
Wawrzyniak, skarbnik Aleksandra Szajek i przewodniczący RMiG 
Piotr Goroński.  

WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

Damian Boiński 
Kalwy 25 (gm. Buk) 
tel. 669 320 068 
tel. 607 347 668

Oferujemy usługi w zakresie: wymiana opon – wulkanizacja, 
obsługa i naprawa klimatyzacji, naprawy bieżące pojazdów. 

Możliwość płacenia kartą. Obsługujemy fi rmy

REKLAMA? ZADZWOŃ  
 691-895-296
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GMinA pobiEDziSKA

Pamiętam Pobiedziska z czasów, 
kiedy samorząd gminny dopiero po-
wstawał. Mam jeszcze przed oczami 
wygląd tego miasta i okolicznych 
wsi w czasie, kiedy ustawa o samo-
rządzie gminnym wchodziła w ży-
cie. Do zrobienia było wszystko.

starsi mieszkańcy pamiętają, 
młodszym warto powiedzieć, że w 
poprzednim ustroju okolice Pobie-
dzisk, z racji walorów przyrodni-
czych, były terenem wypoczynku 
ówczesnych elit władzy. w sąsiedz-
twie dacz prominentów nie miał 
prawa powstać zakład przemysło-
wy. to rzutowało na rozwój gminy.

Dzisiaj, z perspektywy trzydzie-
stu lat, mam ogromny szacunek dla 
ludzi, którzy w pierwszej kadencji 
samorządu intuicyjnie rozumie-
li, co to jest samorząd i na czym 
działanie samorządowca powinno 
polegać.

Przemiana ustrojowa była 
ogromnym przełomem ideologicz-
nym i jakościowym. wcześniej 
wszystko było nakazywane. od 
roku 1990 można było wziąć wła-
dze we własne ręce. w tym miejscu 
dopowiem, że trzeba było też wziąć 
odpowiedzialność na własne barki, 
a to nie było łatwe.

nie wszyscy zgadzali się z pierw-
szymi samorządowcami. Pomimo 
różnic, budowaliśmy demokrację, 
a każda kadencja wypełniona była 
wysiłkiem i staraniami. Z każdym 
rokiem było widać zmiany. one 
były na miarę możliwości, choć nie 
na miarę potrzeb.

oceniając ten czas, mogę, a 
nawet muszę powiedzieć, że mia-
łem dobrych poprzedników: bur-
mistrzów i radnych. Zrealizowali 
inwestycje, które są kamieniami 

milowymi w historii gminy. są to: 
budowa nowej oczyszczalni, kana-
lizacja, hale gimnastyczne, stwo-
rzenie ośrodka kultury, powstanie 
skansenu miniatur, utworzenie 
strefy gospodarczej.

Mam nadzieję, że dołączę do 
grona tych samorządowców, którzy 
pozostawili po sobie trwałe świa-
dectwo solidnej, wielkopolskiej 
pracy.

Docenić mieszkańców
Dzisiejszego święta nie było-

by bez mieszkańców. Chciałbym 
Państwu podziękować, za wybory, 
jakich dokonywaliście, uczestni-
cząc w wyborach samorządowych. 
Zmiany, jakie zaszły w gminie po-
kazują, że były to właściwe decyzje.

Jest i inny powód do podzię-
kowań. Mamy obecnie na terenie 
gminy około dwóch tysięcy małych 
i średnich przedsiębiorstw. Był taki 
moment w latach ’90 poprzedniego 
wieku, że w jednym z niemieckich 
miast pracowało aż tysiąc miesz-
kańców Pobiedzisk. wielu wróciło 
do Pobiedzisk i zainwestowało w 
swoją małą ojczyznę. i za to należą 
się im ogromne podziękowania.

Pobiedziska przyszłości… 
nowe czasy to nowe wyzwania. 

Mamy w gminie trzy spośród je-
denastu parków krajobrazowych, 
jakie są w wielkopolsce. to zo-
bowiązanie do ochrony klimatu, 
ochrony środowiska. Chciałbym, 
aby na naszym terenie pojawiły się 
projekty fotowoltaiczne. stoimy też 
przed koniecznością retencjono-
wania, czyli zatrzymywania wody. 
Pobiedziska przyszłości to nowa 
infrastruktura. Mamy kanalizację. 

Czas na budowę dróg, by skomu-
nikować miejscowości między sobą 
i z miastem, efektywniej wykorzy-
stywać komunikację autobusową. 
Przygotowujemy się do budowy 
20 kilometrów dróg gminnych w 
systemie partnerstwa publiczno- 
prywatnego. rozpoznajemy rynek. 
Mamy sygnały, że prywatni part-
nerzy są zainteresowani takim pro-

jektem. Drogi to obwodnica Pobie-
dzisk. i to zadanie też realizujemy. 
Po jej wybudowaniu przyjdzie czas 
na rewitalizację najstarszej części 
miasta.

Pobiedziska przyszłości mają 
się wyróżniać jakością życia dzięki 
wykorzystaniu walorów przyrod-
niczych. stąd potrzeba kolejnych 
szlaków spacerowych, ścieżek dla 
rowerzystów, nowych miejsc do re-
kreacji.

Przyszłość to jeszcze lepsze rela-
cje z mieszkańcami, z organizacja-
mi pozarządowymi. to kontynuacja 
współpracy z miastami partnerski-
mi w mniej zinstytucjonalizowanej 
formie, z większym otwarciem na 
współpracę i wymianę mieszkań-
ców.

nasza gmina nie może być wy-
łącznie sypialnią Poznania. Dla-
tego konieczne jest pozyskiwanie 
inwestorów, a w konsekwencji 
zwiększanie wpływów do budżetu.

Podsumowując, przyszłość na-
szej gminy to innowacyjność sza-
nująca naturalne środowisko i dzie-
dzictwo kulturowe.

Samorządu nie byłoby 
bez mieszkańców
Ireneusz Antkowiak, burmistrz miasta i gminy Pobiedziska, o historii i wyzwaniach
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Pobiedziska 
przyszłości to 
nowa infrastruktura

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I Już WSZyStKO WIESZ...
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w poprzednim numerze „naszego 
Głosu Poznańskiego” informowa-
liśmy czytelników o powodzeniu 
akcji zbierania nakrętek w Gminie 
kostrzyn. okazuje się, jednak że 
mieszkańcy gminy kostrzyn są rów-
nie aktywni w zbieraniu wody! 

Zebraną wodę opadową, czyli po 
prostu deszczówkę, można wyko-
rzystać na swojej działce jako źró-
dło wody – i to nieodpłatne. woda 
deszczowa może być stosowana do 
podlewania przydomowego ogród-
ka, ale również do innych celów np. 
zasilania ogrodowej fontanny, spłu-
kiwania ścieżek czy podjazdów. 

rozwiązania takie mają 
wiele zalet: zabezpiecza-
ją ogród na okres su-
szy, wody opadowe 
trafiają do gruntu 
zamiast do kanali-
zacji, oszczędność 
wysokiej jakości 
wody wodociągo-
wej, zmniejszenie 
opłat za zużycie 

wody, tworzą 
nowe siedliska i 
zwiększają bio-
różnorodność. 

