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Kolejna nowoczesna pracownia w ZST! STR. 6

„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!

60 lat 
minęło… 
sukces 
po poznańsku 

Marek Różewski, przedsiębiorca, 
społecznik, mąż, ojciec i dziadek. 
Od 25 grudnia 2020 roku 60-latek! 
Więcej Na STR. 16
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2 Gmina Dopiewo

rok temu o tej porze wójt ad-
rian Napierała otwierał „Koncert 
Gwiazdkowy Gminy  Dopiewo” 
i festyn bożonarodzeniowy „wielkie 
Ubieranie Choinki” - kto by przy-
puszczał, że po raz ostatni. Pogrzeb 
odbył się 16 grudnia 2020 r. na 
cmentarzu parafialnym w Niepru-
szewie.

oprócz rodziny i przyjaciół wójta 
Dopiewa żegnali: samorządowcy, 
współpracownicy, przedstawiciele 
instytucji, organizacji i firm, miesz-
kańcy, którzy  zajmowali miejsca na 
terenie całej nekropolii, dostosowu-
jąc się do instrukcji służb informa-
cyjnych, dbających o respektowaniu 
zasad związanych z koronawiru-
sem. w ich  przestrzeganiu poma-
gało nagłośnienie.   

Uroczystość rozpoczęła msza św.  
Kazanie wygłosił bp. stanisław Na-
pierała, krewny zmarłego. osobiste 
pożegnanie żony Joanny  odczytał 
proboszcz  parafii w Niepruszewie 
– ks. kan. roman Janecki. Po nim 
przemawiali samorządowcy – naj-
bliższy współpracownik i zastępca 
– Paweł Przepióra, wicemarszałek 
województwa wielkopolskiego – 
wojciech Jankowiak, koledzy sa-
morządowcy i przyjaciele – wójt 
tarnowa Podgórnego – tadeusz 
Czajka oraz wójt rokietnicy –  Bar-
tosz Derech, a także przewodniczą-
cy rady gminy Dopiewo – Leszek 
Nowaczyk.  

Po mszy kondukt żałobny prze-
szedł do kaplicy, znajdującej się po 
przeciwnej stronie cmentarza, gdzie 
wystawiona była trumna. Na czele 
orszaku, za krzyżem, maszerowa-
ła – grając – orkiestra Dętą Gminy 
Dopiewo i liczne poczty sztanda-
rowe: sołtysów Gminy Dopiewo, 
Miasta Buk, jednostek ochotniczej 
straży Pożarnej w Dopiewie, Palę-
dziu i Zakrzewie, Kółek rolniczych, 
Kół Myśliwskich, Koła wędkar-
skiego, szczepu ZHP w Dopiewie. 
Za nimi szły oficjalne delegacje, 
duchowni, trumna w asyście samo-
rządowców, rodzina, przyjaciele, 
znajomi i mieszkańcy. Podczas my-
śliwskiego obrządku złomu, grali 
na rogach myśliwi. opuszczaniu 
trumny towarzyszyło wycie syren z  
zaparkowanych pod cmentarzem 
wozów strażackich. „Ciszę” zagra-
li trębacze dopiewskiej orkiestry, 
która później grała marsze żałobne 
podczas składania wieńców.  Kwia-
tami została wyłożona niemal cała 
aleja. wśród nich nie zabrakło wią-
zanek z gmin partnerskich z Francji 
i Niemiec. 

Podczas całej uroczystości przy 
kościele wyłożona była „Księga 
kondolencyjna”, którą po śmierci 
wójta urzędnicy wyłożyli w Urzędzie 
Gminy Dopiewo, który udostępnili 
również na gminnej stronie inter-
netowej dopiewo.pl „elektroniczną 
Księgę Kondolencyjną”. Uczestnicy 
otrzymywali obrazki z krótką infor-
macją o zmarłym i wizerunkiem św. 

Kingi – patronki polskich samorzą-
dowców.

adrian Napierała był wójtem 
gminy Dopiewo przez 6 lat. Cieszył 
się wyjątkową popularnością wśród 
jej mieszkańców. Dwa lata temu 
po raz drugi wybrali go na wójta. 
wielu samorządowców mogłoby 
pozazdrościć mu wyniku. Poparło 
go wówczas aż 78,23% głosujących. 
Mocny mandat społeczny uzyskał 
już podczas pierwszego wyborcze-
go sprawdzianu w 2014 r., kiedy 
w wyborach zwyciężył w pierwszej 
turze, uzyskując 67,48% głosów.  
Przy okazji dwukrotnie jego komi-
tety wyborcze zdobywały większość 
w 21-osobowej radzie gminy, ob-
sadzając 15 i  18 miejsc, potwier-
dzając zaufanie  mieszkańców do 
zaproponowanej wizji rozwoju 
gminy. wcześniej wójt Napierała 
przez 10 lat związany był z Zakła-
dem Usług Komunalnych sp. z o.o. 
w Dopiewie, którego był prezesem. 
Był dobrym gospodarzem, który 
dbał o zrównoważony rozwój gminy 
Dopiewo – inwestycje infrastruk-
turalne, pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych i integrację społeczną. 

Pożegnanie wójta gminy Dopiewo
w ostatniej drodze przedwcześnie zmarłemu, 42-letniemu, wójtowi gminy Dopiewo – Adrianowi 
Napierale asystowali samorządowcy – burmistrzowie Puszczykowa i Swarzędza, wójtowie – 
Komornik, Rokietnicy i Tarnowa Podgórnego oraz jego zastępca
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Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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4 krótko z powiatu 

Niech po trudach minionych miesięcy 
wyjątkowe chwile Bożego Narodzenia

przynoszą Państwu spokój i wszelką pomyślność, 
ale przede wszystkim zdrowie. 

A Nowy Rok niech każdego napawa optymizmem oraz radością. 

Życzę, by spełniły się Państwa pragnienia,
te ważne i te najdrobniejsze. 

Wszystkie bowiem nadają życiu sens i czynią świat piękniejszym.

Jan Grabkowski
Starosta Poznański

z Zarządem Powiatu w Poznaniu

Z powodu zagrożenia koronawiru-
sem dzieci musiały pozostać w do-
mach. Nie odbyła się więc tradycyj-
na wigilia, która zawsze przynosiła 
wszystkim dużo radości. Nauczy-
ciele wzięli sprawy w swoje ręce.  
w miniony wtorek bardzo wcze-
snym rankiem, z sosw ruszył Kon-
wój Świętego Mikołaja. 

– w związku z pandemią nie 
możemy czasu przedświątecznego 
spędzić w tradycyjny sposób. Bar-
dzo jednak chcieliśmy, aby cząstka 
tej tradycji została zachowana i stąd 
pomysł – mówił dyrektor ośrodka 
Bartłomiej Maternicki. – Co roku 
do dzieci przychodził św. Mikołaj, 
przynosząc im drobny upominek. 
Postanowiliśmy, że i tym razem Mi-
kołaj, wraz ze swoimi pomocnikami, 
dotrze do wychowanków z paczką 
oraz życzeniami – dodał dyrektor.

Chętnych do roli świętego było 
tak wielu, że nie dla wszystkich wy-
starczyło miejsc. Pedagodzy mieli 
do przejechania ponad 6 tysięcy 

kilometrów. Mikołajów w drogę 
wyprawił wicestarosta poznański, 
tomasz łubiński, który pomagał 
także w pakowaniu prezentów.

organizatorzy wysłali wcze-

śniej do rodziców listy. Jednak dla 
dzieci spotkanie było ogromną nie-
spodzianką. radości i śmiechom 
nie było końca. Na twarzach malo-
wało się też wzruszenie –  niektórzy 

przeżywali nietypowe odwiedziny ze 
łzami w oczach.

– Boże Narodzenie to wyjątkowy 
czas. wtedy najbardziej tęsknimy 
za obecnością innych ludzi. w tym 

roku brak kontaktów odczuwamy 
szczególnie boleśnie. Kiedy pedago-
dzy z owińsk wsiedli do samocho-
dów i ruszyli w trasę, pokazali, że 
nie tylko myślą o swoich uczniach, 
ale gotowi są pokonać daleką drogę, 
by się z nimi zobaczyć. ten piękny 
gest doskonale wpisuje się w istotę 
świąt, kiedy bardzo chcemy sprawić 
radość bliskim. Na tym polega ich 
magia – uważa tomasz łubiński, 
wicestarosta poznański.