Jak możemy 
gromadzić desz-

czówkę? Parę sposobów przedsta-
wiamy na fotografiach, najpopu-
larniejsze z nich to oczka wodne, 
ogrody deszczowe, pojemniki na 
wodę, studnie chłonne czy zbiorniki 
retencyjne. MK

GMinA KoSTRzYn

Zbierają deszczówkę
Gmina kostrzyn zbiera nie tylko nakrętki - Kostrzyńska 
Kampania Hydrologiczna
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gminy kostrzyn szymona Matyska 
na XXi sesji rady Miejskiej Gminy 
kostrzyn publikujemy dla Państwa 
stronę internetową dotyczącą bu-
dżetów gminy w  ostatnich sześciu 

latach.Dzięki funkcjonalności stro-
ny mieszkańcy mogą sprawdzić na 
co w ostatnich latach przeznaczane 
były pieniądze z budżetu gminy ko-
strzyn, a także obliczyć na jakie kon-
kretne cele zostały przeznaczone ich 

podatki oraz zapoznać się z inwesty-
cjami w ostatnich latach.

strona będzie na bieżąco uaktual-
niania. Zapraszamy: www.kostrzyn.
budzetyjst.pl.
ŁS

Sprawdź budżet Kostrzyna
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Mieszkanka Gułtów w gminie ko-
strzyn, zawodniczka reprezentacji 
Polski w unihokeju i bramkarka 
Pks Mos Zbąszyń kamila kotec-
ka odebrała nagrodę dla najlepszej 
zawodniczki sezonu 2019/2020 - 
kryształową kulę. serdecznie gra-
tulujemy kolejnego sukcesu!
ŁS

od 19 czerwca istnieje możliwość 
korzystania z boiska wielofunkcyj-
nego w siekierkach. Boisko otwarte 
jest jednak z pewnymi ogranicze-
niami związanymi z obowiązującym 
stanem epidemii. 

korzystanie z boiska możliwe tyl-
ko po wcześniejszej rezerwacji pod 
numerem telefonu: 661 674 873. 
Czynne jest w godzinach 14:00 - 

21:00 (poniedziałek - piątek) oraz 
w weekend po wcześniejszej rezer-
wacji. 

obowiązkowe jest dezynfe-
kowanie rąk.  to już piąty tego 
typu obiekt wielofunkcyjne,  
w poprzednich latach oddane do 
użytku zostały boiska w Gułtowach, 
Brzeźnie, Czerlejnie i kostrzynie 
(ul. andrzejewo). ŁS

w ramach programu „Biegamy i 
skaczemy” gmina kostrzyn otrzy-
mała dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego województwa 
wielkopolskiego w kwocie 43.000 
złotych na rozwój infrastruktury 
lekkoatletycznej w Gułtowach w 
gminie kostrzyn. w ramach pro-
gramu powstanie bieżnia prosta na 
60 metrów oraz skocznia w dal.

Umowę podpisano w Urzędzie 
Marszałkowskim województwa 
wielkopolskiego w Poznaniu w 
obecności członka zarządu woje-
wództwa wielkopolskiego Jacka 
Bogusławskiego oraz burmistrza 
gminy kostrzyn szymona Matyska 
i skarbnik gminy kostrzyn Barbary 
Borowiak. 
ŁS

Kamila Kotecka 
z Kryształową 
Kulą!

Boisko w Siekierkach 
otwarte

Bieżnia w Gułtowach
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samorządowcy gminy Dopiewo 
włączyli się w ogólnopolską walkę o 
frekwencję w wyborach prezydenc-
kich. Mieszkańcy walczą przy oka-
zji o dodatkowe środki dla swoich 
sołectw z gminnego budżetu. wójt 
gminy Dopiewo adrian napierała 
ogłosił, że pula nagród, po które 
mogą  sięgnąć wynosi 210 tys. zł. 
Do aktywności zagrzewają sołtysi 
jedenastu sołectw. wspólnie z wój-
tem wystąpili w filmie zachęcającym 
mieszkańców całej gminy Dopiewo 
do głosowania.

Dopiewo w ubiegłorocznych  wy-
borach parlamentarnych było wice-
liderem pod względem frekwencji w 
powiecie poznańskim. Frekwencja 
w gminie wynio-
sła w 2019 r. aż  
72,32%. najak-
tywniejsze sołec-
twa uzyskały po-
nad 88%. warto 
wspomnieć, że fre-
kwencja w Polsce 
wyniosła 61,74% 
i była rok temu 
najwyższa od 30 
lat. nie będzie więc łatwo pobić so-
łectwom ubiegłoroczne rekordy, ale 
dzięki temu zabawa jest nie mniej 
emocjonująca niż zmagania preten-
dentów do urzędu Prezydenta rP.

- Poprawienie wyniku sprzed 
roku to nie lada wyzwanie, ale każde 
sołectwo, które poprawi swój wynik 
sprzed roku,. dostanie 10 tys. zł ze 
środków gminnych do wykorzysta-
nia na cele sołeckie, a  to spośród 
nich, które uzyska jednocześnie 
najwyższą frekwencję otrzyma do-
datkowo 100 tys. zł i  tytuł Mistrza 
Frekwencji – mówi  adrian napie-
rała, wójt gminy Dopiewo.

Pod uwagę będą brane osiągnię-
cia frekwencyjne obu tur wyborów 
(jeśli pierwsza nie wyłoni zwycięz-

cy). wynik frekwencyjny zależy od 
każdego oddanego głosu.

- idźcie do urn wyborczych i  od-
dajcie swój głos. Przy okazji po-
walczcie o  dodatkowe środki dla 
waszego  sołectwa! – nawołuje 
Urząd Gminy Dopiewo. 

każdy z jedenastu sołtysów mo-
tywuje mieszkańców swojego so-
łectwa do wyborczej akrywności. 
- Mieszkańcy sołectwa, walczymy o 
frekwencję w wyborach prezydenc-
kich! – nawołują  w filmie, który 
można zobaczyć za pośrednictwem 
strony dopiewo.pl lub you tube 
- wpisując tytuł: „na wyBory! 
Gmina Dopiewo walczy o frekwen-
cję”. 

Gmina Dopiewo, organizując 
własny konkurs dla sołectw, włą-
czyła się jednocześnie do rywaliza-
cji frekwencyjnej gmin Metropolii 
Poznań. Podniosła rękawicę rzu-
coną przez jej prezesa Jacka Jaś-
kowiaka. Gminy metropolii, „wal-
cząc” między sobą, jednoczą siły w 
walce Metropolii Poznań z innymi  
metropoliami i w ogólnopolskim 
propagowaniu uczestnictwa Pola-
ków w wyborach. liczy się każdy 
głos.

Umowę na dofinansowanie 26 
czerwca 2020 r. podpisali w  Urzę-
dzie Gminy Dopiewo: wicemarsza-
łek województwa wielkopolskiego 
- wojciech   Jankowiak i  sławomir 
skrzypczak - prezes Zakładu Usług 
komunalnych sp. z  o.o. w  Dopie-
wie, w  towarzystwie wójta gmi-
ny Dopiewo - adriana napierały. 
wartość całej inwestycji szacuje się 
na ok. 3,8 mln zł. Dofinansowanie 
z  Programu rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2014 - 2020 sta-
nowi 63,63% kosztów kwalifikowal-
nych inwestycji.  to kolejna inwe-
stycja  infrastrukturalna w  gminie 
Dopiewo, realizowana dzięki pozy-
skaniu środków z Ue.  Zakończe-
nie inwestycji zaplanowane jest na 
lipiec 2021 r.

Głównym celem zadania jest 
poprawa stanu środowiska natu-
ralnego poprzez uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej w  wy-
niku budowy nowej sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości konarze-
wo oraz magistrali wodociągowej 
w miejscowościach konarzewo i Do-
piewiec.   Planowana inwestycja do-
tycząca budowy wodociągu, jak i po-
zostałych zadań w ramach operacji, 
przyczyni się do poprawy warunków 
życia i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, a  także służyć będzie 

zapewnieniu dostępu do podstawo-
wych usług lokalnej społeczności.

efektem przedsięwzięcia ma być 
poprawa w  zapewnieniu dostaw 
wody dla mieszkańców gminy Do-
piewo. Budowa wodociągu umożli-
wi dostarczenie wody dla znacznej 
ilości mieszkańców i rozwój budow-
nictwa w  rejonie miejscowości  Do-
piewiec. 
Maria Bąk

GMinA DopiEwo

okolice największego stawu w Do-
piewie, będącego miejscem rekre-
acji i wypoczynku, nie tylko dla węd-
karzy,  zyskują z dnia na dzień na 
wyglądzie. Po gruntownym oczysz-
czeniu i odmuleniu dna zbiornik 
znów napełniono wodą. Zainstalo-
wano na nim pomost i budkę lęgową 
dla kaczek. wzdłuż brzegu powstał 
ciąg pieszo - jezdny łączący ulice 
stawną i szkolną. Plac w pobliżu 
stawu został wyłożony kostką beto-
nową, na której umieszczona zosta-
nie wiata. Pojawią się ławki i miejsce 
na ognisko. wykonana zostanie też 
ścieżka dydaktyczna i nowe oświe-
tlenie.  Prace  mają zakończyć się w 
listopadzie 2020 r. AM

rada Gminy Dopiewo udzieliła 15 
czerwca wójtowi adrianowi na-
pierale absolutorium z  wykonania 
budżetu za 2019 r. spośród 20 rad-
nych głosujących na XX sesji rady 
Gminy Dopiewo 17 radnych było 
„za”, przy 3  „wstrzymujących się” 
(1 radny był  nieobecny). Dochody 
gminy Dopiewo w 2019 r. wynio-
sły  165  647  672,17 zł, a wydatki 
167 439 668,90 zł.

wcześniej przedstawione zostały 
opinie regionalnej izby obrachun-
kowej w  Poznaniu przez skarbnika 
gminy – Małgorzatę Mazurek i ko-
misji rewizyjnej rady Gminy Do-
piewo przez jej wiceprzewodniczącą 
– Magdalenę kaczmarek. 

Podczas sesji odbyła się również 
trzygodzinna debata, dotycząca 
„raportu o  stanie Gminy”, zakoń-
czona udzieleniem wójtowi wotum 
zaufania.   radni wręczyli wójtowi 
i  skarbnikowi gminy bukiety. wójt 

podziękował radnym za udzielone 
absolutorium i  przyjęcie „rapor-
tu…”, a  także współpracownikom 
za ich wkład w wykonanie zadań.

obrady odbywały się po raz ko-

lejny w  specjalnie zorganizowanej 
sali - w  związku z  zagrożeniem ko-
ronawirusem, przy zachowaniu za-
sad bezpieczeństwa (osobne stoły   
i maski). AM

Piękniej nad stawem

Absolutorium dla wójta Dopiewa
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2 mln na magistralę i kanalizację
Dopiewo sięga po środki na rozbudowę infrastruktury służącej mieszkańcom gminy. Prawie 2 mln 
dotacji z Unii europejskiej na budowę magistrali wodociągowej konarzewo-Dopiewiec i kanalizacji sanitarnej 
w konarzewie pozyskała spółka należąca do gminy: Zakład Usług komunalnych sp. z o.o. w Dopiewie

Projekt realizowany jest z dofinansowaniem z  Unii Europejskiej w  ramach operacji „Gospodarka 
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepsza-
niem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Walczymy o frekwencję!

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl



nr 182 / 29 CZErWCA 2020

10 GMinA TARnowo poDGóRE

Z każdym rokiem przyroda coraz 
silniej sygnalizuje nam, że nadmier-
ne jej eksploatowanie prowadzi do 
bardzo złych zmian w środowisku. 
Chcąc spowolnić, zatrzymać, a w 
przyszłości odwrócić negatywne 
zmiany, które codziennie obser-
wujemy w otaczającym nas świe-
cie, powinniśmy otoczyć ją coraz 
większą troską i z coraz większym 
poszanowaniem podchodzić do jej 
zasobów. 

– w gminie tarnowo Podgórne 
wprowadzono już wiele działań na 
rzecz środowisko – mówi wójt tar-
nowa Podgórnego tadeusz Czajka. 
– Jako jedni z pierwszych w Polsce 
wprowadziliśmy segregację śmieci 
i źródła (kilka lat wcześniej niż na-
kazał nam to ustawodawca), wybu-

dowaliśmy zbiorniki retencyjne w 
Baranowie, chroniące Jezioro kier-
skie, stale inwestujemy w rozwój 
komunikacji publicznej, wymianę 
autobusów na niskoemisyjne, roz-
wój dróg rowerowych, dofinanso-
wujemy wymianę pieców na paliwo 
stałe. Prowadziliśmy również dofi-
nansowanie budowy paneli fotowol-
taicznych. teraz postanowiliśmy 
zachęcić mieszkańców do zadbania 
o jeden z najcenniejszych zasobów 
naszej planety: o wodę. 

Z inicjatywą wystąpiła ewa Ju-
rasz, przewodnicząca komisji 
ochrony Środowiska i Gospodarki, 
sołtys Chyb. Zaproponowana przez 
nią akcja miała charakter konkur-
su. Mieszkańcy zostali poproszeni 
o przysyłanie zdjęć domowych in-

stalacji łapania deszczówki. Zdjęcia 
zostały opublikowane na facebo-
okowym profilu gminy, a wygrywało 
to zgłoszenie, które otrzymało naj-
więcej internetowych reakcji.  

niekwestionowanym zwycięzcą 
został Mateusz kusznerko (219 gło-
sów), potem Barbara Miedziak (147 
głosów) i edmind Jurdziński (95 
głosów). wyróżnienia otrzymali: 
arleta szofer-szarycz, ewa okup-
ska i Joanna loręcka.

– Cieszę się, że wpłynęło tak wie-
le zgłoszeń – podsumowuje akcję 
przewodnicząca ewa Jurasz. – Po-
kazaliśmy, że zbieranie deszczówki 
nie jest trudne, często wystarczą 
przedmioty, które i tak mamy w 
domu.
ARz

Tarnowo Podgórne: to oni łapią deszcz najlepiej
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26 czerwca gmina tarnowo Podgór-
ne zawarła umowę z firmą liDl, 
zgodnie z którą spółka zobowiązała 
się do wyposażenia pracowni logi-
stycznej w Zespole szkół technicz-
nych tarnowo Podgórne 

wartość tego wsparcia to 100 tys. 
zł.  – Cieszę się, że szkoła zyskuje 
kolejnych partnerów, wspierających 
ideę nowoczesnego kształcenia za-
wodowego – powiedział wójt tar-
nowa Podgórnego tadeusz Czajka. 
– Przyszli uczniowie technikum i 
szkoły Branżowej i stopnia otrzy-
mują tym samym gwarancję nauki 
na najwyższym poziomie.

lidl to jeden z 30 partnerów Ze-
społu szkół technicznych – są tu 
także m.in. schattdecor, Balma, 
noti, Curtis Health Cups, komplet 
Polska. Firmy zapewniają moż-
liwość poznania nowoczesnych 
technologii, oferują staże i praktyki 
zawodowe, a dla najlepszych system 
stypendialny. Część z nich – podob-
nie jak ostatnio liDl – wyposaża 
pracownie zawodowe (np. imperial 
tobacco przekazało ponad 300 tys. 
zł na pracownię mechatroniczną!).  