Przekazywanie prezentów, 
z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności, trwało trzy dni. łącz-
nie rozwiezionych zostało ponad  
200 paczek. Dwadzieścioro dzieci 
mieszkających na drugim końcu 
kraju otrzyma prezenty pocztą. KK

Konwój Świętego Mikołaja
Ubrani w czerwone czapki z workiem pełnym prezentów – kilkunastu Mikołajów wyruszyło do domów 
uczniów ośrodka dla Dzieci Niewidomych w owińskach. Grupa nauczycieli pokonała ponad 6 tysięcy 
kilometrów, aby osobiście spotkać się ze swoimi podopiecznymi  
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Dla dzieci spotkanie 
było ogromną 
niespodzianką
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Buk

Dzięki grantowi Polskich sie-
ci elektroenergetycznych gmina 
mogła wystawić nowe urządzenia: 
przed Biblioteką Publiczną w Buku 
i halą sportową ośrodka sportu 
i rekreacji (po jednej sztuce), a tak-
że na kąpielisku w Niepruszewie 
i na stadionie Miejskim w Buku (po 
dwie sztuki). 

wsparcie przez Pse odbyło się 
w ramach konkursu grantowego 
„wzmocnij swoje otoczenie”. Cał-
kowita wartość zadania zamknęła 
się kwotą 21.402,00 zł, w tym środ-
ki z grantu w wysokości 19.926,00 
zł. wnioskując o dofinansowanie 
osir wskazał, że projekt „rowero-
wy Buk” jest kolejnym działaniem 
na rzecz rozwoju infrastruktury 
rowerowej na terenie gminy, zaraz 
obok: montażu miejsc postojowych 
dla jednośladów przy budowanym 
punkcie przesiadkowym oraz ścież-
ce rowerowej do szewc. według dy-
rektora osir Jarosława sznycera, 
nowe stojaki stanowią świetną for-
mę promocji zdrowego stylu życia 
i mogą się stać impulsem do odważ-
niejszego promowania komunikacji 
rowerowej w gminie.  

– Już teraz widać, że stojaki cie-
szą się sporym zainteresowaniem 

na terenie miasta, a przecież nie jest 
to pora roku sprzyjająca cyklistom 

– dodaje. – ten wspaniały prezent 
w postaci oryginalnego w swej for-
mie stojaka, oznacza dla nas przede 
wszystkim zwiększenie dostępności 
miejsc postojowych przed Biblio-
teką i izbą Muzealną. Dotychczas 
przed wejściem do tej części budyn-
ku znajdował się ledwie trzymiej-
scowy stojak. teraz liczba miejsc 
do mocowania rowerów zwiększyła 
się do dziewięciu. Dodatkowym 
atutem nowych stojaków jest także 
to, że pełnią one jednocześnie funk-
cję atrakcyjnych szyldów obiektów 
przed którymi je ustawiono – mówi 
Hubert wejmann, dyrektor placów-
ki. 

Godnym podkreślenia jest fakt, 
że nad każdym elementem małej 
architektury pracowali bukowianie. 
Projekt graficzny według pomysłu 
inicjatorów wykonał Karol tuliszka, 
a samym wykonaniem zajął się za-
kład ślusarski z wielkiej wsi. 

– Praca nad tym projektem była 
nowym wyzwaniem. Była co prawda 
czasochłonna, ale jej efekty są dla 
nas bardzo satysfakcjonujące. Po 
montażu w terenie poczuliśmy dużą 
radość z tego, że udało się stworzyć 
coś ciekawego dla naszej społeczno-
ści – mówi Gerwazy Deska – właści-
ciel zakładu. 
ZS

Nieszablonowe stojaki rowerowe
sukcesem zakończyły się starania ośrodka sportu i rekreacji w Buku o pozyskanie dofinansowania 
do wykonania i montażu 6 sztuk stojaków rowerowych na terenie gminy
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– tarnowscy przedsiębiorcy prze-
kazali zarówno środki pieniężne, z 
których zakupiliśmy wyposażenie, 
jak i niezbędne elementy wyposaże-
nia w formie darowizny – wyjaśnia 
prezes tsP ryszard Balcerkiewicz. 
– swój niebagatelny wkład włożyły 
również osoby prywatne. Za wszel-
ką pomoc w realizacji naszego za-
mierzenia serdecznie dziękujemy!

tarnowskie firmy, które wzięły 
udział w wyposażaniu pracowni, 
to: Fabryka Mebli Balma, schat-
tdecor, Progressio,   Gusma,   ri-
dex,   Hebo, tarmet, Graffiti, Kim-
ball electronics,  saueressig oraz 
instytut Publicznej socjologii Ha-
verford. Partnerami merytorycz-
nymi są Festool, Balma i  Noti. Do 
akcji włączyły się także firmy Leroy 
Merlin i strima.

Założenia funkcjonowania Pra-
cowni innowacyjnych technologii 
są następujące:

• wyposażenie uczniów w wiedzę 
o narzędziach do ręcznej obróbki 
drewna, metalu i tworzyw sztucz-
nych, w tym sposobach łączenia 
różnych materiałów oraz niezbęd-
nej wiedzy z zakresu elektroniki i 
elektrotechniki,

• zapoznanie młodych adeptów 
pracy w przemyśle z najnowocze-
śniejszymi elektronarzędziami, z 
którymi będą mieli do czynienia w 
swej przyszłej pracy,

• nauczenie młodzieży praktycz-
nej i bezpiecznej obsługi zarówno 
narzędzi ręcznych, jak i wysoce 
zaawansowanych technologicznie 
elektronarzędzi,

• realizacja konkretnych projek-
tów użytkowych łączących na zasa-
dzie synergii wiedzę i umiejętności 
wykonania gotowych produktów 
obejmujących stolarstwo, elektro-
nikę, elektrotechnikę oraz wykorzy-
stanie do ich wykonania dostępnych 
technologii informatycznych,

• ugruntowanie prawidłowych 
zachowań młodzieży w warsztacie 
pracy w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy,

• przygotowanie i nadzór mery-
toryczny nad uczniami będącymi 
uczestnikami olimpiad szkolnych 
na wszystkich szczeblach, z ogólno-
krajowym włącznie.

– Mam nadzieję, że nowa pra-
cownia stanie się miejscem, w któ-
rym młodzież nabierze umiejętności 

posługiwania się narzędziami przy 
wykonaniu projektów, które będą 
przez nich samych wymyślone, a 
następnie profesjonalnie wykona-
ne – wyjaśnia prezes tsP ryszard 
Balcerkiewicz. i dodaje: – równie 
ważne będzie wpojenie uczniom za-
sad wysokiej kultury technicznej, co 
we współczesnych realiach funkcjo-
nowania firm jest obowiązującym 
standardem. 

Pracownia innowacji technolo-
gicznych uzupełnia ofertę Zespołu 
szkół technicznych i pomoże za-
spokajać w przyszłości coraz więk-
sze potrzeby kadrowe tarnowskich 
przedsiębiorców. szkoda, że goto-
wa na przyjęcie uczniów pracownia 
ze względu na pandemię musi nadal 
pozostać zamknięta. Red

Kolejna nowoczesna 
pracownia
w Zespole szkół technicznych tarnowo Podgórne na 
początku listopada uruchomiona została Pracownia Innowacji 
Technologicznych. Pomysłodawcą jej stworzenia jest 
Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców 
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tarnowo poDGórne

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU 
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

Burmistrz Gminy Mosina informuje o wywieszeniu na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej gminy Mosina bip.
mosina.pl wykazu rolnych nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Mosina, przeznaczonych do dzierżawy zarządzeniem nr 155/2020.

Są chwile, by działać, i takie, 
kiedy należy pogodzić się z tym co przynosi los. 

Paulo Coelho

Ze głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o 
śmierci Wójta Gminy Dopiewo 

Adriana Napierały 
wspaniałego samorządowca, otwartego 

i wrażliwego człowieka, 
oddanego całym sercem społeczności Dopiewa. 

 
Rodzinie i przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka
 z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba 
z Radnymi oraz Sołtysi

Na ostatniej w tym roku sesji rada 
Gminy tarnowo Podgórne jedno-
głośnie przyjęła projekt budżetu 
gminy tarnowo Podgórne na 2021 
rok.  

Jak informowaliśmy w poprzed-
nim numerze „Naszego Głosu Po-
znańskiego” zgodnie z obowiązu-
jącą procedurą 13 listopada wójt 
tarnowa Podgórnego tadeusz 
Czajka złożył na ręce przewodni-
czącej rady Gminy Krystyny semby 
projekt gminnego budżetu. Potem 
pracę nad zapisami rozpoczęli radni 
w komisjach. 

Na sesji 15 grudnia głosowanie 
poprzedziło odczytanie najważniej-
szych założeń budżetu. Dochody 
gminy tarnowo Podgórne zaplano-
wano w wysokości prawie 275 mln 
zł, a wydatki ponad 283, 5 mln zł, w 
tym wydatki majątkowe to ok. 33,5 
mln zł (różnica będzie sfinanso-
wana przez zaciągnięcie kredytu). 
Potem przedstawione zostały po-
zytywne opinie komisji oraz opinia 
regionalnej izby obrachunkowej.