Ósmoklasiści! rekrutacja trwa! 
Dlatego 20 czerwca, w odpowiedzi 
na liczne prośby uczniów i ich rodzi-
ców, przy zachowaniu reżimu sani-
tarnego, w Zespole szkół technicz-
nych odbyły się i Drzwi otwarte. 

– wydarzenie spotkało się z 
bardzo dużym zainteresowaniem 
młodzieży – mówi agata Herda, dy-
rektor technikum i szkoły Branżo-
wej. – Dotychczas prezentowaliśmy 
naszą ofertę edukacyjną on-line. w 
końcu mogliśmy w realu pokazać 
szkołę, klasy i pracownie zawodo-
we. Dziękuję firmom, partnerom 
szkoły, za udział w tym wydarzeniu 
i przybliżenie zawodów, w których 
kształcić będziemy w tarnowie Pod-
górnym.

Zasady bezpieczeństwa sani-
tarnego wymusiły wprowadzenie 
ograniczeń w liczebności grup, więc 
nie wszyscy mogli z tej możliwości 

skorzystać. widząc jak duże jest 
zainteresowanie ofertą edukacyjną, 
zaplanowano drugą edycję Drzwi 
otwartych – 4 lipca. Zapisy są pro-
wadzone poprzez stronę facebo-
okową Zespołu szkół technicznych 
(liczba miejsc, ze względu na pan-
demię, ograniczona).  

– Pokażemy, że w tarnowie Pod-
górnym zapewniamy najlepsze wa-
runki do poznania nowoczesnych 
zawodów – zachęca dyrektor agata 

Herda. – Zapraszamy, bo jak mówi 
nasze hasło: takiej budy jeszcze nie 
było! 

Przypominamy: Zespół szkół 
technicznych to technikum i szko-
ła Branżowa i stopnia. Placówka 

została wybudowana i będzie pro-
wadzona przez gminę tarnowo 
Podgórne. w technikum uczyć się 
będą przyszli technicy logistycy, 
informatycy, mechatronicy, mecha-
nicy i technicy procesów drukowa-

nia. natomiast w szkole Branżowej 
utworzone zostaną klasy wieloza-
wodowe min. dla magazynierów lo-
gistyków, mechatroników, elektro-
mechaników, stolarzy, tapicerów, 
cukierników, piekarzy, drukarzy 
offsetowych – pełna oferta szkoły na 
zst-tp.pl 

rekrutacja potrwa do 12 lipca, a 
pierwszy dzwonek zabrzmi 1 wrze-
śnia 2020.  
ARz

Nowoczesna nauka
26 czerwca gmina Tarnowo Podgórne zawarła umowę z firmą LIDL, zgodnie z którą spółka zobowiązała 
się do wyposażenia pracowni logistycznej w Zespole szkół technicznych tarnowo Podgórne 

Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Technicznych były okazją do poznania 
oferty placówki. Na pytania odpowiadali nauczyciele i przedstawicie 
firm partnerskich.

Umowę na wyposażenie pracowni logistycznej podpisali wójt Tarnowa 
Podgórnego Tadeusz Czajka (z prawej) oraz reprezentujący LIDL 
Michał Kowalik, w obecności dyrektor Centrum Usług Wspólnych 
Oświaty i Zarządzania Kadrami Bogusławy Świerkiel.
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Pokażemy, że w Tarnowie Podgórnym 
zapewniamy najlepsze warunki 
do poznania nowoczesnych zawodów
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GMinA opALEnicA

Przy zachowaniu odpowiednich 
standardów sanitarnych, w obec-
ności burmistrza tomasza szulca, 
jego zastępcy Pawła Jakubowskie-
go, a także skarbnik gminy agniesz-
ki antkowiak-Żak oraz sekretarza 
tomasza Matusiaka decyzję podej-
mowało 14 radnych. 

najważniejszym punktem obrad 
było przyjęcie uchwały w sprawie 
absolutorium dla burmistrza opa-
lenicy z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2019. Uchwałę podjęto, przy 
jednym głosie wstrzymującym się. 

Zanim to jednak nastąpiło po de-
bacie nad raportem o stanie Gmi-
ny opalenica za 2019 rok podjęto 
uchwałę w sprawie udzielenia bur-
mistrzowi opalenicy wotum zaufa-
nia. następnie skarbnik agniesz-
ka antkowiak-Żak przedstawiła: 
sprawozdanie finansowe za 2019 
rok, informację o stanie mienia 
komunalnego gminy opalenica wg 
stanu na 31.12.2019 r., sprawoz-
danie z wykonania budżetu gminy 
opalenica za 2019 r. oraz opinię 
regionalnej izby obrachunkowej w 
Poznaniu o sprawozdaniu. Z kolei 
Przewodnicząca komisji rewizyj-

nej elżbieta radniecka przybliżyła 
wniosek komisji rewizyjnej rady 
Miejskiej w sprawie udzielenia ab-
solutorium burmistrzowi opaleni-
cy za rok 2019, odczytano również 
opinię regionalnej izby obrachun-
kowej o wniosku komisji rewizyj-
nej. 

Ponadto podjęto uchwały: zmie-
niająca uchwałę w sprawie Gminne-
go Programu Profilaktyki i rozwią-
zywania Problemów alkoholowych 
w Gminie opalenica na rok 2020; 
w sprawie miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla 
części miasta opalenica w rejonie 
osiedla Centrum i ul. H. sienkie-
wicza; w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla części miejscowości wojnowi-
ce w gminie opalenica; w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej gminy 
opalenica na rok 2020; zmieniającą 
uchwałę w sprawie uchwalenia wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny opalenica na lata 2020-2036. 
MCH/PL

Burmistrz uzyskał absolutorium
23 czerwca odbyła się XXV sesja rady Miejskiej w opalenicy. Najważniejszym punktem obrad było 
przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza Tomasza Szulca   
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w związku z zaistniałą sytuacją 
epidemiologiczną w kraju i obo-
wiązkiem prowadzenia zdalnych 
zajęć szkolnych do placówek oświa-
towych w gminie opalenica trafiły 
kolejne komputery przenośne dla 
uczniów. tym razem do gminnych 
szkół trafiło 25 laptopów oraz 30 
tabletów za kwotę 94 895,00 zł. 
Pula sprzętu została podzielona na 
wszystkie szkoły proporcjonalnie do 
liczby uczniów uczęszczających do 
placówek.

Przypomnijmy, że z pierwsza pula 
sprzętu trafiła do szkół już w kwiet-
niu. wtedy zakupiono 35 kompu-
terów niezbędnych do prowadzenia 

zajęć dla uczniów i nauczycieli, za 
łączną kwotę  79 509,50 zł.  

sprzęt został zakupiony w ra-
mach umowy o powierzenie grantu 
w ramach Programu operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
osi Priorytetowej nr i „Powszech-
ny dostęp do szybkiego internetu” 
działania 1.1: wyeliminowanie te-
rytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich przepustowo-
ściach” dotycząca realizacji progra-
mu grantowego pn. Zdalna szkoła+ 
w ramach ogólnopolskiej sieci edu-
kacyjnej.
GM/PL

Przedsiębiorstwo Gospodarki ko-
munalnej i Mieszkaniowej komo-
pal sp. z o.o. w opalenicy zgodnie 
z zatwierdzonym planem rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągo-
wych rozpoczęło prace inwestycyjne 
przewidziane w bieżącym roku. 

Opalenica, ul. Zamkowa – odci-
nek sieci wodociągowej długości 
170,0 metrów wykonany został 
metodą bezwykopową przyciskiem 
sterowanym przez firmę transport 
Drogowy Ślusarstwo, instalator-
stwo sanitarne i ogrzewanie - Da-
riusz Bromber z Pniew.  inwestycja 
zasili w wodę powstające budynki 
mieszkalne oraz działki budowlane 
na końcu ul. Zamkowej. Metoda 
przewiertu sterowanego pozwoliła 
w sposób bezkolizyjny przejść pod 
istniejącym rowem na głębokości 
zgodnej z zatwierdzoną dokumen-
tacją. Cały odcinek został ułożony w 
gruncie w ciągu jednego dnia. 

Opalenica, ul. Jodłowa – przedsię-
biorstwo kontynuowało budowę od-
cinka sieci wodociągowej na nowo 
projektowanym osiedlu mieszka-
niowym w opalenicy przy ul. Jo-
dłowej. wykonało odcinek 180 m 
w wykopie otwartym. odcinek sieci 
wyposażony został w nowe zasuwy 
pozostawiono również niezbędną 
armaturę pozwalającą w przyszło-
ści podłączyć kolejną ulicę osiedla. 
Całość inwestycji została zasypana 
a po uzyskaniu pozytywnych wyni-
ków bakteriologicznych wody teren 
został przywrócony do stanu pier-
wotnego.  

Łagwy, ul. Ogrodowa – 220 metro-
wy odcinek sieci wodociągowej to 
kolejna z inwestycji w gminie opa-
lenica tym razem w łagwach przy 
ul. ogrodowej. Przedmiotowy odci-
nek został wyposażony w dwa nowe 
hydranty. sieć w systemie rur zgrze-

wanych doczołowo została ułożona 
w wykopie otwartym. Całość terenu 
została uporządkowana a nowo wy-
budowana sieć wpięta do istniejące-
go systemu zasilania w wodę.
Materiały nadesłane przez Komopal 
Sp. z o.o.

Kolejne komputery 
dla gminnych szkół

Nowe inwestycje liniowe
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sesja absolutoryjna rozpoczęła się 
od przedstawienia przez burmi-
strza, wymaganego przez ustawę 
o samorządzie terytorialnym, ra-
portu o stanie Miasta i Gminy swa-
rzędz (dostępny jest w Biuletynie 
informacji Publicznej: http://bip.
swarzedz.eu). Po debacie nad tym 
dokumentem radni w głosowaniu 
udzielili burmistrzowi Marianowi 
szkudlarkowi zdecydowanego wo-
tum zaufania (19 głosów za, 2 gło-
sy wstrzymujące się). Burmistrz, 
dziękując za tak pozytywną ocenę, 
podkreślił, że jest ona rezultatem 
dobrej pracy również całego zespo-
łu, nie tylko współpracowników, ale 
i radnych, sołtysów oraz szefów jed-
nostek organizacyjnych gminy.

następne głosowanie - nad ab-
solutorium - poprzedzone zostało 
przedstawieniem sprawozdań do-
tyczących zeszłorocznego budżetu 
i odczytaniem pozytywnych opinii 
regionalnej izby obrachunkowej 
oraz poszczególnych komisji rady 
Miejskiej. Po dyskusji za przyjęciem 
uchwały absolutoryjnej głosowało 
21 radnych. 

Po głosowaniu przewodnicząca 
rady Miejskiej Barbara Czachura 
w imieniu radnych pogratulowała 

burmistrzowi Marianowi szku-
dlarkowi znakomitego wyniku gło-
sowania i podziękowała za dobrą 
współpracę. Burmistrz podzięko-

wał z kolei radnym, sołtysom oraz 
wszystkim swoim współpracowni-
kom za pomoc, życzliwość i wysiłek 
wkładany w sprawne funkcjonowa-

nie samorządu swarzędzkiej gminy 
oraz wspólną pracę dla dobra ogółu 
mieszkańców. 
MW

21:0 dla burmistrza Swarzędza
Zasadniczym tematem XXiii sesji rady Miejskiej w swarzędzu, która odbyła 2  
czerwca, było udzielenie burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
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Czas pandemii, a co za tym idzie 
spowolnienie gospodarcze, jest dla 
nas ogromnym wyzwaniem, zmie-
niającym w sposób znaczny nasze 
wspólne życie. swarzędz  gminną 
akcją „lokalnie solidarnie” chce 
wesprzeć lokalne firmy, zarówno 
właścicieli sklepów, jak i usługo-
dawców. Zamierza więc zachęcić 
mieszkańców, by kupowali i korzy-
stali z usług lokalnych firm. 

– swarzędzkie produkty i usłu-

gi to nie tylko meblarstwo – mówi 
burmistrz  miasta i gminy swarzędz 
Marian szkudlarek. – sami w du-
żym stopniu możemy zaspokajać 
wiele własnych potrzeb, korzystając 
z lokalnej oferty. ważne jest teraz 
byśmy się wzajemnie wspierali i 
współpracowali ze sobą. wybieraj-
my lokalnych przedsiębiorców, ku-
pujmy, zlecajmy usługi, polecajmy 
innym. to profesjonaliści i fachow-
cy, których mamy w zasięgu ręki. 

Pomogą nam w każdej sytuacji, po-
nieważ najlepiej znają nasze potrze-
by. są tu, z nami! Postanowiliśmy 
szerzyć tę ideę i bardzo cieszy nas, 
że do akcji przyłącza się coraz więcej 
swarzędzkich przedsiębiorców. 

swarzędzka akcja „lokalnie 
solidarnie” ma swoje logo, szatę 
graficzną, jest już coraz bardziej wi-
doczna i spotyka się z pozytywnym 
odbiorem. szczegóły są na www.
swarzedz.pl. MW 

Zgodnie z planem przebiegają pra-
ce przy rozbudowie szkoły Pod-
stawowej nr 2 przy ul. Polnej w 
swarzędzu. 1 września 2020 roku, 

wszystko, w tym nowe wyposażenie 
szkoły, będzie gotowe do rozpoczę-
cia nauki. koszt tej inwestycji to ok. 
17 mln zł z budżetu swarzędz. MW 

Zakończyła się budowa zbiornika 
retencyjnego w podswarzędzkim 
Jasinie pomiędzy ul. Poznańską a 
drogą dojazdową do etC i leroy 
Merlin. 

wykonawcą była firma „Budo-
melior” z suchego lasu, a koszt 
to niespełna 550 tys. zł. Zbiornik 
retencyjny został wybudowany na 

rowie C-a tzw. Mielcuch. Ma po-
wierzchnię 0,25 ha i pojemność 1,8 
tys. metrów sześciennych. Celem 
inwestycji (finansowanej z budżetu 
gminy swarzędz) jest zatrzymanie 
wody podczas intensywnych opa-
dów, co zapobiegnie zalewaniu nie-
ruchomości w rejonie ulic Jasińskiej 
i wiejskiej. MW 

„Lokalnie Solidarnie” w Swarzędzu

Rozbudowa SP nr 2

Zbiornik retencyjny

w Gortatowie (gmina swarzędz) 
ukończona została gminna inwesty-
cja ważna dla poprawy zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę. Zbudowany 
został tam nowy zbiornik wody pit-
nej na stacji uzdatniania wody przy 
ul. Dożynkowej. 