Procedurę zakończyło głosowa-
nie, w którym radni jednogłośnie 
poparli budżet. ARz

Budżet 2021 przyjęty 
jednogłośnie
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Buk, czerwonak

Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem

a Nowy Rok - Dobrym Czasem”
                                   K.I.Gałczyński

Drogie Mieszkanki, drodzy Mieszkańcy
i przyjaciele Gminy Czerwonak,

z z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy życzenia pogody ducha, zdrowia oraz wytrwałości.

Niech nadchodzący Nowy 2021 Rok przyniesie to, co najcenniejsze:
zdrowie, miłość najbliższych, tolerancję i poszanowanie innych

oraz spełnienie wszystkich życiowych planów i zamierzeń.
Niech będzie rokiem zdecydowanie lepszym, a atmosfera

nadchodzących Świąt niech towarzyszy nam
pprzez wszystkie miesiące.

Marcin Wojtkowiak
Wójt Gminy Czerwonak

Wojciech Skrzekut
Przewodniczący

Rady Gminy Czerwonak

Dzięki przekazanemu przez Polskie 
sieci elektroenergetyczne grantowi 
w połowie grudnia rozpoczęła się 
modernizacja trzech przejść dla pie-
szych w Buku: przy skrzyżowaniu 
ulic Dworcowej oraz Kościuszki, 
przy Miejsko-Gminnym ośrodku 
Kultury i przy kinie wielkopola-
nin (od strony przedszkola sióstr 
Miłosierdzia). Projekt pozwoli na 
poprawę stanu bezpieczeństwa 
mieszkańców i porządku publicz-
nego. Uczestnicy ruchu drogowe-
go będą lepiej widoczni na drodze, 
a zdarzenia niebezpieczne zostaną 
zniwelowane. 

Program „wzMoCnij swoje oto-
czenie” to inicjatywa Polskich sieci 
elektroenergetycznych - krajowego 
operatora systemu przesyłowego. 
Jego celem było wyłonienie naj-
lepszych projektów związanych 
z rozwojem lokalnej infrastruktu-
ry, zwiększeniem bezpieczeństwa 
mieszkańców w warunkach pan-
demii koronawirusa oraz pomoc 

w dostosowaniu sposobu działania 
i narzędzi pracy do obowiązujących 
obostrzeń sanitarnych w gminach, 
na terenie których jest zlokalizo-
wana lub budowana infrastruktura 
przesyłowa. 

szczegółowe informacje o pro-
gramie „wzMoCnij swoje otocze-
nie” można znaleźć na stronie in-
ternetowej programu pod adresem: 
www.wzmocnijotoczenie.pl. ZS

Bezpieczniej w Buku
w ii edycji programu „wzmocnij swoje otoczenie” Urząd 
Gminy w Buku zgłosił projekt modernizacji oświetlenia na 
trzech przejściach dla pieszych na terenie miasta i gminy Buk

Zdarzenia 
niebezpieczne 
zostaną zniwelowane

Wolne miejsce przy stole, biały opłatek w dłoni, 
kolorowe lampki na choince... 

W tym roku w węższym gronie, lecz z myślami 
i łezką w oku przy najbliższych, 

z nadzieją, że miłość pomoże przetrwać 
ten niełatwy czas. 

Niech te Święta pozwolą Państwu 
odpocząć od trudów całego roku 

i wypełnią się spokojem, 
chwilą zadumy i ciepłem rodzinnym. 

Nowy Rok powitajmy z nadzieją 
na lepszą przyszłość! 

Życzymy Państwu wyjątkowych 
Świąt Bożego Narodzenia!

          Burmistrz                   Przewodniczący
Miasta i Gminy Buk     Rady Miasta i Gminy Buk
         Paweł Adam   Piotr Goroński 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Buku wzbogacił się o nowy sprzęt. 
Zamiatarkę elewatorową marki 
aeBi sCHMiDt wasa 300+ do-
starczyło PeKao LeasiNG za  
307.098,90 zł brutto.  Ciągnik rolni-
czy marki DeUtZ FaHr dostarczy-
ło konsorcjum BNP Paribas Lease 
Group sp. z  o.o. z  agromarket sp. 
z o.o. sp. k. - 276.208,79 zł brutto.

Ciągnik w  zestawie z  zamiatar-
ką będzie przeznaczony do utrzy-
mania czystości na  terenie gminy 

Buk oraz  komercyjnie w  gminach 
ościennych. sprzęt zastąpi wysłu-
żoną już zamiatarkę, co przełoży się 
na  podniesienie jakości usług za-
miatania. sam ciągnik będzie także 
wykorzystywany w zestawie z różne-
go rodzaju urządzeniami takimi jak: 
kosiarka rotacyjna, bijakowa, wy-
sięgnikowa, pług wirnikowy, niskie 
podwozie, przyczepy, piaskarka.

Nowym sprzętem skuteczniej za-
dbamy o  czystość nie tylko w  mie-
ście, ale również w sołectwach. ZS 
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Grudzień to czas podsumowań naj-
ważniejszych wydarzeń minionych 
12 miesięcy. rok 2020 rozpoczął 
się  wspaniałym koncertem nowo-
rocznym, podczas którego miałem 
przyjemność wręczyć statuetkę 
Kazimierza odnowiciela Prezesowi 
Modertrans, Panu andrzejowi Brę-
czewskiemu, za stworzenie niezwy-
kłej firmy na terenie naszej gminy, 
która po ponad 20 latach działalno-
ści stała się jednym z dwóch produ-
centów nowoczesnych tramwajów 
w Polsce.

widząc jego niezwykłą energię, 
nikt z 1,5 tysięcznej widowni nie 
pomyślał, że w marcu świat zostanie 
objęty pandemią i że w listopadzie 
Covid-19 będzie przyczyną  śmierci 
naszego Laureata.

Koronawirus to dla wszystkich 
trudna i nieprzewidywalna sytuacja. 
w pierwszych miesiącach byliśmy 
nie tylko wypełnieni lękiem o zdro-
wie własne i bliskich, ale z ogrom-
nym niepokojem obserwowaliśmy 
sytuację  w gospodarce i służbie 
zdrowia.

Zapowiadał się  ciężki okres dla 
samorządów. w maju do naszego 
budżetu wpłynęło 3 mln zł mniej 
z planowanego udziału z podatku 
Pit. w kolejnych miesiącach sytu-
acja nieznacznie się poprawiała.

Podjęliśmy wspólnie z radą Miej-
ską  decyzję  o umorzeniu podatku 
od przedsiębiorców, którzy decy-
zją rządu nie mogli prowadzić dzia-
łalności gospodarczej.

Mniejsze wpływy do budżetu wy-
magały szybkiej reakcji polegającej 
na dużych cięciach wydatków bie-
żących, aby zachować pieniądze na 
planowane inwestycje.

Lato stało się okresem oczeki-
wania, co będzie dalej. ostatecznie 

większość inwestycji i remontów 
zaplanowanych na 2020 rok zreali-
zowaliśmy. Część tych zadań będzie 
kończona w pierwszym kwartale 
przyszłego roku.

wprowadziliśmy ułatwienia 
w przesuwaniu terminu płatności 
bez dodatkowych opłat. Zarządze-
niem burmistrza zmniejszone zosta-
ły czynsze o połowę w komunalnych 
lokalach na rynku, a handlujący 
na targowiskach zostali zwolnieni 
z opłaty targowej.

w sytuacjach kryzysowych waż-
na jest rzetelna informacja, więc 
każdego dnia mieszkańcy byli in-
formowani o sytuacji epidemicznej 
w gminie.

osoby po 60 roku życia i zmaga-
jący się z chorobami nowotworowy-
mi otrzymali maseczki, które przez 
pewien czas były towarem deficyto-
wym.

Gmina przekazała 20 tys. zł. szpi-
talowi jednoimiennemu przy ul. 
Kurlandzkiej w Poznaniu, gdzie le-
czeni byli i są nasi mieszkańcy.

Pandemia sars-CoV-2 zabrała 
możliwość  spotkań między ludźmi. 
Uderzyła w wydarzenia kulturalne, 
sportowe i zebrania z mieszkańca-
mi. wiele aktywności realizowali-
śmy on line, ale nic nie zastąpi roz-
mowy.

Koronawirus nas nie oszczędził. 
wielu z nas zachorowało, setki 
mieszkańców odbywały kwarantan-
nę. wirus nie ominął również pra-
cowników urzędu, spośród których 
aż 14 osób zostało zakażonych. Był 
moment, że poddani zostaliśmy izo-
lacji, jednak cały czas pracowaliśmy 
zdalnie. w tym miejscu mieszkań-
com serdecznie dziękuję za wyrozu-
miałość i liczne dowody wsparcia, 
a urzędnikom za pracę, mimo, że 

nie zawsze samopoczucie do tego 
zachęcało. 