Zbudowała go firma „Globtank” 
z warszawy, a koszt wyniósł ok.  
260 tys. zł.  Dzięki tej inwestycji 
mieszkańcy Gortatowa, łowęcina, 
sarbinowa, sokolnik i części Pacz-
kowa odczują poprawę w zaopatrze-
niu w wodę, zwłaszcza w okresie 
największego jej poboru. MW

Nowy 
Zbiornik 
w Gortatowie 

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 P
r

a
so

w
e

 

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 P
r

a
so

w
e



13
nr 182 / 29 CZErWCA 2020

GMinA KóRniK

Po trzech miesiącach przerwy spo-
wodowanej epidemią koronawiru-
sa, oczywiście z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, odbyło się w kór-
nickim zamku długo wyczekiwane 
57. spotkanie z poezją w ramach  
krakowskiego salonu Poezji.

krakowskie salony Poezji odby-
wają się w teatrze Muzycznym w 
Poznaniu i w kórnickim zamku we 
współpracy z poznańskim oddzia-
łem towarzystwa literackiego im. 
adama Mickiewicza. opiekę mery-
toryczną nad salonem objął prezes 
oddziału, prof. UaM dr hab. wie-
sław ratajczak z UaM w Poznaniu.

Gościem 57. odsłony salonu Po-
ezji była aktorka filmowa, teatralna 
i telewizyjna, renata Dancewicz. 
na dużym ekranie zadebiutowała 
w „samowolce’ (reż. Feliks Falk). 
Później można ją było oglądać w ta-
kich produkcjach jak m.in.: „tato” 
(reż. Maciej Ślesicki), „Pułkow-
nik kwiatkowski” (reż. kazimierz 
kutz), „Gniew” (reż. Marcin Zię-
biński), „e=mc2” (reż. olaf luba-
szenko), „33 sceny z życia” (reż. 
Małgorzata szumowska). aktorka 
występowała w wielu serialach, ta-
kich jak: „radio romans”, „ekstra-
dycja”, „ekstradycja 2”, „ekstrady-

cja 3”, „na wspólnej” czy „Prawo 
agaty”. w kórnickim zamku aktor-
ka zaprezentowała poezję Zuzanny 
Ginczanki, uważanej za jedną z 
najzdolniejszych poetek dwudzie-
stolecia międzywojennego. oprawę 
muzyczną zapewniła debiutującą 
flecistka teatru Muzycznego Zu-
zanna Czachor.

Salon Poezji
Gościem 57. spotkania z poezją w ramach  krakowskiego 
salonu Poezji na kórnickim zamku była Renata Dancewicz 

Jerzyk zwyczajny (apus apus) to 
wędrowny ptak o niezwykłym uspo-
sobieniu. większość życia spędza 
w locie. większość życia oznacza 
w jego przypadku tyle, że potrafi 
dwa lub nawet trzy lata latać bez 
przerwy! ląduje właściwie tylko w 
okresie lęgowym, by uwić gniaz-
do, znieść i wysiedzieć jajka oraz 
nakarmić pisklęta. ten mistrz pod-
niebnych akrobacji jest podobny do 
jaskółki, choć nie jest z nią spokrew-
niony. lata z zawrotną prędkością, 
nawet do 200 km/godz.

kiedyś gniazdował w załomach 
skalnych nad urwiskami. Dziś bu-

duje gniazda najczęściej na wy-
sokich budynkach. w ostatnich 
miesiącach Urząd Miasta i Gminy 
kórnik sfinansował umieszczenie 
specjalnych budek lęgowych dla je-
rzyków na budynkach szkół na tere-
nie kórnickiej gminy. Budki zawisły 
w kórniku, Bninie, kamionkach, 
robakowie i szczodrzykowie. szko-
ła w radzewie właśnie była moder-
nizowana, więc tam budki zawisną 
wkrótce.

na razie do budek przymierzają 
się wróble. Miejmy nadzieję, że je-
rzyki też się skuszą. 
ŁG

17 czerwca dokonano odbioru prac 
przy budynku świetlicy wiejskiej w 
szczodrzykowie, przy ulicy Poznań-
skiej 17 (gm. kórnik). w nowym 
budynku znajdują się następujące 
pomieszczenia: szatnia, pomiesz-
czenie sali informatycznej, toaleta 
damska/dla niepełnosprawnych, 
toaleta męska, sala świetlicy wiej-
skiej, pomieszczenie rozdziału po-
siłków, zmywalnia, hol i kotłownia. 
Powierzchnia użytkowa obiektu to 
149,65 m². 

Budowa została zrealizowana 
przez Zakład ogólnobudowlany 

koMPleX Zbigniew wycisk. 
koszt całej inwestycji to 864.964,73 
zł. realizacja projektu „Budowa 
centrum kulturalno-integracyjnego 
– świetlicy wiejskiej w szczodrzy-
kowie”- dofinansowana została z 
europejskiego Funduszu rolnego 
na rzecz rozwoju obszarów wiej-
skich, w ramach Programu rozwo-
ju obszarów wiejskich w kwocie 
ponad 285.000 zł. Dofinansowanie 
było możliwe dzięki przynależności 
miasta i gminy kórnik do stowarzy-
szenia lider Zielonej wielkopolski. 
ŁG 

Zakończono kolejny etap moderni-
zacji połączenia drogowego Gądki 
- szczodrzykowo (gm. kórnik). tym 
razem prace objęły teren miejsco-
wości szczodrzykowo. 

Głównym inwestorem zadania 
jest starostwo Poznańskie, przy 
współpracy z Miastem i Gminą kór-
nik oraz spółką aquanet.

W ramach zadania wykonano 
m.in.:

• rozbudowę drogi powiatowej na 
odcinku 1,7 km,
• przebudowę sieci wodociągowej 
na odcinku 1,4 km,
• system oświetlenia,
• zatoki autobusowe,
• chodniki i ścieżki rowerowe,

• przebudowę sieci telekomunika-
cyjnych.

Część inwestycji, która przebiega w 
pasie ochronnym gazociągu wyso-
kiego ciśnienia została wyłączona 
z realizacji ze względu na skompli-
kowany charakter przebudowy tego 
odcinka. Zostanie on zrealizowany 
na podstawie odrębnych uzgodnień 
z Zarządem Dróg Powiatowych, 
przez Gaz-system o/Poznań.

ten etap inwestycji kosztował  
4.313.513,30 zł brutto, a zgodnie 
z umową w budżecie miasta i gmi-
ny kórnik na ten cel przeznaczone 
zostało 50% tej kwoty. Dodatko-
wo z funduszu aquanet s.a., za 
799.343,45 zł sfinansowano prze-
budowę sieci wodociągowej. ŁG

Zakończyła się budowa  wiaty pik-
nikowej w robakowie osiedlu (gm. 
kórnik), której wykonawcą była 
firma kMk Group Monika Jurczyń-
ska. roboty odebrano 17 czerwca 
2020 r. Całkowity koszt inwestycji 
to 56.184,00 zł. nowa infrastruktu-
ra powstała na terenie boiska spor-
towego za świetlicą wiejską. ŁG

Budki dla jerzykówNowa świetlica 
w Szczodrzykowie

Remont drogi Gądki 
– Szczodrzykowo

Wiata 
piknikowa 
w Robakowie 
Osiedlu
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Magdalena  
Matelska-Bogajczyk
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Cały czas trwają prace na budowie 
szkoły podstawowej w wirach przy 
ul. Zespołowej. Część edukacyjna 
w zakresie stanu surowego jest zre-
alizowana, część sportowa na ukoń-
czeniu. równolegle wykonywane są 
prace instalacyjne branży sanitar-
nej, elektrycznej i drogowej.

w szkole Podstawowej nr 2 
w komornikach gmina przystąpi do 
wykonania nowego wyjścia z części 
parterowej budynku na teren rekre-
acyjny od strony wirynki. Ponadto 
zmodernizowane będą pomieszcze-
nia biblioteki.

w ramach Budżetu obywatel-
skiego wykonywane są wszystkie 
projekty. Gmina czeka na pozy-

tywne rozpatrzenie w  starostwie 
Powiatowym wniosków dotyczą-
cych realizacji terenu rekreacyjne-
go w  walerianowie i  komornikach 
przy ul. sadowej, a  także placu za-
baw w Chomęcicach. 

trwają uzgodnienia w  enea 
sp. z  o.o. terenu ścieżki biegowej 
w  Plewiskach w  zakresie zachowa-
nia odpowiednich odległości od 
linii energetycznej. wybrani wy-
konawcy zobowiązani są do wyko-
nania swoich prac w  Chomęcicach 
do 14.08.2020 i w komornikach do 
17.07.2020r. 

Umowa na realizację tych pro-
jektów obejmowała projekt wraz 
z  wykonawstwem. wykonawcy po-

zostałych projektów będą wybrani 
w oddzielnej procedurze.

również na placu budowy dróg 
gminnych praca wre. trwa budowa 
układu drogowego ulic Henryka 
wieniawskiego, stanisława Mo-
niuszki i Maurycego ravela w szre-
niawie, budowa ul. stawnej w  ko-
mornikach wraz z  oświetleniem, 
przebudowa kanalizacji deszczowej 
w  Plewiskach. wszystkie prace idą 
zgodnie z planem, a niektóre z nich 
jak np. budowa ul. Żytniej w Plewi-
skach wraz z odwodnieniem i oświe-
tleniem zostały zakończone przed 
czasem. obecnie trwa przygotowy-
wanie dokumentacji powykonaw-
czej. PP

W Komornikach praca wre
Mimo wakacji, a także stanu pandemii, w gminie Komorniki 
nie zwalniają z inwestycjami 

Zakończył się nabór wniosków na wymianę starych pieców 
na ekologiczne systemu ogrzewania
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Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został, 
w siedzibie Urzędu,  wykaz nieruchomości przeznaczonej   do dzierżawy 
położonej w Strykowie, stanowiący  załącznik do Zarządzenia Nr 206 
Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12 czerwca. 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149, pokój nr 16, 
mail: geodeta@steszew.pl .

Nowa Szkoła Podstawowa powstaje w Wirach. 

najpierw była „Zdalna szkoła” z 
budżetem 187 milionów złotych, 
nadszedł czas na „Zdalną szkołę+”. 
Gmina komorniki może otrzymać 
grant na zakup komputerów do 
zdalnej nauki. tym razem finanso-
wanie może wynieść 75.000 zł. 

w tej edycji Programu, kryterium 
dofinansowania jest liczba rodzin 
wielodzietnych mieszkających na 
terenie gminy i korzystających z 
gminnego wsparcia.   Jeden laptop 
na troje czy czworo dzieci w wieku 

szkolnym to za mało. w konsultacji 
z dyrektorami szkół ustalono, które 
z rodzin wielodzietnych najbardziej 
potrzebują dodatkowych kompute-
rów. Jest to 28 rodzin. 

1 czerwca br. złożono wniosek 
o sfinansowanie zakupu 28 sztuk 
notebooków. wniosek został zwe-
ryfikowany pozytywnie przez Mi-
nisterstwo Cyfryzacji. Przed gmi-
ną podpisane umowy oraz wybór 
najkorzystniejszej oferty na zakup 
komputerów. Działanie jest finan-

sowane ze środków europejskiego 
Funduszu rozwoju regionalnego 
w ramach Programu operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przypominamy, że gmina komor-
niki brała udział także z pierwszej 
edycji Programu Zdalna szkoła, 
zdobywając wsparcie w wysokości 
100.000 zł, z których zakupiono 42 
komputery. Ze środków własnych 
gminy zakupiono wówczas 12 kom-
puterów, które trafiły do potrzebują-
cych uczniów. PP

Urząd Gminy komorniki zakoń-
czył iii edycję  naborów  wniosków 
w sprawie udzielenia dotacji na wy-
mianę starych pieców węglowych 
na ekologiczne systemy ogrzewania 
(kotły gazowe, olejowe, elektryczne, 
pompy ciepła, paliwa stałe).

Zgodnie z uchwałą nr 
XX/181/2020 rady Gminy komor-
niki z 20 lutego 2020 r. wnioski o do-
płaty do wymiany źródła ciepła moż-
na było składać od 4 do 15 maja br.

w tym okresie złożono 41 wnio-
sków. 

Gmina komorniki planuje prze-
znaczyć na ten cel 200 tys. zł.   Do-
tację można uzyskać w  wysokości 
80% kosztów kwalifikowanych 
jednak nie więcej niż 5.000 zł na 
jeden budynek, w którym zostanie 
usunięty stary piec węglowy oraz 
zamontowany ekologiczny system 
ogrzewania.

Z uwagi na duże zainteresowanie 
mieszkańców, w  następnych latach 
planowane jest przeznaczenie kolej-
nych środków z budżetu gminy na 
wymianę pieca.

wraz z początkiem lata rozpoczął 
się sezon kąpielowy. wielu z  nas 
będzie korzystało z uroków lata. Za-
pewne nie jeden raz wypoczywać bę-
dziemy nad wodą. Przypominamy, 
że na terenie gminy komorniki do 
dyspozycji są dwa kąpieliska: jedno 
z nich zlokalizowane jest nad Jezio-
rem Chomęcickim w Chomęcicach, 
drugie zaś położone jest nad Jezio-
rem Jarosławieckim w  Jarosławcu. 
oba miejsca to urokliwe akweny po-
łożone na terenie wielkopolskiego 
Paku narodowego.

w tym roku kąpieliska w Cho-
męcicach i Jarosławcu uruchomio-
ne zostały już 20 czerwca, a sezon 
zakończy się 31 sierpnia. nad bez-
pieczeństwem osób kąpiących się 
czuwać będzie codzienne w godz. 
11.00-19.00 wykwalifikowana ka-
dra ratownicza. 

Ze względu na obecną sytuację 
epidemiczną  bardzo ważne jest 
przestrzeganie regulaminu i no-
wych zasad bezpieczeństwa panują-
cych na kąpieliskach. warto pamię-
tać o unikaniu zatłoczonych miejsc, 

zachowaniu dystansu (2m) oraz 
regularnej dezynfekcji rąk.

w Chomęcicach oprócz kąpieli 
wodnych gmina zaprasza do aktyw-
nego korzystania z plaży, na terenie 
której dostępne będzie boisko do 
piłki plażowej, plac zabaw dla dzieci 
i miejsce na ognisko. Ponadto udo-
stępniona będzie przebieralnia oraz 
sanitariaty. w tym roku planowane 
jest także założenie monitoringu, co 
ma poprawić bezpieczeństwo i za-
hamować akty wandalizmu na tym 
terenie. 