Najważniejsze  
inwestycje i remonty
Na inwestycje w 2020 roku zapla-

nowaliśmy kwotę ponad 9 mln zł. 
Najważniejsze z nich to budowa ul. 
słonecznikowej w Pobiedziskach, 
budowa drogi Promno – Góra, 
której zakończenie przewidziane 
jest na koniec stycznia przyszłego 
roku. Powodem opóźnienia są błę-
dy projektowe. aby inwestycji nie 
przepłacić poprzez budowę ściany 
oporowej, przygotowaliśmy doku-
mentację zamienną, na podstawie 
której wykupimy dodatkowy pas 
ziemi.

rozpoczęła się  budowa ul. 
Bocznej z kanalizacją  deszczo-
wą w Biskupicach. Przeprowadzono 
przetarg i podpisano umowę z wy-
konawcą. Prace zostaną  zakończo-
ne do maja 2021.

Na wymienione powyżej dro-
gi pozyskaliśmy dofinansowanie 
z Funduszu Dróg samorządowych. 
Zaplanowana na ten rok budowa 
drogi w Kołacie zostanie zakoń-
czona w i kwartale przyszłego roku 
z powodu mniejszych niż planowa-
no wpływów do budżetu. 

Dobiega końca wymiana wodo-
ciągu i budowa chodnika w Krześli-
cach, trwa opracowywanie projektu 
budowlanego chodnika w ul. Kisz-
kowskiej w Pobiedziskach. Zadanie 
jest realizowane wspólnie ze staro-
stwem Powiatowym w Poznaniu. 

w Jerzykowie wybudowano odci-
nek chodnika łączącego ul. okrężną 
z istniejącym ciągiem komunika-
cyjnym prowadzącym do przejścia 
z sygnalizacją  świetlną  przez drogę 
wojewódzką nr 194. 

By zwiększyć bezpieczeństwo 
oświetlono:

• ul. Sokoła w Kołacie,
• ul. Smardzową, Koźlarzową, 

Pieczarkową, rydzową, Gołąbkową 
we wronczynku,

• Osiedle Karino w Wagowie,
• w ramach umowy z ENEA – 

oŚwietLeNie wykonano pro-
jekty budowlano – wykonawcze na 
1050 mb linii kablowej z 7 szafkami 
oświetleniowymi oraz 18 oprawa-
mi na wysięgnikach w m. Gołunin, 
Gorzkie Pole, Latalice, Pobiedziska: 
ul. Półwiejska, Bociniec, Podarze-
wo, Borowo Młyn i Jerzykowo.

inne zrealizowane inwestycje:
• kompleks boisk ze sztuczną na-

wierzchnią i oświetleniem w Pobie-
dziskach Letnisku,

• kompleksowy remont szatni 
w szkole we wronczynie,

• zakup  windy dla Przedszkola 
wesołe skrzaty w Pobiedziskach, 

• budowa sieci wodociągowej Sta-
ra Górka – Góra i studni głębinowej 
w Latalicach,

• budowa kanalizacji  sanitarnej 
w ul. Głównej, Fabrycznej, skośnej 
i skrytej w Pobiedziskach oraz w ul. 
szosa wronczyńska w stęszewku 
w ramach Związku Międzygminne-
go Puszcza Zielonka, 

• dwie nowe makiety w Skansenie 
Miniatur,

• zainstalowanie monitoringu 
i ustawienie domku dla ratowników 
na plaży, nad Jeziorem Biezdrucho-
wo,

• zakup nowego samochodu ra-
towniczo – gaśniczego dla osP Po-
biedziska.

Obwodnica Pobiedzisk
wybudowanie obwodnicy 

Pobiedzisk, łączącej drogę wo-

jewódzką 194 z drogą powiato-
wą  Pobiedziska – Kostrzyn jest 
jednym z najważniejszych zadań 
w tej kadencji. Ze względu na 
pandemię, termin wykonania 
dokumentacji wydłużyliśmy do 
30 czerwca 2021 r. Umożliwi to 
złożenie wniosku do Funduszu 
Dróg samorządowych. rozmowy 
ze starostą  Poznańskim zakłada-
ją  udział  powiatu w tej budowie. 
Jej zakończenie planujemy na ko-
niec roku 2022.  

Budowa dróg  
w formule PPP coraz bliżej
Dobiega końca procedura przy-

gotowania budowy 23 dróg na 
terenie gminy w formule Part-
nerstwa Publiczno-Prywatnego. 
Przygotowano analizy prawno 
– ekonomiczne oraz wykonano 
charakterystykę  każdej drogi pod 
względem technicznym. obecnie 
jest przygotowywany Plan Funk-
cjonalno – Użytkowy, będący pod-
stawą  do ogłoszenia przetargu, 
który zostanie ogłoszony w grud-
niu tego roku.

Oświata w gminie
Przyzwyczailiśmy się  do pisania 

o wydatkach na oświatę. tym ra-
zem ważnymi terminami w polskiej 
oświacie stały się: nauczanie zdalne 
i hybrydowe. w ramach progra-
mu „Zdalna szkoła +” kupiliśmy 
68 laptopów, które wypożyczono 
uczniom do pracy w domu. 

Mam świadomość, że nie jest 
to łatwy czas dla nauczycieli i ro-
dziców. wymaga dużego zaanga-
żowania i zrozumienia po obu 
stronach. Za to zaangażowanie 
i poświęcenie bardzo serdecznie 
dziękuję  nauczycielom, rodzicom 
i uczniom. 

Rok nieprzewidywalnych wyzwań
Ireneusz Antkowiak, burmistrz miasta i gminy Pobiedziska, podsumowuje 2020 rok 

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy

Rok 2020 był rokiem trudnym i wymagającym. 
Sytuacja związana z pandemią dotknęła wielu z nas. 

Niech Święta Bożego Narodzenia, 
które będą inne niż poprzednie, zachęcą nas 

do refleksji, wyciszenia emocji i zbliżą nas do siebie.
Życzę dużo zdrowia i pomyślności. 
Pozwólcie Państwo, że przywołam 

słowa poety Cypriana Kamila Norwida

Opłatek
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Ireneusz Antkowiak
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska

55 lat KGW w Biskupicach
1 grudnia Koło Gospodyń wiej-
skich z Biskupic, gm. Pobiedziska, 
skończyło 55 lat. o doskonałej for-
mie stowarzyszenia świadczy Festyn 
rodzinny online „Graj w zielone 
2020”, jaki odbył się w ostatnią so-
botę i niedzielę  listopada. Ktoś za-
pyta: „Jak to festyn, przy obecnych 
obostrzeniach, zakazie organizo-
wania większych zgromadzeń?” 
Uspakajam, zgromadzeń nie było, 
ponieważ do zorganizowania festy-
nu panie z KGw Biskupice użyły 
najnowocześniejszych technologii. 
Dzięki temu impreza odbyła się on-
line.

ale oprócz tego panie z KGw 
Biskupice nagrały filmy instrukta-
żowe, które nadal można oglądać 
w internecie. Pokazują na nich: 
jak wykonać ozdoby choinkowe, 
jak robi się wianki, które mogą być 
ozdobą każdych drzwi, a także jak 
rozmnażać rośliny doniczkowe. 

– Panie należące do naszego Koła 
Gospodyń wiejskich są osobami 
bardzo utalentowanymi i aktywny-
mi. ozdoby choinkowe, ale także 
zakładki do książek wykonują na 

szydełku, domowymi sposobami 
robią mydła, wykorzystując do 
tego zioła, rosnące w ich ogrodach 
– mówi Karolina Lewandowska 
z KGw Biskupice. wyplatają też 
kosze i koszyczki, a swoje rękodzie-
ło prezentują na targach odbywają-
cych się nawet poza terenem gminy.

Żeby obejrzeć filmy wystarczy 
skorzystać z linku https://kgwbi-
skupice.pl/tematy/festyn-rodzinny-
-online-graj-w-zielone-2020/

– Mamy długą historię i ciągle 
nowe pomysły. Pokazujemy dzie-
ciom, jak zrobić coś z niczego. Ze 
starych gazet tworzymy ozdoby. 
Z nieużywanych firan, szyjemy wo-
reczki do przechowywania warzyw 
– dodaje Danuta stanuch, przewod-
nicząca KGw.

Jednym z celów działalności Koła 
Gospodyń wiejskich jest odciągnię-
cie młodych mieszkańców sołectwa 
od komputerów i internetu.

Przypomnijmy, że w roku ubie-
głym Koło Gospodyń wiejskich 
z Biskupic zdobyło tytuł najlepsze-
go w powiecie poznańskim. 
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Gmina Kostrzyn na początku paź-
dziernika 2020 r. złożyła wnioski 
o dofinasowanie, z dwóch źródeł, 
zadania polegającego na budowie 
żłobków w Kostrzynie i siekierkach 
wielkich. Pierwszym źródłem po-
zyskanych środków zewnętrznych 
jest Program Ministerstwa rodziny 
i Polityki społecznej „MaLUCH+”, 
w ramach którego 16 grudnia bur-
mistrz szymon Matysek podpisał 
oświadczenie o przyjęciu dotacji 
w wysokości 2 310 000 zł na two-
rzenie nowych miejsc w żłobkach na 
terenie gminy. 

– to kolejny wielki projekt in-
westycyjny w naszej gminie z my-
ślą o najmłodszych mieszkańcach 
– mówi burmistrz Matysek. – Po 
nowo otwartym publicznym Przed-
szkolu nr 2 dopełniamy naszą ofer-
tę edukacyjną. ruszamy z budową 
dwóch żłobków. instytucji, o której 
o lat się mówiło i w końcu pojawi się 
na mapie naszej gminy. to też waż-
ne w kontekście możliwości szyb-

kiego powrotu rodziców na rynek 
pracy po okresie macierzyńskim.

– Zgodnie z założeniami obiekty 
nowych żłobków mają powstać do 
końca 2021 roku. ich budynki będą 
parterowe z salami edukacyjnymi, 
wypoczynkowymi oraz pełnym wę-
złem sanitarnym – mówi waldemar 
Biskupski, zastępca burmistrza Ko-
strzyna. Zakładamy budowę podob-
nych obiektów o powierzchni ok. 
230 m2 każdy. Powstaną również 
place zabaw m.in. z zadaszonymi 
piaskownicami. 

Drugim źródłem jest wielkopol-
ski regionalny Program opera-
cyjny na lata 2014-2020, w którym 
przewidziano Działanie 6.4 wspar-
cie aktywności zawodowej osób wy-
łączonych z rynku pracy z powodu 
opieki nad małymi dziećmi. wnio-
sek gminy Kostrzyn pozytywnie 
został oceniony pod względem for-
malnym i obecnie jest na etapie ne-
gocjacji. wartość kwoty dofinanso-
wania ma wynieść ok 2 700 000 zł.

– Środki te mają być przeznaczo-
ne na prowadzenie żłobków w okre-
sie pierwszych 18 miesięcy – mówi 
Paulina Bankiewicz, kierownik wy-
działu oświaty, Promocji i sportu. 
– Będą one wydatkowane na wypo-
sażenie placówek, utrzymanie i wy-
nagrodzenia kadry. spowoduje to, 
że zgodnie z założeniami projektu 
przez wskazany wyżej okres koszty 
ponoszone przez rodziców zostaną 
zminimalizowane.

Każdy z nowych żłobków zapro-
jektowany jest na 35 miejsc. Po-
wstaną one w Kostrzynie przy ul. 
Powstańców wielkopolskich (po-
między orlikiem, a Przedszkolem 
nr 2) oraz w siekierkach wielkich 
przy ul. Grabowej 3.

Całkowity koszt projektu ma wy-
nieść 5 500 000 zł, w tym środki 
zewnętrzne 4 500 000 zł (wrPo 
+ MaLUCH+) i środki własne –  
1 000 000 zł.  Umowy o przyznaniu 
dofinansowania z obu źródeł mają 
zostać podpisane w styczniu. Red 

reKLaMa

Dostrzegając potrzebę pomocy 
lokalom gastronomicznym, znaj-
dującym się na terenie gminy Ko-
strzyn burmistrz szymon Matysek 
zdecydował się na wydrukowanie 
ulotki (dostępnej również online na 
stronie Urzędu Miejskiego w Ko-
strzynie – www.kostrzyn.wlkp.pl), 
w której przedstawiony został ak-
tualny zakres pracy i  możliwość 
zamówienia w  obecnie panującej 
sytuacji. 

– obostrzenia związane ze  sta-
nem epidemii koronawirusa spowo-
dowały ograniczenie w  działalności 
obiektów gastronomicznych, pozo-
stawiając możliwość obsługi klienta 
jedynie z  opcją odbioru własnego 
w  lokalu lub dowozu do domu. Za-
chęcam Państwa do zapoznania się 
z ulotką, wspierajmy naszą lokalną 
gastronomię! – dodaje szymon Ma-
tysek, burmistrz gminy Kostrzyn. 
łs

Pomoc lokalnym 
gastronomom! 
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kostrzyn, poBieDziska

Będą żłobki
4 500 000 złotych dotacji na budowę żłobków w Kostrzynie
i Siekierkach!
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10 Gmina kostrzyn

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
w Kostrzynie podpisano umowę 
na utwardzenie nawierzchni drogi 
gminnej za blokami i domami jed-
norodzinnymi w siedlcu. Przypo-
mnijmy, że wiosną tego roku, ulica 
ta zyskała nowe oświetlenie. Prace 
związane z umową wykona Zakład 
robót wielobranżowych Kubiaczyk 
spółka Komandytowa z siedzibą 
w Kokoszkach w gminie Nekla. 
wartość prac to 400 tysięcy złotych. 
Na podpisaniu umowy obecni byli 
burmistrz gminy Kostrzyn szy-
mon Matysek, zastępca burmistrza 
waldemar Biskupski, radny rady 
Miejskiej Paweł Perka, pracownicy 
Urzędu Miejskiego oraz przedsta-
wiciel firmy Zrw Kubiaczyk – Mi-
kołaj Kubiaczyk. ŁS

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego 
w Kostrzynie podpisano umowę 
na „Przebudowę drogi gminnej 
nr 328959P Kostrzyn - Glina Du-
chowna - Buszkówiec (etap ii)”. 
inwestycję wykona firma Perfecta 
robert Gąsiorek z siedzibą w Ko-
mornikach. wartość inwestycji to 

566 481,40 złotych. to drugi etap 
modernizacji tej drogi. Kontynu-
owana będzie budowa chodnika 
i modernizacja nawierzchni drogi 
gminnej, a także utwardzenie wjaz-
du w ulicę ogródkową. 

Na podpisaniu umowy obecni 
byli burmistrz gminy Kostrzyn szy-

mon Matysek wraz z zastępcą bur-
mistrza waldemarem Biskupskim, 
a także radni rady Miejskiej szy-
mon Frąckowiak i arkadiusz Bil-
ski, pracownicy Urzędu Miejskiego 
oraz przedstawiciel firmy Perfecta 
Krzysztof Gamalczyk. 
ŁS

w Jagodnie zakończyła się budowa 
tarasu widokowego na oczku wod-
nym. obiekt ten ma służyć również 
organizacji imprez i  spotkań inte-
gracyjnych mieszkańców. Z  tarasu 
rozpościera się piękna panorama na 
Dolinę rzeki Cybiny.

inwestycja zrealizowana została 
z inicjatywy sołtys Jagodna Malwiny 
Gałeckiej i rady sołeckiej. Koszt za-
dania to 27 tysięcy złotych. Środki 
pochodzą z  Funduszu sołeckiego 
wsi Jagodno i  budżetu gminy Ko-
strzyn. SM

rozpoczęła się oczekiwana przez 
mieszkańców ignacewa inwestycja, 
mająca na celu budowę chodnika 
wzdłuż ulicy ignacewo w  Kostrzy-
nie. wykonawcą robót jest Zakład 
Drogowo-transportowy sławomir 
Begier z  siedzibą w  Nekli. wartość 
wykonywanego zadania to nieco po-
nad 200 tysięcy złotych. inwestycja 

wykonywana jest zgodnie z  wnio-
skiem radnej rady Miejskiej Beaty 
Jankowiak. Budowa chodnika ma 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców tej części Kostrzyna. 
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
ulica została wyposażona w  nowe 
oświetlenie. 
ŁS

Utwardzenie drogi w Siedlcu

Droga w Glince Duchownej

Taras widokowy 
w Jagodnie

Chodnik na ul. Ignacewo
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8 grudnia premier Mateusz Mora-
wiecki ogłosił kolejne wsparcie dla 
samorządów w ramach rządowego 
Funduszu inwestycji Lokalnych. 
Gmina Kostrzyn otrzymała wspar-
cie w wysokości aż 4 000 000 złotych 
na zadanie „rozbudowa systemu 
kanalizacji sanitarnej w siekierkach 
wielkich gm. Kostrzyn”. 

Pieniądze te pozwolą kontynu-
ować budowę kanalizacji sanitarnej 
w  siekierkach w  rejonie ulic Gra-
bowa, sosnowa, wierzbowa, którą 
gmina realizuje w  ostatnich latach. 
Dokładny zakres inwestycji okre-
ślony zostanie po dokonaniu aktu-
alizacji dokumentacji projektowej, 
który przygotuje Zakład Komunal-
ny w Kostrzynie. 

Zadanie to pozwoli na bardzo 
dynamiczny rozwój kanalizacji 
na terenie największego sołectwa 
w  gminie. inwestycja pt. „rozbu-
dowa systemu kanalizacji sanitarnej 

w  siekierkach wielkich gm. Ko-
strzyn” w ramach rządowego Fun-
duszu inwestycji Lokalnych ma zo-
stać zrealizowana do listopada 2022 
roku. Złożony wniosek wspierany 
był od początku przez poseł Jadwigę 
emilewicz, posła Bartłomieja wró-
blewskiego oraz Jarosława Pucka. 

w ramach rządowego Funduszu 
inwestycji Lokalnych w  powiecie 
poznańskim wsparcie otrzymały 
jeszcze inne gminy: Kleszczewo 5 
mln, swarzędz 3,0 mln, Luboń 2,5 
mln, Dopiewo 2,4 mln, suchy Las 
1,8 mln i Pobiedziska 1,2 mln zł. 
SM

Miliony na kanalizację
Gmina Kostrzyn otrzymała wsparcie w wysokości aż 
4 000 000 złotych na zadanie „Rozbudowa systemu 
kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich” 
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wyDarzenia

„Możemy być dumni, że Złote Hi-
polity są wręczane w wielkopol-
sce” – powtarzają opiniotwórcze 
środowiska. Jubileuszowa 20 edycja 
Gali Złotych Hipolitów udowodniła 
to w pełnej klasie. „Złoty Hipolit 
2020” uzyskał patronat honorowy 
Prezydenta rzeczypospolitej Pol-
skiej. tytuł „sponsora Głównego 
Projektu Złoty Hipolit 2020” przy-
jęło PGNiG. Z kolei Partnerem 
Głównym została eNea. sponso-
rami byli: ataNer – Poznań, firma 
tFP- Dziećmierowo gm. Kórnik 
i PPHU a-LiMa-Bis sp. z o.o. 

Gala odbyła się 18 grudnia w Po-
znaniu. Ze względu na pandemię 
kameralnie lecz tak samo uroczy-
ście co zawsze. statuetki wręczono 
w sali Lubrańskiego Uniwersytetu 
im. adama Mickiewicza. Laureata-
mi Godności wybitnej osobisto-
ści Pracy organicznej w tym roku 
zostali: prof. stefan Jurga – fizyk, 
naukowiec, nauczyciel akademicki, 
rektor UaM w  latach 1996–2002; 
Jan a.P. Kaczmarek – kompozytor, 
autor  muzyki  do filmów  i spekta-
kli teatralnych; emilian Kamiński 
– aktor  i  reżyser, wokalista,  pisarz 
(warszawa); prof. witold Mo-
dzelewski – prawnik,  nauczyciel 

akademicki, wiceminister Finan-
sów 1992–1996; prof. andrzej 
Nowak –  historyk, sowietolog, 
publicysta,  nauczyciel akademic-
ki UJ w Krakowie, członek PaN; 
abp wojciech Polak – metropolita 

gnieźnieński, prymas Polski; prof. 
Hanna suchocka – polityk,  praw-
nik, Premier rP 1992-1993; prof. 
ewa wycichowska – tancerka, cho-
reograf, dyrektor Polskiego teatru 
tańca – Baletu Poznańskiego w la-
tach 1988-2016. 

statuetkę wręczał dr Marian 
Król, prezydent tHC, pomysłodaw-
ca nagrody, a dyplom prof. tadeusz 
wallas, prorektor Uniwersytetu im. 
adama Mickiewicza. 

ranga „Złotego Hipolita” jest 
niekwestionowana. Pierwszą oso-
bistością, która jako Dar, przyjęła 
tę statuetkę, był Jan Paweł ii, który 
jest dziś świętym (watykan, 1 sierp-
nia 2001 r.). Do grona laureatów 
należy dziś 150 przedstawicieli róż-
nych profesji: świata nauki, mediów, 
biznesu, kultury, sztuki i ducho-
wieństwa. Postawa ich wszystkich 
udowadnia misję projektu „Złoty 
Hipolit”: upowszechnianie wartości 
patriotycznych, szacunek dla pracy 
i tradycji pozytywistycznych jako 
źródło pomyślności narodu. Gala 
odbyła się po raz ostatni w takiej 
formie. Nową formułę wręczania 
tej prestiżowej nagrody poznamy 
wkrótce. 
Dominik Górny

„Złote Hipolity 2020” wręczone!
Jubileuszowa 20 edycja Gali „Złotych Hipolitów” odbyła się w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza
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Panele na przedszkolu

Zakończono budowę instalacji fo-
towoltaicznej na budynku Przed-
szkola nr 1 przy ul. Prof. Zbignie-
wa steckiego 11 w Kórniku. Jest to 
pierwszy budynek gminny wyposa-
żony w tego typu instalację. Panele 
fotowoltaiczne zlokalizowano na 
dachu budynku od strony południo-
wo – zachodniej. Zainstalowano 
28 monokrystalicznych modułów 
fotowoltaicznych o łącznej mocy 
9,94kw. energia elektryczna wy-
produkowana pod wpływem światła 
słonecznego będzie wykorzystywa-
na na potrzeby budynku. instalacja 
jest przyjazna środowisku i w czasie 
produkcji energii nie następuje emi-
sja Co2 do atmosfery. wykonaw-
ca: Michał adamczewski energia 
z Głową z Dopiewa.  Koszt inwesty-
cji: 62 263,83 zł brutto.

Nowe parkingi
19 listopada dokonano odbioru 

końcowego parkingu przy ul. ogro-
dowej w szczodrzykowie. Zapro-
jektowano tu 60 stanowisk posto-
jowych wraz ze zjazdami i drogami 
manewrowymi. Dodatkowo wybu-
dowano chodnik wzdłuż jezdni ulicy 
ogrodowej oraz wzdłuż parkingu do 
połączenia z istniejącymi ciągami 
pieszymi. inwestycję zaopatrzono 
w instalację odwadniającą i oświetle-
nie a całość dopełniono sadząc drze-
wa i krzewy. wykonawcą zadania 
była firma Langras s.c. andrzej La-
tanowicz, tomasz Latanowicz z ru-
nowa. Koszt to 518 275, 47 zł brutto. 

Z kolei 16 listopada komisyjnie 
odebrano inwestycję polegającą na 
budowie miejsc parkingowych przy 
cmentarzu w Bninie. w ramach za-
dania wykonano nawierzchnię par-
kingu z kostki brukowej betonowej 
(około 300 m2), zjazdy (ok. 200 m2) 
oraz chodniki (ok. 350 m2). Dodat-
kowo powstała instalacja odwod-
niająca podłączona do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. odtworzo-
no nawierzchnię bitumiczną oraz 
wykonano powierzchnie zielone.
wykonawcą inwestycji była firma 
rDr sp. z o.o., z siedzibą w Czer-
wonaku. Koszt 212 550,18 zł brutto.

Budowa ul. Klonowej 
odbiór końcowy przy budowie 

ul. Klonowej w Dachowie odbył się 
20 listopada. Na długości około 820 
m wzmocniono istniejące podłoże 
gruntowe, ułożono warstwy kon-
strukcyjne jezdni oraz nawierzchnię 
bitumiczną o szerokości 5,5 m. wy-
konawcą inwestycji był Zakład wie-

lobranżowy traNs–BrUK Marek 
Begier, z siedzibą w Nekli. Jej koszt 
to 640 686,41 zł brutto.

Powstała siłownia plenerowa
Z końcem listopada zakończyły 

się prace budowlane polegające na 
budowie siłowni plenerowej przy 
świetlicy wiejskiej w Dębcu. inwe-
stycja obejmowała montaż następu-
jących urządzeń siłowni zewnętrz-
nej: biegacz, surfer i twister na 
wspólnych słupach, wioślarz wolno-
stojący, poręcze i drążek na wspól-
nym pylonie, narciarz i orbitrek na 
wspólnym pylonie. Zagospodaro-
wanie terenu stanowią następujące 
elementy małej architektury: ławka 
z oparciem na stelażu stalowym 
z obiciem z drewna świerkowego, 
kosz na śmieci stalowy, tablica re-
gulaminowa na metalowej nodze. 
Cała inwestycja wyniosła 19 500 zł. 
wykonawcą była firma Noba-exim 
Bartłomiej Norkowski z Kawęczy-
na. Red

Kórnickie inwestycje 
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12 Gmina opalenica

tegoroczne Mikołajki były szczegól-
nie radosnym dniem dla mieszkań-
ców Urbanowa. właśnie 6 grudnia 
burmistrz opalenicy tomasz szulc 
na ręce sołtysa wsi Jana Dziurli 
przekazał klucze do nowej świetlicy 
wiejskiej.

Po wielu latach oczekiwań społe-
czeństwo Urbanowa doczekało się 
swojej świetlicy. wcześniej miesz-
kańcy nie mieli swojego miejsca spo-
tkań, a pomieszczenia świetlicowe 
musieli wynajmować. teraz to się 
zmieniło.  Budynek został od pod-
staw wybudowany na terenie przy 
boisku sportowym. Jest imponujący. 
Prócz dużej sali widowiskowej, do 
dyspozycji mieszkańców pozostaje 
też zaplecze kuchenne, szatnia oraz 
węzeł sanitarny. Budynek zachęca 
też z zewnątrz – ładną elewacją, czy 
efektownym podświetleniem. 

Mieszkańcy Urbanowa wresz-
cie mają swój dom, swoje miejsce 
– i zapewne już nie mogą docze-
kać się pierwszej imprezy. Na to 
jednak będzie trzeba poczekać do 
zakończenia pandemii. Z tego też 
powodu, w niedzielę zrezygnowano 

z hucznego otwarcia obiektu – na to 
przyjdzie jeszcze czas. 

– Bardzo cieszymy się, że uda-
ło nam się zrealizować tą ważną 
i społecznie potrzebną inwestycję. 
wiemy, że mieszkańcy Urbano-
wa potrzebowali świetlicy, dlatego 
chcieliśmy spełnić ich marzenia.  
Dzięki przychylności radnych 
rady Miejskiej w opalenicy udało 
się zabezpieczyć w budżecie gmi-
ny potrzebne środki, jak również 
zdobyć dofinansowanie dla naszej 
inwestycji. Jestem zadowolony, że 
w kolejnej miejscowości powstała 

nowoczesna sala wiejska, na miarę 
XXi wieku – powiedział burmistrz 
tomasz szulc.

Dodajmy, że inwestycja kosz-
towała 3 090 000 złotych, z czego 
Gminie opalenica udało pozyskać 
się dofinansowanie z rządowego 
Funduszu inwestycji Lokalnych 
w wysokości 1 371 956 złotych.

Przypomnijmy, że prócz wybu-
dowania świetlicy w Urbanowie, 
w tym roku udało nam się znacznie 
zmodernizować również świetlice 
wiejskie w Porażynie tartaku oraz 
Uścięcicach. JC

Urbanowo ma świetlicę
inwestycja kosztowała 3.090,000 złotych, z czego gminie opalenica udało pozyskać się dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 371 956 złotych

Fo
t.

 M
at

e
r

ia
ły

 P
r

a
so

w
e



13
nr 194 / 21 GrUDnIA 2020

więcej niż w 2020 roku gmina wyda 
na oświatę i wychowanie. Planowa-
ne wydatki w tym obszarze na przy-
szły rok przekraczają 100 mln zł, w 
tym prawie 67 mln zł tylko na szkoły 
podstawowe, ponad 3 mln zł będą 
kosztować oddziały przedszkolne w 
tych szkołach, 27 mln zł będą kosz-
tować samorządowe  przedszkola. 
Ponad 16 mln zł wyniesie dotacja 
dla przedszkoli publiczno-prywat-
nych na terenie gminy.

w 2021 r. planuje się przeznaczyć 
47,7 mln zł na inwestycje. Najwięk-
sze z nich to kontynuacja budowy 
szkoły w wirach, nowa inwestycja 
– rozbudowa szkoły nr 2 w Plewi-
skach i rozbudowa sieci drogowej. 

w budżecie na przyszły rok za-
planowano 14,2 mln zł na budowę 
nowych dróg. Największa kwota 
–  3,2 mln zł ma być przeznaczona 

na dofinansowanie dla powiatu po-
znańskiego na przebudowę drogi 
powiatowej Głuchowo-Chomęcice 
(obwodnica Głuchowa). Prawie 3 
mln zł pochłonie budowa ul. to-
warowej w Komornikach, 1,3 mln 
zł budowa ul. Krętej w Plewiskach, 
1,25 mln zł budowa ul. Porannej w 
Plewiskach. w 2021 r. spłacona zo-
stanie ostatnia transza  (1,25 mln 
zł) za wybudowanie ulic  ravela i 
wieniawskiego w szreniawie. Po-
wstanie  też dokumentacja projek-
towa dla przebudowy ul. 1 Maja 
w rosnówku oraz ul. spokojnej w 
łęczycy, której budowa powinna 
rozpocząć się jeszcze  w przyszłym 
roku. w wirach planowana jest 
przebudowa skrzyżowania ulic łę-
czyckiej / Zespołowej/ Podgórnej. 
Zaplanowano też środki na budowę 
ścieżek rowerowych: Komorniki-

-szreniawa (inwestycja realizowana 
wspólnie z powiatem poznańskim), 
szreniawa-rosnówko, w Komorni-
kach i Głuchowie. 

Kontynuowane będą dwie kluczo-
we inwestycje w Plewiskach: budo-
wa wiaduktu w ul. Kolejowej (doku-
mentacja projektowa i pozwolenie 
na budowę) oraz węzła transporto-
wego w ul. Grunwaldzkiej.

Największy kawałek budżetowe-
go tortu na inwestycje w przyszłym 
roku zostanie przeznaczony na 
nową szkołę w wirach. Dzieci roz-
poczną w niej naukę we wrześniu. 
Poświęcimy na to blisko 18 mln zł. 
ruszy także budowa sali gimna-
stycznej w szkole w Chomęcicach. 
Z uwagi na wzrost liczby mieszkań-
ców Plewisk, rozpocznie się kolejna 
duża inwestycja oświatowa – roz-
budowa szkoły nr 2 w tej miejsco-

wości, która w przyszłym roku ma 
kosztować prawie 3 mln zł (plano-
wany koszt całej inwestycji to 12,7 
mln zł). 

w ramach wydatków inwestycyj-
nych planuje się także modernizację 
Domu Kultury „Dworek” w Głu-
chowie. Zaplanowano także środki 
(250 tys. zł) na kontynuację gmin-
nego programu wymiany pieców 
na ekologiczne. Pół miliona złotych 
przeznaczymy na rozbudowę syste-
mu monitoringu ulicznego, sektor 
wiry i Plewiska. 

wartość gminnego budżetu pod-
bija kwota dotacji z budżetu pań-
stwa na program „rodzina 500 
plus” w wysokości 51,4 mln zł. 

Zadłużenie gminy na rok 2021 
planuje się w kwocie 38.993.400 
zł, co stanowi 17.60% planu docho-
dów. OK

Wyciąg z ogłoszenia BURMISTRZA GMINY STĘSZEW
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  położonej w Twardowie, 

obręb geodezyjny  Strykowo, gm. Stęszew

Dane Dotyczące nieruchomości:
 

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021r. 
o godz. 9:00 w siedzibie urzędu miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11  - w sali  ślubów.

Nr działki Powierzchnia Nr KW Położenie Cena wywoławcza 
netto Wadium Postąpienie

465/3 0.0428ha PO1S/00035460/2 Twardowo, obręb 
geod. Strykowo  35.000,00zł 3.500,00zł 350,00zł

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek Vat w wysokości 23%. 
nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy obowiązującą do dnia 9.11.2023r.  

Działka stanowi grunt uzupełniający (maska) dla działki sąsiedniej nr 467, zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.  

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew 
zatwierdzonym uchwałą nr XXiV rady miejskiej Gminy Stęszew z dnia 22 lipca 2020r. docelowo 
w sposobie zagospodarowania działka określona jest jako: m- teren zabudowy mieszkaniowej.   

W zasięgu PWGt.

system rowerów miejskich obsługi-
wany przez firmę Nextbike Polska, 
największego dostawcę i operatora 
sieci wypożyczalni w kraju, gości 
w Komornikach od lipca 2019 roku. 
wypożyczalnie Komornickiego 
systemu rowerowego (Ksr) to 
20 jednośladów dostępnych przy 
2 stacjach znajdujących się w Ple-
wiskach na ul. Miętowej oraz koło 
Domu Kultury remiza przy ul. 
Grunwaldzkiej.

Dzięki zintegrowaniu systemów 
operatora, z komornickich rowerów 
korzystali nie tylko użytkownicy za-
rejestrowani w Ksr. Jednoślady te, 
mogły wypożyczać również osoby, 
które posiadają aktywne konta w in-
nych systemach Nextbike Polska, 
a przede wszystkim w kompatybil-
nym systemie w sąsiadującym Po-
znaniu i Luboniu.

Zwiększające się zainteresowa-
nie rowerami miejskimi wynika-
jące z licznych ograniczeń m.in. 
w transporcie miejskim powoduje, 
że chętnych na rowery wciąż przy-
bywa. w samym 2020 roku użyt-
kownicy Ksr wynajmowali jedno-
ślady ponad 7,4 tys. razy. łącznie 
od początku istnienia systemu to 
ok. 18 tys. wy-
najmów. w su-
mie Komornicki 
system rowe-
rowy liczy so-
bie prawie 400 
użytkowników, 
a tylko w tym 
roku dołączyło 
do niego około 
150 osób. 

wciąż najwię-
cej wypożyczeń 

realizowanych jest za pomocą apli-
kacji mobilnej Nextbike - prawie 
92% wszystkich wynajmów. rower 
z numerem 62216, to najczęściej 
wynajmowany rower. w tym roku 
osiągnął wynik 520 wypożyczeń. 
tylko w lipcu dokonano 1700 wy-
najmów, a średni czas jednego wy-
pożyczenia to około 20 min. 

Koniec sezonu 
rowerowego 2020 
oznacza początek 
intensywnej prze-
rwy zimowej, pod-
czas której rowery 
zostaną poddane 
gruntownemu ser-
wisowaniu i kon-
serwacji, żeby wio-
sną móc powrócić 
na kolejny sezon 
rowerowy. PP

Koniec sezonu rowerowego 

Budżet Komornik 
Na sesji 17 grudnia radni Komornik zdecydowali, na co będą wydane pieniądze z gminnej kasy  
w przyszłym roku. Budżet na rok 2021 zakłada wydatki w wysokości 224.774.166,57 zł mln zł., 
a dochody na poziomie 221.497.766,57 zł 

Zostawiasz swój podatek w 
Komornikach? Zobacz, jak 
przyczyniasz się do rozwo-
ju gminy i na co idą Twoje 
podatki: 
http://komorniki.nacoidamoje-
pieniadze.pl/
twoje pieniądze idą m.in. na bu-
dowę dróg, szkół, placów zabaw, 
dróg czy obiektów kulturalnych. 
Dzięki nim gmina się rozwija.
Pamiętaj: zamelduj się w gminie 
Komorniki lub poinformuj 
Urząd skarbowy o miejscu 
swojego zamieszkania składając 
druk ZaP-3.
Niech pieniądze z twoich po-
datków trafią tam, gdzie jesteś 
ty i twoja rodzina!

Zamelduj się

komorniki, stęszew 
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od… hmmm… sama nie wiem od 
ilu lat. Chyba od przedszkola... na-
szych dzieci. Zawsze uśmiechnięty, 
zawsze chętny do wsparcia. Złote 
serce. Bezkompromisowy i szcze-
ry – czasami do bólu. to co myśli 
mówi wprost bez ogródek. Za to też 
Go bardzo cenię. Dał się też poznać 
jako świetny tancerz. Balowaliśmy 
razem na zabawach szkolnych or-
ganizowanych przez komitet ro-
dzicielski w szkole Podstawowej w 
tarnowie Podgórnym. 

Wystarczy już  
czy bardziej się rozwinąć? 
w 2007 roku Marek różewski 

rozpoczął realizację nowego pro-
jektu:  Hotel Leda spa**** w Koło-
brzegu. Jak sam twierdził:  „Zawsze 
marzyłem o hotelu, zaproponowa-
łem córce – stwierdziła oK – no i się 
zaczęło”. 

Później życie zawodowe przeniósł 

coraz bliżej, do Kołobrzegu, choć 
zawsze powtarzał „dom jest tylko 
w tarnowie” (tarnowie Podgórnym 
przypomina red.) 

senator Janusz Gromek tak 
wspomina pierwsze spotkanie z 
Markiem różewskim, kiedy był pre-
zydentem Kołobrzegu: – Przycho-
dzi do mnie facet, nie wiadomo skąd 
i mi tłumaczy, że będzie budował w 
mieście hotel. Myślę sobie, a buduj 
chłopie, każdy nowy obiekt się przy-
da. No to po pozwoleniach wszyst-
kich zaczął budować, ale jak… to 
było budowanie ekspresowo! w 
półtora roku postawił hotel i zrobił 
otwarcie – poznaniak z krwi i kości.

Hotel to było stanowczo za mało i 
po kilku latach w Pyszce, 15 km od 
Kołobrzegu, wybudował Pomeranię 
FunPark, największy park zabaw 
w województwie zachodniopomor-
skim.  starosta kołobrzeski tomasz 
tamborski, z którym Marek ró-

żewski ustalał tak ważną inwesty-
cję dla powiatu, wspomina: – Po-
znałem Marka różewskiego, kiedy 
przyszedł do starostwa z planem 
budowy Pomeranii FunPark, jego 
plany były tak imponujące, że nikt 
nie mógł w to uwierzyć. Zobaczy-
łem wtedy, że z tym Panem nie ma 
żartów i jak sobie coś postanowi to 
tak będzie. Bardzo lubię takie osoby 
prywatnie i zawodowo. 

Mąż, ojciec, dziadek…
Jednak poza tymi funkcjami Ma-

rek różewski jest przede wszystkim 
mężem, ojcem, a od kilku lat zaan-
gażowanym na 100 procent dziad-
kiem. 

wnuczki – Matylda i Marcelina 
– mają dar przekonywania dziadka 
do wszystkiego i dla nich czas jest 
zawsze. Mężem jest od 38 lat – pa-
trząc na dzisiejsze trendy… mało 
nowocześnie. 

marek różewski 

60 lat to chyba najlepsza decyzja, 
pretekst do tego, by przyjrzeć się 
swojemu życiu… 

Marek różewski jest właścicie-
lem firmy Markhen+, przedsiębior-
stwo usługowo-budowlane, Hotel 
Leda spa **** w Kołobrzegu oraz 
Parku Pomerania FunPark. 

Urodzony 25.12.1960 roku 
w wielkopolskich obornikach – był 
najmłodszym, ósmym dzieckiem 
w rodzinie. 

Do dziś brat aleksander wypo-
mina mu, że przez niego mama… 
wigilii nie przygotowała, bo rodzić 
pojechała. 

Przedsiębiorca
Przedsiębiorczy był od zawsze. 

w wieku kilkunastu lat prowadził 
własną hodowlę norek. 

Do tarnowa Podgórnego prze-
prowadził się w 1991 roku, prowa-
dził już wtedy firmę budowlaną, 
którą założył w 1985 roku. Firma 
Markhen+ była wykonawcą wielu 
obiektów sportowo-edukacyjnych 
w gminie tarnowo Podgórne, duże 
realizacje prywatne oraz pasja po-
zwoliła rozwinąć firmę do tego stop-
nia, że w szczycie rozwoju dawała 
pracę około 200 osobom. 

szkoła Podstawowa w Lusowie i  
sala gimnastyczna w Przeźmiero-
wie to pierwsze wielkogabarytowe 
obiekty wykonane przez Marka ró-
żewskiego. 

Społecznik
Poza działalnością gospodarczą 

Marek różewski działa społecznie 
i charytatywnie. 

Przez kilka lat był prezesem GKs 
tarnovia tarnowo Podgórne – sek-
cja piłka nożna był współzałożycie-
lem tarnowskiego stowarzysze-
nia Przedsiębiorców (tsP) wraz 

z ryszardem Balcerkiewiczem, 
właścicielem marek Balma i Noti, 
obecnym prezesem tsP, z którym 
prywatnie się przyjaźnią.  

tak ryszard Balcerkiewicz mówi 
o Marku różewskim: –  Pierwszą 
rozmowę na temat inicjatywy powo-
łania stowarzyszenia przedsiębior-
ców odbyłem z Markiem w siedzibie 
Markhen+ w tarnowie Podgórnym, 
uzgodniliśmy że zaprosimy tarnow-
skich przedsiębiorców na pierwsze 
ogólne spotkanie do fabryki mebli 
Balma. Marka zawsze podziwiałem 
za pęd do przodu, umiejętność prze-
kwalifikowania, patrzenia na biznes 
nie poprzez pryzmat zarabianych 
pieniędzy, a celów które stawiał 
przed sobą. Może to, że nasza trud-
na   droga życiowa dochodzenia do 
biznesu od zera, samemu, nieraz w 
bardzo trudnych warunkach spo-
wodowała, że szybko się zaprzyjaź-
niliśmy i te pozytywne relacje trwają 
do dzisiaj. ostatnio, jak się widzie-
liśmy, pokazywał mi   z pasją to co 
stworzył w Pomeranii.

– Marka różewskiego znam od 
połowy lat 90 – opowiada tadeusz 
Czajka, wójt tarnowa Podgórnego.  
– Śledząc jego karierę zawodową, 
jako przedsiębiorcy, z uznaniem 
patrzę na jego ciągły rozwój. to 
przykład poznańskiej solidności, a 
jednocześnie odważnych, bizneso-
wych decyzji. Dla dopełnienia tej 
charakterystyki należy zauważyć 
prospołeczną działalność Marka 
różewskiego. Niezwykle pozytyw-
na postać.

– wielu osobom czy instytucjom 
pomaga „po cichu”, bez rozgło-
su – chyba że jest on potrzebny 
dla dobra sprawy – mówi z kolei 
i zastępca wójta gminy tarnowo 
Podgórne ewa Noszczyńska-szku-
rat. – Marka różewskiego znam 

60 lat minęło… 
sukces po poznańsku
Marek różewski, przedsiębiorca, 
społecznik, mąż, ojciec i dziadek.
od 25 grudnia 2020 roku 60-latek! 

Marek Różewski z Ryszardem Balcerkiewiczem.

Hotel Leda w Kołobrzegu. Pomerania FunPark w Pyszce k. Kołobrzegu.
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