Znacznie mniejsze kąpielisko w 
Jarosławcu leży na terenie wielko-
polskiego Parku narodowego i wy-
różnia się wyjątkowymi walorami 
przyrodniczymi. kąpiących obowią-
zuje tutaj także regulamin wPn.

organizatorem obu kąpielisk jest 
Gosir komorniki, a nadzór epide-
miologiczny sprawuje Powiatowa 
stacja sanitarno-epidemiologiczna 
w Poznaniu.

Zapraszamy do  spędzenia wol-
nego letniego czasu nad jeziorami 
w gminie komorniki. PP 

Pozyskali komputery do zdalnej nauki

Wymienią piece na nowe

Bezpieczne kąpieliska

miejscowość liczba złożonych 
wniosków

Wiry 8

Plewiska 7

Komorniki 14

Chomęcice 1

Rosnowo 3

Rosnówko 2

Szreniawa 3

Łęczyca 3

RAZEM 41

REKLAMA? ZADZWOŃ  
 691-895-296

reklaMa

Jakie tajemnice skrywają szuflady 
mieszkańców gminy komorniki? 
skrywają pamiątkowe zdjęcia i to 
właśnie na ich podstawie powstała 
plenerowa wystawa „tajemnice szu-
flady - historia gminy komorniki w 
starych fotografiach”. 

serdecznie zapraszamy w podróż 
do przeszłości. Przyjdźcie i zobacz-
cie, jak wyglądało życie społeczne, 
gospodarcze i kulturalne na prze-

strzeni ostatnich dekad, jak dawniej 
wyglądały miejsca, które znacie i 
mijacie każdego dnia.

ekspozycję można oglądać przed 
Centrum tradycji i kultury Gminy 
komorniki przy ul. kościelnej w ko-
mornikach do 20 lipca.

wystawa została zorganizowana 
przez Urząd Gminy komorniki i 
Centrum tradycji i kultury Gminy 
komorniki. Zapraszamy! Red 

„Tajemnice szuflady”
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twórcy opowiedzą historię o wspa-
niałym artyście, który wykorzy-
stał swoją popularność, by pomóc 
swojej ojczyźnie odzyskać niepod-
ległość. o tym jak z lwa salono-
wego został jednym z najbardziej 
wpływowych polityków na świecie. 
Gdyby żył w latach 70-tych, byłby 
gwiazdą pokroju elvisa Presleya 
albo Beatlesów. Jego wpływ na ma-
sową wyobraźnię był tak wielki, że 
szał, który zapanował w ameryce na 
jego punkcie, do dziś nazywany jest 
„Paddymanią”. 

libretto i muzykę napisał Mat-
thew Hardy. Zapewniły mu one 
wygraną w kilkuetapowym konkur-
sie organizowanym przez instytut 
adama Mickiewicza. współpracy 
artystycznej podjął się Brian kite – 
dziekan wydziału teatru, telewizji i 
Filmu na renomowanej uczelni Uni-
versity of California, los angeles, 
utytułowany reżyser musicalowy 
odnoszący sukcesy w Usa i Chi-
nach. 

Mocna amerykańska reprezen-
tacja będzie znakomitym uzupeł-
nieniem pozostałych realizatorów. 

reżyserii podjął się Jerzy Jan Połoń-
ski, który z powodzeniem zrealizo-
wał na scenie teatru Muzycznego 
takie musicale jak: „Footloose”, 
„Pippin” oraz „Madagaskar – mu-
sicalową przygodę”. Choreografię 
przygotuje Paulina andrzejewska-
-Damięcka, scenografię zaprojek-

tuje Mariusz napierała, a kostiumy 
agata Uchman. autorem polskiego 
tłumaczenia jest lesław Haliński, a 
tłumaczem tekstów piosenek Prze-
mysław kieliszewski – dyrektor te-
atru Muzycznego w Poznaniu. 

w postać ignacego Jana Pade-
rewskiego wcielą się Janusz kru-
ciński oraz Marcin Januszkiewicz. 
w obsadzie znaleźli się również 
między innymi: anna Federowicz i 
oksana Hamerska (Helena Górska 
/ Paderewska), Barbara Melzer i 
Dagmara rybak (Helena Modrze-
jewska), Joanna rybka i katarzyna 

tapek (Helena Bibesco), radosław 
elis i Jarosław Patycki (władysław 
Górski / Józef Piłsudski). Musical 
powstał z inicjatywy instytutu ada-
ma Mickiewicza.

Z okazji premiery powstał rów-
nież teaser dostępny na kanale 
youtube teatru Muzycznego – 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=1cUndkiwzse. red

Premiera musicalu „Virtuoso”
teatr Muzyczny w Poznaniu uruchomił sprzedaż biletów na polsko-amerykańską produkcję musicalową 
o Ignacym Janie Paderewskim pt. „Virtuoso”

„Virtuoso” 
• PREMIERA: 
12.09. godz. 19.00
• SPEKTAKLE 
PRZEDPREMIEROWE: 
10-11.09. godz. 19.00
• SPEKTAKLE: 13.09. GoDZ. 
17.00, 17-18.09. godz. 19.00, 
19.09. godz. 15.00 i 19.00, 
20.09. godz. 17.00, 24-25.09. 
godz. 19.00, 26.09. godz. 15.00.
 
• BILETY dostępne są w kasie 
teatru Muzycznego, na www.te-
atr-muzyczny.pl oraz na Bilety24.
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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

Z okazji premiery 
powstał również teaser 
dostępny na YouTube
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Znamy kolejne konkrety w sprawie 
startu 2. ligi Żużlowej.  Początek 
rozgrywek zaplanowano na prze-
łom lipca i sierpnia. wiadomo już, 
iż start potwierdziło sześć zespołów 
– oprócz specHouse PsŻ Poznań 
– swój akces zgłosiły wilki kro-
sno, ok Bedmet kolejarz opole, 
kolejarz rawicz, rżtŻ rzeszów i 
niemiecki rodzynek – MsC wolfe 
wittstock. wiemy już również o in-
nych szczegółach dotyczących tego-
rocznych rozgrywek. 

Przez ostatnie miesiące wszelkie 
rozmowy pomiędzy przedstawicie-
lami klubów i PZM odbywały się 
za pośrednictwem komunikatorów 
internetowych. Podczas ostatniego 
ze spotkań odbyło się głosowanie 
w sprawie rozegrania rundy fina-
łowej. trzy kluby drugoligowe były 
za rozegraniem rundy finałowej, a 
trzy przeciwko. wobec braku roz-
strzygnięcia, ostateczna decyzja 
należała do przedstawicieli żużlowej 
centrali, która podjęła decyzję, iż w 
sezonie 2020 runda finałowa nie zo-
stanie rozegrana. tym samym, roz-

grywki zakończą się po zakończeniu 
10-rundowego sezonu zasadnicze-
go. 

Przypominamy, iż  w sezonie 
2020 wszystkie spotkania 2. ligi 
Żużlowej kibice zobaczą na antenie 
stacji Motowizja.  inauguracja roz-
grywek nastąpi w weekend 31 lipca 
– 2 sierpnia. Mecze jednej kolei roz-
grywane będą przez cały weekend 
-  od piątku do niedzieli. wszystkie 
decyzje były podejmowane w poro-
zumieniu z telewizją. 

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 wie-
le innych akcesoriów i gadżetów 
dla prawdziwego kibica „skorpio-
nów”.

Patronem medialnym specHouse 
PsŻ Poznań jest „nasz Głos Po-
znański”.

Wystartuje sześć zespołów
Coraz więcej informacji o odmrożonej 2. lidze Żużlowej. Rozgrywki startują jeszcze w lipcu!  
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 NASZ PATrONAT

Michał  
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl


