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Woelbert „Skorpionem Sezonu”. STR. 15

„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!

Projekt Copernicus gotowy 
na dofinansowanie

Jest szansa na kolejną spektakularną inwestycję tramwajową 
- tym razem w południowo-zachodniej części Poznania.  

Str. 13
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Gmina Stęszew zimą

Za nami trudny dla nas wszyst-
kich rok. Czy gminie Stęszew 
udało się zrealizować zaplanowa-
ny na 2020 rok budżet?

– w księgowości kończymy ubiegły 
rok w zakresie finansowym. przy-
gotowujemy sprawozdania.

większość zadań udało się nam 
zrealizować, ewentualny problem 
pojawia się przy inwestycjach, które 
wymagają procedur środowisko-
wych, co wydłuża czas uzyskania 
pozwoleń na budowę.  

na podsumowanie zgodnie 
z ustawą mamy jeszcze dużo czasu. 
wszystko będzie gotowe na sesję 
absolutoryjną.  

A co wobec tego z inwestycjami, 
jakie były największe, które udało 
się zakończyć?

– przebudowaliśmy ulice cha-
brową, Malwową i różaną 
w Stęszewie, a także zrealizowa-
liśmy budowę ul. regatowej oraz 
Mosińskiej w Stęszewie. poza tym 
zakończono budowę drogi gminnej 
tomice - tomiczki i budowę 
przejścia dla pieszych w jeziorkach 
na drodze powiatowej. 

Przed nami rozpoczęty już 2021 
rok. Tym razem zaplanowano 
około 80 milionów złotych do-
chodu. To dużo, czy mało jak na 
gminę Stęszew? To Pana zdaniem 
dobry budżet?

– zaplanowaliśmy dochody wyższe 
niż w poprzednich latach. Braliśmy 
pod uwagę informacje z Minister-
stwa Finansów i nasze wyliczenia 

na przykład dotyczące kwot uzyska-
nych z ewentualnej sprzedaży nie-
ruchomości, które miejmy nadzieję 
znajdą nabywców. czasy jednak nie 
nastrajają  do inwestycji. ponadto 
troszeczkę mamy nadwyżki budże-
towej, więc zapowiada nam się do-
bry budżet na warunki jakie panują 
w całym kraju. Mimo to staramy się 
podejść do tematu bardzo racjonal-
nie, zachowując zdrowy rozsądek 
w tych niepewnych czasach.

Na jaką kwotę zaplanowano wy-
datki inwestycyjne w 2021 roku?

– na 20,8 miliona złotych. jest to 
kwota podobna do lat ubiegłych. 
Musimy jednak pamiętać, że na 
gminę nakłada się coraz więcej 
zadań „nieinwestycyjnych”, które 
wcześniej nie należały do zadań 
gminy.

„Stęszew – Tak! Naturalnie” 
to hasło promujące gminę. To 
zobowiązuje. Czy inwestycje 
w ekologię znów się pojawiły 
w budżecie? 

– tak, oczywiście. wśród  pro-
ekologicznych inwestycji należy 
wymienić budowę stacji uzdat-
niania wody w jeziorkach  oraz 
budowę i rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w witoblu. Będziemy także 
składali wnioski do wojewódzkiego 
Funduszu ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej, jeśli będą 
nabory. tu jednak istotne będą 
oferowane  warunki, czyli procent 
umorzenia pożyczki.

nadal ważną kwestią dla gminy jest 
budowa kanalizacji sanitarnej. jest 
to jednak bardzo kosztowna inwe-

stycja, a niestety żadna z nieskana-
lizowanych miejscowości w naszej 
gminie nie spełnia już kryteriów 
(czyli minimum 120 mieszkańców 
na 1 km sieci kanalizacyjnej), by 
ubiegać się o dofinansowanie na 
lepszych warunkach.

Proszę wymienić najważniejsze 
inwestycje, poza tymi o których 
Pan wspominał, przewidziane na 
ten rok. 

– to przede wszystkim budowa 
systemu zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych przy stacji kole-
jowej w Stęszewie i przystanku 

kolejowym w Strykowie. planujemy 
także budowę oświetlenia boiska 
treningowego i płyty głównej kS 
lipno w Stęszewie, budowę ul. 
kanałowej w Stęszewie oraz  prze-
budowę ul. Stęszewskiej w witoblu. 
zgłoszone do dofinansowania 
w ramach prow 2014+ zostały: 
budowa promenady  w Stęszewie 
oraz inwestycje w infrastrukturę 
sportowo-rekreacyjną w sołectwach 
i na stęszewskich Błoniach. 

W ubiegłym roku minęło 650 
lat od uzyskania praw miejskich 
przez Stęszew. Z powodów 
oczywistych o hucznym święto-
waniu należało zapomnieć? Czy 
obchody zostaną przeniesione na 
przyszłość?

– przełożyliśmy obchody na 
ten rok. planujemy je, wstęp-
nie jesteśmy przygotowani, ale 
podchodzimy do tego z dużą dozą 
ostrożności. jak widzimy co dzieje 
się z epidemią, to organizacja latem 
plenerowych imprez może być 
nierealna. poza tym, wymogi sta-
wiane przez wielu artystów ciągle 
rosną, co również może mieć duży 
wpływ na ich ostateczny przebieg. 
obawiamy się także, że szczepienie 
nie pójdzie tak optymistyczne, jak 
byśmy sobie tego życzyli. 

Tematem numer jeden w minio-
nych dniach są właśnie szczepie-
nia. Jak one przebiegają w gminie 
Stęszew?

– w gminie Stęszew mamy dwie 
przychodnie, które szczepią naszą 
populację. liczba ta jest wystarcza-
jąca. jak będzie potrzeba kolejnych 
punktów, to w porozumieniu 

z Metropolią poznańską jesteśmy 
w  stanie je stworzyć np. w hali 
widowiskowo – sportowej. waru-
nek? kontrakt z nFz i dostępność 
szczepionek. ubolewam, że gmin 
nie zaproszono do organizacji 
procesu szczepień. a z pewnością 
przyczyniłoby się to do większej 
efektywności, ponieważ nikt nie 
zna tak dobrze specyfiki własnej 
gminy jak samorząd. udałoby się 
wtedy uniknąć problemów, z jakimi 
borykają się niektóre gminy, jak np. 
brak punktu szczepień.

Wiem, że dość ciężko przeszedł 
Pan koronawirusa. Na koniec 
zapytam więc o to jak się Pan 
czuje i kiedy wróci do pracy 
w urzędzie? 

– Generalnie nieduży procent ludzi 
przechodzi koronawirusa w sposób 
bardzo ciężki. Sam wirus nie jest 
może aż tak groźny, jak powikłania 
po nim. warto więc przestrzegać 
zalecanych zasad ostrożności, 
chociaż są one uciążliwe i zadbać, 
jeśli nie o swoje, to o zdrowie bli-
skich i sąsiadów, i znajomych. nie 
potrafię powiedzieć, kiedy wrócę 
do pracy w urzędzie. lekarze radzą 
by unikać stresu, by organizm 
mógł się zregenerować. poza tym 
nadal wymagam specjalistycznego 
leczenia.  

Mimo to, przez ten cały czas staram 
się być na bieżąco w tematach 
gminnych, i  z nadzieją spoglą-
dam w przyszłość, że już wkrótce 
będę mógł w pełni poświęcić się 
działaniom na rzecz naszej lokalnej 
społeczności. 

 Rozmawiał Sławomir Lechna

Zapowiada się dobry budżet
rozmowa z burmistrzem Stęszewa włodzimierzem pinczakiem o finansach gminy i inwestycjach 
realizowanych na jej terenie 
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KrótKo z powiatu 

od 8 lutego br. mieszkańcy mogą 
wnioskować o dopłaty na wymianę 
starych pieców węglowych. dofi-
nansowanie obejmuje modernizację 
lub likwidację ogrzewania opartego 
na paliwie stałym. w ciągu trzech 
lat udzielono 319 dotacji na kwotę 
ponad 2,2 mln zł.

– poprawa jakości życia miesz-
kańców powiatu jest dla nas prio-
rytetem. Mimo, że wiele naszych 
działań zdominowała walka z koro-
nawirusem, nie zapomnieliśmy, że 
to czym oddychamy jest ogromnie 
ważne dla naszego zdrowia – po-
wiedział tomasz łubiński, wicesta-
rosta poznański. – dlatego również 
w tym roku dofinansujemy koszty 
wymiany „kopciuchów”, których 
użytkowanie negatywnie wpływa 
na nasz układ oddechowy oraz za-

truwa środowisko. w tym roku to 
aż 1,5 mln zł – przypomina wice-
starosta.

podobnie jak w latach ubiegłych 
można wystąpić o wsparcie powiatu 
w zakresie:

• podłączenia do miejskiej sieci 
ciepłowniczej,

• ogrzewania za pomocą nowego 
kotła zasilanego paliwem gazowym 
lub olejem opałowym,

• ogrzewania elektrycznego,
• pompy ciepła,
• ogrzewania za pomocą nowo-

czesnego, zasilanego automatycz-
nie kotła na paliwo stałe.

wysokość dotacji nie może 
przekroczyć 80% zgłoszonych we 
wniosku kosztów kwalifikowanych 
netto. na jeden lokal przysługiwać 
będzie 7 tys. zł, natomiast wspólno-

ta mieszkaniowa może liczyć na 14 
tys. zł.

o środki mogą wystąpić właści-
ciele lub współwłaściciele lokali 
znajdujących się na terenie powia-
tu poznańskiego. podania od osób 
prywatnych, podmiotów gospodar-
czych czy prowadzących działal-
ność rolniczą oraz wspólnot miesz-
kaniowych przyjmuje kancelaria 
Starostwa powiatowego w pozna-
niu, przy ul. jackowskiego 18, od 8 
do 28 lutego br. w godzinach pracy 
urzędu lub korespondencyjnie na 
adres siedziby.

Szczegółowe informacje, regu-
lamin akcji oraz wzory wniosków 
można znaleźć na stronie interneto-
wej http://www.bip.powiat.poznan.
pl w zakładce „Środowisko”. 
JF 

1,5 mln zł na 
proekologiczne 
ogrzewanie
rekordową kwotę, bo aż 1,5 mln zł, powiat poznański zabezpieczył 
w tym roku na walkę o czystsze i zdrowsze powietrze 

reklaMa
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4 KomorniKi

22 stycznia w urzędzie Gminy ko-
morniki została podpisana umowa 
pomiędzy gminą komorniki a urzę-
dem Marszałkowskim wojewódz-
twa wielkopolskiego na udział w 
projekcie „Standardy obsługi in-
westora w jednostkach samorządu 
terytorialnego (jSt) województwa 
wielkopolskiego”.  

celem projektu jest doskonalenie 
jakości procesu świadczenia usług 
administracyjnych istotnych dla ob-
sługi inwestora w samorządzie tery-
torialnym na terenie województwa 
wielkopolskiego. cały projekt został 
podzielony na  dwa etapy. Gmina 
komorniki zgłosiła chęć udziału w 
projekcie i została zakwalifikowana 
do obu etapów, co pozwoli na pełną 
realizację zadań i szkoleń zawartych 
w projekcie.

na bazie podpisanej umowy prze-
prowadzony zostanie audyt wstępny 
i doradztwo indywidualne. dodat-
kowo wytypowani pracownicy urzę-
du będą brali udział w szkoleniach i 
specjalistycznych warsztatach doty-
czących szeroko pojętej współpracy 
na  linii samorząd-inwestor. ponad-
to stworzona zostanie lokalna sieć 
współpracy pracowników samo-
rządów mającej na celu budowanie 
relacji z inwestorami, wymianę do-

świadczeń oraz dobrych praktyk w 
pozyskiwaniu i obsłudze inwestora. 
następnie w drugim etapie zostaną 
zmodernizowane dotychczasowe 
a także wdrożone nowe procedury 
współpracy z inwestorem. uzu-
pełnieniem doradztwa będzie wy-
konanie w ramach projektu zdjęć 
lotniczych terenów inwestycyjnych, 
a także stworzenie oferty inwesty-
cyjnej.  

projekt jest współfinansowany 
przez unię europejską ze środków 
europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach programu opera-
cyjnego wiedza edukacja rozwój 
na lata 2014-2020 - priorytet ii 
„efektywne polityki publiczne na 
rynku pracy, gospodarki i edu-
kacji”; działanie 2.18 „wysokiej 
jakości usługi administracyjne” a 
także z  budżetu państwa i  budżetu 
samorządu województwa wielko-
polskiego. 

udział gminy w projekcie udo-
skonali i usprawni jakość obsługi 
klientów, dzięki czemu inwestorzy 
zgłaszający się do urzędu Gminy 
komorniki będą obsługiwani facho-
wo i merytorycznie. 

koniec realizacji całego przedsię-
wzięcia przewidziany jest na czer-
wiec 2023 roku. Red

Urzędnicy będą doskonalić 
standardy obsługi inwestora
Gmina komorniki została uczestnikiem projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu 
terytorialnego (JST) województwa wielkopolskiego”
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Umowę podpisali wójt Komornik Jan Broda (z lewej), wicemarszałek Wojciech Jankowiak i Małgorzata 
Pinczak, skarbnik gminy Komorniki.
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takie wyróżnienie to nie tylko ra-
dość dla założyciela Stanisława 
króliczaka i tancerzy zespołu folk-
lorystycznego „złote kłosy”, ale 
także dla każdego mieszkańca mia-
sta i gminy Buk. z końcem roku 
„złote kłosy” uhonorowane zostały 
nagrodą Ministra kultury, dzie-
dzictwa narodowego i Sportu prof. 
piotra Glińskiego. kwota 15 tysięcy 
złotych zasiliła budżet zespołu, co 

z pewnością będzie miało wpływ na 
jego jeszcze bogatszy program arty-
styczny.

z wnioskiem o przyznanie na-
grody wystąpił burmistrz miasta 
i gminy Buk paweł adam, a pre-
tekstem do ubiegania się o wy-
różnienie był obchodzony w 2020 
roku jubileusz 50-lecia działal-
ności artystycznej „złotych kło-
sów”.

proces weryfikacyjny, szczegól-
nie na ostatnim etapie, intensywnie 
wspierali były minister rolnictwa 
i poseł Stanisław kalemba, od lat 
zaangażowany w życie ziemi bu-
kowskiej oraz agnieszka Skałecka, 
dyrektor Miejsko-Gminnego ośrod-
ka kultury w Buku, pod skrzydłami 
którego działają „złote kłosy”.

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. Red

„Złote Kłosy” 
nagrodzone!
zespół folklorystyczny z dobieżyna (gm. Buk) został 
uhonorowany nagrodą Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu 

ośrodek pomocy Społecznej w Buku 
informuje, że wnioski w sprawie 
ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego (500+) na nowy 
okres świadczeniowy 2021/2022 
będą przyjmowane w formie pa-
pierowej od 1 kwietnia 2021 roku 
w siedzibie tutejszego ośrodek po-
mocy Społecznej, a w przypadku 
wniosków składanych drogą elek-
troniczną – od 1 lutego 2021 roku. 

w obecnej sytuacji epidemiolo-
gicznej zachęcamy państwa do skła-
dania wniosków drogą elektronicz-
ną za pośrednictwem:

• Portalu Informacyjno–Usługo-
wego empatia na stronie https://
empatia.mpips.gov.pl/,

• przez bankowość elektroniczną,
• w portalu PUE ZUS.
uwaGa!!!
terminy wypłaty świadczenia 

wychowawczego są uzależnione 
od miesiąca złożenia wniosku wraz 
z wymaganymi dokumentami.

1. w przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenie wy-
chowawcze na kolejny okres złoży 
wniosek wraz z wymaganymi do-
kumentami do 30 kwietnia danego 
roku, ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia nastę-
puje 30 czerwca tego roku. 

2. w przypadku gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenie wychowaw-
cze na kolejny okres złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami 
w okresie od 1 maja do 31 maja 
danego roku, ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadcze-
nia następuje do 31 lipca tego roku.

3. w przypadku gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenie wycho-
wawcze na dany okres złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami 
w okresie od 1 czerwca do 30 czerw-
ca danego roku, ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz 

wypłata przysługującego świadcze-
nia wychowawczego następuje do 
31 sierpnia tego roku. 

4. w przypadku gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenie wycho-
wawcze na dany okres złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumenta-
mi w okresie od 1 lipca do 31 lipca 
danego roku, ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadcze-
nia wychowawczego następuje do 
30 września tego roku. 

5. w przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenie wy-
chowawcze na dany okres złoży 
wniosek wraz z wymaganymi do-
kumentami w okresie od 1 sierpnia 
danego roku do 31 sierpnia danego 
roku, ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego oraz wypłata 
przysługującego świadczenia wy-
chowawczego następuje do 31 paź-
dziernika tego roku. 
Red

z inicjatywy burmistrza miasta i 
gminy Buk oraz dyrektora Biura 
Stowarzyszenia Metropolia poznań 
niebawem na terenie bukowskiej 
gminy rozpoczną działalność kolej-
ne dwa punkty szczepień przeciw-
ko-coVid-19.

wytypowane zostały dwie loka-
lizacje, w których mieszkańcy będą 
mogli zaszczepić się. nowe punkty 
szczepień powstaną:

- w budynku Branżowej Szkoły 
i Stopnia w Buku. punkt jest tak 
usytuowany, by mógł funkcjonować 
także po ewentualnym powrocie 
młodzieży do nauki stacjonarnej.

- w niepruszewie, na terenie 
ośrodka Sportu i rekreacji (przy 
pawilonie technicznym). punkt  ten 

będzie funkcjonował w  budynku 
modułowym o  powierzchni około 
50 m2, w  pełni dostosowanym pod 
względem sanitarnym do przepro-
wadzania szczepień. na terenie 
ośrodka zostały już ustawione trzy 
pawilony kontenerowe.

dodatkowe punkty szczepień, 
prowadzić będzie Szpital „podo-
lański” w poznaniu. wielkopolski 
odział narodowego Funduszu 
zdrowia wyraził zgodę na powsta-
nie tych tak bardzo potrzebnych do 
sprawnego przeprowadzenia akcji 
szczepień przeciwko coVid-19 
placówek. rozpoczną one działal-
ność po dokonaniu odbioru przez 
powiatowego inspektora Sanitarne-
go. Red

urząd Miasta i Gminy Buk realizuje 
bezpłatny transport na szczepienia 
do najbliższego punktu na terenie 
gminy (decyzja nr 1/2021 wojewo-
dy wielkopolskiego z 12.01.2021).

z transportu mogą skorzystać 
osoby:

•  mające trudność w samodziel-
nym dotarciu do punktu szczepień;

• posiadające aktualne orzeczenie 

o niepełnosprawności;
• samotne, które nie dysponują 

pojazdem, a ich miejsce zamieszka-
nia jest znacznie oddalone od punk-
tu szczepień.

aby zgłosić potrzebę skorzystania 
z transportu należy skontaktować 
się z ośrodkiem pomocy Społecznej 
w Buku pod numerem 572 290 287 
(w godzinach 8-14). Red 

aleksandra dobrzyńska, producent 
prontech, już po raz kolejny wspar-
ła dom dziennego pobytu „pogod-
na jesień” w Buku środkami do de-
zynfekcji rąk i powierzchni.

- ostatnia dostawa okazała się 
na tyle duża, że postanowiliśmy 
podzielić się z innymi instytucjami. 
zarówno z tymi znajdującymi się w 
Buku jak i poza granicami miasta – 
mówi paulina kurcewicz z „pogod-
nej jesieni”.

produkty do dezynfekcji otrzyma-
ły: Miejsko-Gminny ośrodek kultu-

ry w Buku, kino „wielkopolanin” 
– Biblioteka publiczna w Buku, 
ośrodek Sportu i rekreacji w Buku, 
ośrodek związku Harcerstwa pol-
skiego w Buku, zakład Gospodarki 
komunalnej w Buku, komisariat 
policji w Buku, Fundacja orcHi-
dea z poznania, klub Seniora aster 
z kiekrza. prontech to dezynfekcja 
bezalkoholowa, dzięki czemu nie 
wysusza skóry dłoni, a pomimo to 
jest skuteczna. jest to produkt wiru-
sobójczy, drożdżakobójczy i bakte-
riobójczy. Red

Zmiany w 500+, wracają wnioski 
i terminy 

Nowe punkty szczepień 

Bezpłatny transport 
na szczepienia

Dary dla „Pogodnej Jesieni”
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 „Złote Kłosy”.
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KórniK

Burmistrz kórnika przemysław 
pacholski wystosował do miesz-
kańców list otwarty, w którym in-
formuje, że dochody miasta i gminy 
kórnik w roku 2020 wyniosły ponad  
235 mln zł. 

- na dochody własne naszej gmi-
ny znaczący wpływ mają podatki 
i opłaty lokalne, z tytułu których 
w roku 2020 uzyskaliśmy kwotę 
ponad 112 mln zł złotych - napisał 
burmistrz. - wciąż rosnący dochód 
pozwala zapewnić realizację zadań 
na dotychczasowym poziomie. Mo-
żemy także planować i realizować 
nowe inwestycje, służące wszystkim 
mieszkańcom, pomimo trudności 
związanych z wystąpieniem co-
Vid-19.

włodarz przypomniał, że każdy z 
mieszkańców przyczynia się do roz-
woju całej gminy regulując podatki 
zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawa podatkowego. 

- pamiętajmy zatem o zgłaszaniu 
do urzędu Miasta i Gminy kórnik 

nowych budynków, każdej zakupio-
nej nieruchomości na terenie naszej 
gminy, a także o wszelkich zmia-
nach mających wpływ na wysokość 
podatku – zaapelował burmistrz 
przemysław pacholski.

Bardzo ważny dla budżetu gminy 
jest udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych. z całego podat-
ku dochodowego, który odprowa-
dzili mieszkańcy gminy kórnik do 
urzędu skarbowego w 2020 roku, 
38,16% wróciło do budżetu gminy, 
w której mieszkają. 

według ustawy  o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, 
roczne pit-y powinny być składa-
ne w urzędzie skarbowym według 
miejsca zamieszkania, a nie za-
meldowania. wystarczy złożyć pit 
do naczelnika pierwszego urzędu 
Skarbowego w poznaniu (ul. dolna 
wilda 80, 61-501 poznań) - wła-
ściwego dla gminy kórnik. przy 
składaniu pit-u należy wskazać 
faktyczne miejsce zamieszkania, a 

więc adres na terenie naszej gminy.
Burmistrz prosi, by także zak-

tualizować swój adres zamieszka-
nia, wypełniając druk zap-3 (dla 
osób nieprowadzących działalności 
gospodarczej) lub ceidG-1 (dla 
osób prowadzących samodzielnie 
działalność gospodarczą). złożenie 
przedmiotowych dokumentów we 
wskazanej instytucji jest całkowicie 
bezpłatne. 

- Spowoduje to, że udział z pań-
stwa podatku dochodowego trafi do 
miasta i gminy kórnik – wyjaśnia 
burmistrz przemysław pacholski. 
- w tym miejscu chciałbym prze-
kazać serdeczne podziękowania 
wszystkim mieszkańcom, którzy 
złożyli zeznania podatkowe (pit) 
zgodnie z miejscem zamieszkania. 
w roku 2020 kwota tego udziału 
przekazana na rzecz miasta i gminy 
kórnik wyniosła ponad 47,50 mln 
zł, co oznacza wzrost w stosunku do 
roku 2019 o 1 mln zł. 
Red

Apel burmistrza 
gminy Kórnik
każdy z mieszkańców przyczynia się do rozwoju całej gminy 
regulując podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa podatkowego

reklaMa

krótkie odwiedziny prawdziwej 
zimy, niska temperatura i  opady 
śniegu zdezorientowały nieco nie-
które okazy lokalnej fauny. łabędzi-
ca Flora, która po pobycie na stra-
żackim stawie na stałe rozgościła się 
na zamkowej fosie w kórniku, przed 
tygodniem wybrała się na spacer… 
po mieście. 

piękny ptak nic sobie nie robił 
z niebezpieczeństwa kolizji z pojaz-
dami mechanicznymi i dotarł wąską 
ul. zamkową do rynku. na szczę-
ście, czuwali nad jej bezpieczeń-
stwem czujni pracownicy zamku, 
a strażnicy miejscy odtransportowa-
li uciekinierkę z powrotem na przy-
zamkowy akwen. kilka dni później 
doświadczeni w  transporcie zwie-
rząt funkcjonariusze Straży Miej-
skiej odłowili w  Borówcu innego 
młodego łabędzia, który osłabiony 
błąkał się przy jednym z parkingów. 
ptak trafił na fosę i  teraz Flora ma 
towarzystwo, które miejmy nadzie-
ję odwiedzie ją od dalszych niebez-
piecznych spacerów. 

podczas mrozów i śnieżnych dni 
pamiętajmy o dokarmianiu dzikie-
go ptactwa. róbmy to jednak odpo-
wiedzialnie i  nie karmmy naszych 
„braci mniejszych” byle czym. 

przypomnijmy, że chleb szkodzi 
ptakom. alternatywa dla pieczywa 
to na przykład sałata, mrożony gro-
szek, kukurydza, owies, ryż i  różne 
inne nasiona.

Miłośnikom przyrody, którzy 
nie lubią marznąć przypominamy, 

że pod adresem 
https://babki.poznan.lasy.gov.pl/

pasnik-on-line 
można przez całą dobę obserwo-

wać paśnik   w  jednym z  lasów kór-
nickiej  gminy. 
ŁG
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Przygody Flory - spacer i nowy kolega

REKLAMA? ZADZWOŃ  691-895-296
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Gmina CzerwonaK

dofinansowanie w wysokości po-
nad 32.000 zł przeznaczone zosta-
nie na wsparcie pomostowe przez 
okres 6 miesięcy dla 3 zatrudnio-
nych w centrum osób, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. nato-
miast kwota 70 500 zł przeznaczona 
zostanie na działania inwestycyjne, 
związane z  przystosowaniem sie-
dziby centrum dla potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.

Czym jest przedsiębiorstwo 
społeczne?
najprościej rzecz ujmując to 

firma, w której na pierwszy plan 
wysuwają się nie zyski i ich mak-
symalizacja, lecz cele społeczne, 
a najważniejszą role odgrywają 
ludzie. przedsiębiorstwo społecz-
ne poprzez swoją działalność eko-
nomiczną i działalność pożytku 
publicznego służy tym, którzy po-
trzebują pomocy, np. wspierając 
zatrudnienie osób zagrożonych 
marginalizacją społeczną. wszelkie 
nadwyżki związane z prowadzeniem 
działalności są w takich organiza-
cjach inwestowane w realizację ce-
lów, takich jak integracja społeczna 
i zawodowa oraz działania na rzecz 
społeczności lokalnej.

Odpowiedzialnie i lokalnie
ale to nie koniec dobrej passy. 

dofinansowanie z tego samego 

źródła, jakim jest Fundacja pomo-
cy wzajemnej Barka w wysoko-
ści 100 tysięcy złotych pozyskano 
dla Gminnego przedsiębiorstwa 
Społecznego (GpS), które rozpo-
częło swoją działalność w styczniu 
br. otrzymane fundusze przezna-
czone zostaną na dofinansowanie 
pracowników, zakup wyposażenia 
biurowego oraz maszyn i narzędzi 
niezbędnych do realizacji zadań ko-
munalnych. 

w chwili obecnej spółka zatrud-
nia 4 pracowników, a planowane są 
kolejne w zależności od liczby po-
zyskanych zleceń.  pracownicy wy-

konują prace, które zlecone są GpS 
głównie przez urząd Gminy. w 
większości są to zadania komunal-
ne, m.in. pielęgnacja zieleni i utrzy-
manie porządku na terenach gmin-
nych, sprzątanie i administrowanie 
targowiskiem,  sprzątanie cmen-
tarza komunalnego czy mycie wiat 
przystankowych. do tej pory usługi 
takie gmina musiała zlecać firmom 
zewnętrznym. dzięki zatrudnieniu 
pracownicy GpS (a zarazem miesz-
kańcy gminy czerwonak) otrzymali 
szansę na poprawę warunków życia 
a gmina stabilnego i profesjonalne-
go wykonawcę usług. 

przedsiębiorstwo w niedługim 
czasie rozpocznie również dzia-
łalność komercyjną, adresowaną 
zarówno do osób prywatnych, jak i 
firm. dodatkowym filarem działal-
ności będzie    także tworzone przez 
GpS centrum wsparcia organi-
zacji pozarządowych, oferujące 
organizacjom wsparcie infrastruk-
turalne, a w przyszłości również 
merytoryczne na początku ich dro-
gi.  w gminie czerwonak obecnie 
funkcjonuje około 40 organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
prowadzących działalność pożytku 
publicznego. red

Przedsiębiorczość poziom wyżej
pod koniec 2020 roku Stowarzyszenie lepsza Gmina czerwonak podpisało umowę z Fundacją pomocy 
wzajemnej Barka na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej na przekształcanie Stowarzyszenia  
w przedsiębiorstwo społeczne dla działalności Centrum Wsparcia Rodziny i Seniora w Owińskach 
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Marek woźniak, marszałek woje-
wództwa wielkopolskiego, podpi-
sał umowę w sprawie dofinansowa-
nia środkami unijnymi, w ramach 
wielkopolskiego regionalnego 
programu operacyjnego 2014+, 
projektu gminy czerwonak pn. 
„Myśleć globalnie, działać lokal-
nie”. do gminy trafi prawie 159 
tys. zł dofinansowania dla wartego 
230 tys. zł przedsięwzięcia.

– wzrost wiedzy społeczeństwa 
na temat zrównoważonego gospo-
darowania środowiskiem natural-
nym to wyzwanie naszych czasów. 
dlatego cieszą takie proekologicz-
ne inicjatywy oraz fakt, że jako 
Samorząd województwa wielko-

polskiego możemy je wesprzeć fun-
duszami unijnymi, które znajdują 
się w naszej dyspozycji – podkreśla 
marszałek Marek woźniak.

Głównym celem projektu jest 
poprawa świadomości ekologicz-
nej, zmiana postaw i zachowań 
mieszkańców gminy czerwonak, 
w szczególności dzieci i młodzieży, 
w zakresie poprawy stanu środowi-
ska naturalnego i zrównoważone-
go gospodarowania jego zasobami.

do celów szczegółowych przed-
sięwzięcia należy m.in. umożliwie-
nie każdemu zainteresowanemu 
zdobywania wiedzy i umiejętności 
niezbędnych dla poprawy stanu 
środowiska, tworzenie nowych 

wzorców zachowań, kształtowanie 
postaw i wartości z uwzględnie-
niem troski o jakość środowiska. 
istotny jest również wzrost wiedzy 
społeczeństwa na temat zrówno-
ważonego gospodarowania śro-
dowiskiem naturalnym oraz upo-
wszechnienie w codziennym życiu 
mieszkańców wykorzystywania 
technik i technologii ochrony śro-
dowiska.

osiągnięciu powyższych celów 
służyć będzie zakup i montaż ni-
skoemisyjnego Mobilnego Mia-
steczka edukacji ekologicznej 
oraz prowadzenie działań eduka-
cyjnych przy jego wykorzystaniu, 
a także organizacja akcji edukacyj-

nej w formie pikników ekologicz-
nych. nie zabraknie też dystrybucji 
materiałów informacyjno-eduka-
cyjnych oraz kampanii promującej 
działania z zakresu edukacji eko-
logicznej w social mediach. pro-
jektowi towarzyszyć będą wystawy 
i konkursu o tematyce związanej z 
ekologią.

projekt „Myśleć globalnie, dzia-
łać lokalnie” realizowany jest w 
ramach osi priorytetowej 4: „Śro-
dowisko”, działania 4.5: „ochro-
na przyrody”, poddziałania 4.5.4: 
„edukacja ekologiczna” wielko-
polskiego regionalnego programu 
operacyjnego na lata 2014-2020. 
AP 

Dofinansowanie proekologicznych inicjatyw
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Marcin 
Wojtkowiak

aktywizacja społeczna,  świad-
czenie zadań użyteczności 
publicznej i rozwój lokalny 
mieszczą się w katalogu 
zadań samorządu gminne-
go. w moim przekonaniu, 
warunkiem  zrównoważonego 
rozwoju jest dialog i współ-
praca zarówno samorządu 
i instytucji publicznych, jak 
i przedstawicieli biznesu, or-
ganizacji pozarządowych oraz  
samych mieszkańców. klamrą, 
która spina te  wszystkie  za-
gadnienia może być ekonomia 
społeczna, a jej „narzędziem”  
powstałe w naszej gminie 
przedsiębiorstwa społeczne. 
pomimo, że praca „dawana” 
przez te przedsiębiorstwa 
jest wartością samą w sobie, 
powinna nieść coś więcej niż 
tyko możliwość wykonywania 
powierzonych zadań.  i taki 
jest nasz cel.

Ekonomia społeczna

NASZGLOSPOZNANSKI.PL I już WSZyStKO 
WIESZ...

Marszałek Marek Woźniak.
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zgodnie z uchwałą nr V/52/2019 
rady Miejskiej Gminy kostrzyn 
z   7 lutego 2019 r. w sprawie zasad 
i  trybu udzielania dotacji celowej 
ze środków budżetu gminy kostrzyn 
na dofinansowanie likwidacji źródeł 
niskiej emisji i  zastąpienia ich roz-
wiązaniami proekologicznymi zmie-
niona uchwałą nr XViii/164/2020 
rady Miejskiej Gminy kostrzyn 
z 13 stycznia 2020 r. urząd Miejski 
w kostrzynie rozpatrzył 95 wnio-
sków o  przyznanie dotacji z czego 
81 wniosków otrzymało pozytywną 
ocenę formalną. 

podpisano 81 wniosków o przy-

znanie dotacji, a ostatecznie zło-
żono 79 wniosków o  rozliczenie 
dotacji. wszystkie wnioski zakwa-
lifikowano do udzielenia dotacji. 
Suma udzielonej dotacji z  bu-
dżetu gminy kostrzyn wyniosła 
394  697,75 zł, w  tym 77 wniosko-
dawców uzyskało 5.000,00 zł dota-
cji (maksymalna wartość dotacji), 
a dwóch  wnioskodawców uzyskało 
mniejszą kwotę - 80% kosztów kwa-
lifikowanych. nieekologiczne piece 
zostały wymienione na: piece na pa-
liwo stałe (5. klasy oraz posiadające 
ecodesign): 40, piece gazowe: 33, 
piece elektryczne: 2, pompy ciepła: 

4. ogółem w kostrzynie wymienio-
no 46 pieców, a na terenie gminy 33.

jak informuje urząd Miejski w 
kostrzynie w roku 2021 można rów-
nież ubiegać się o dofinansowanie 
na wymianę pieców niespełniają-
cych wymagań ekologicznych (na 
paliwa stałe). koszty poniesione 
przed podpisaniem ewentualnej 
umowy z gminą kostrzyn, nie będą 
refundowane. nabór wniosków 
będzie trwać od 16.03.2021 do 
30.03.2021. o szczegółach naboru 
na rok 2021 będziemy państwa in-
formować w kolejnych numerach. 
ŁS

Wymieniają piece
podsumowanie programu na dofinansowanie likwidacji 
źródła niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami 
proekologicznymi – 2020 w gminie Kostrzyn
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Kontrolują co spalamy

Bezpieczniej na Kórnickiej

Oświetlenie 
na ul. Słonecznej 

20 stycznia pracownicy uM w  ko-
strzynie wraz z  dzielnicowymi kp 
kostrzyn kontynuowali działania 
kontrolno-prewencyjne dotyczące 
spalania opału niezgodnego z prze-
pisami. kontrolowane osoby muszą 

w  ciągu 7 dni dostarczyć do uM 
w kostrzynie oświadczenia dotyczą-
ce stosowanego opału wraz z doku-
mentami zakupu i jakości. kontrole 
będą prowadzone do czasu wyczer-
pania zgłoszeń. TK

oświetlenie na kórnickiej, na od-
cinku od torów i warszawskiej od 
przejazdu do półwiejskiej gotowe! 
dodatkowo doświetlone zostało 
skrzyżowanie poznańska/półwiej-
ska. i jest bezpieczniej!

inwestycja zrealizowana z wspól-

nej inicjatywy radnych Grzegorza 
Banaszaka, Beaty jankowiak, ry-
szarda kubiaka, Mikołaja Stasin-
skiego i artura wojciechowskiego.

wartość zadania to ponad 80 ty-
sięcy złotych. 
SM

dobiegły końca prace związane z 
budową oświetlenia na ulicy Sło-
necznej w czerlejnku. dzięki temu 
przedsięwzięciu mieszkańcy ul. 
Słonecznej posiadają upragnione 
oświetlenie. 

dodatkowo oświetlone zostało 
ważne strategicznie miejsca gmi-
ny kostrzyn, tj. stacja uzdatniania 
wody w czerlejnku wraz z tzw. strefą 

ochrony ujęcia wody. 
o inwestycję zabiegali w imieniu  

mieszkańców sołtys sołectwa czer-
lejnko waldemar kukuła wraz z 
radą Sołecką, którzy zwrócili się z 
wnioskiem do burmistrza kostrzna 
Szymona Matyska o budowę oświe-
tlenia na tej ulicy. wartość realizacji 
zadania to 23 760,71 zł brutto. 
ŁS

22 stycznia przypadał nietypowy 
dzień – „dzień fotografowania do-
mowej biblioteczki”. 

z tej okazji Biblioteka publicz-
na w kostrzynie zorganizowała 
konkurs na zdjęcia biblioteczek 
czytelników. Spośród nadesłanych 
fotografii zostały wylosowane trzy 
biblioteczki. autorzy zdjęć otrzy-
mują nagrodę książkową - tomik z 
poezją krzysztofa kamila Baczyń-
skiego, którego 100. rocznica uro-
dzin przypadała właśnie 22 stycznia 
2021 r. 

organizatorzy dziękują za 
wszystkie nadesłane fotografie.
zwycięzcami zostali: krystyna piro-
gowicz, krzysztof adamski i wiktor 
wojciechowski. wyróżnienie dla 

najmłodszego właściciela biblio-
teczki otrzymuje 1,5 roczny Szy-
mon Gdala. 

nagrody można odebrać w wypo-
życzalni dla dorosłych w Bibliotece 
publicznej w kostrzynie. MK

w holu Biblioteki publicznej w ko-
strzynie została otwarta wystawa 
prezentująca kalendarze ścienne, 
które ukazywały się drukiem w na-
szej gminie na przestrzeni ostatnich 
20 lat. 

najstarszy z nich pochodzi z 
1999 r. wystawa potrwa do koń-

ca stycznia 2021 r. Mało kto wie, 
że najstarszy kalendarz ścienny 
drukowany w języku łacińskim na 
ziemiach polskich powstał w kra-
kowie w roku 1473. natomiast w 
1516 roku jan Haller wydrukował 
pierwszy kalendarz w języku pol-
skim. 

jeśli ktoś z mieszkańców gminy 
kostrzyn nie ma jeszcze kalendarza 
ściennego na 2021 rok w domu lub 
pracy to zapraszamy do Bibliote-
ki publicznej w kostrzynie, gdzie 
można go otrzymać bezpłatnie, aż 
do końca trwania wystawy. 
MK

Dnia fotografowania domowej biblioteczki

20 lat kostrzyńskich kalendarzyFo
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KoStrzyn, CzerwonaK

zaloguj się za pomocą profilu za-
ufanego lub e-dowodu i załatwiaj 
sprawy w urzędzie nie wychodząc z 
domu! 

przez platformę złożysz wnioski po-
datkowe:
• o zwrot/zaliczenie na poczet/za-
księgowanie nadpłaty podatku,
• umorzenie podatku,
• o odroczenie terminu płatności 
podatku/zaległości podatkowej 
wraz z odsetkami za zwłokę,

wnioski z zakresu zagospodarowa-
nia przestrzennego i dotyczące nie-
ruchomości:
• ustalenie numeru porządkowego 
budynku,
• wypis, wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego,
• przedłużenie umowy na dzierżawę 
gruntu,
• wydanie zaświadczenia dotyczące-
go przeznaczenia działek w planie 
zagospodarowania przestrzennego 
lub w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego gminy kostrzyn,
• wykup mieszkania komunalnego.
a także:
• Dostępie informacji o środowisku 
i  jego ochronie,

• udostępnienie informacji publicz-
nej.

Możesz także złożyć deklarację 
na podatek:

• leśny, rolny i od nieruchomości 
oraz od środków transportu

przez platformę opłacisz także 
podatki od gruntów i nieruchomo-

ści oraz od środków transportu!
dzięki stronie eurzad.kostrzyn.

wlkp.pl złożysz także wniosek ce-
idG, o wydanie dowodu osobistego 

czy 500+ a także sprawdzisz swoje 
punkty karne czy termin ważności 
dokumentów tożsamości. 
ŁS

Platforma eurzad.kostrzyn.wlkp.pl
korzystaj z platformy eurzad.kostrzyn.wlkp.pl!

29. Finał wielkiej orkiestry Świą-
tecznej pomocy w gminie czerwo-
nak w tym roku miał zupełnie inny 
charakter. nie było tradycyjnego 
sztabu, wspólnej zabawy, wolonta-
riuszy z tradycyjnymi skarbonkami 
na ulicach, co nie oznacza że finał 
się nie odbył. tym razem wszystko 
działo się on-line. założona została 
eSkarbonka, były licytacje różnych 
przedmiotów na facebook’u i alle-
gro, webinar pana Belfra, wirtualne 
biegi i wiele innych działań. 

dzięki zarządowi osiedla le-
śnego w koziegłowach, zakupio-
nych zostało 40 rac, które w sobotę 
wspólnie z mieszkańcami ustawio-
nymi w kształcie serca, „odpalono”. 

jak zwykle nie zawiedli strażacy z 
oSp czerwonak, którzy także wzięli 
udział w tym skromnym wydarze-
niu.

w niedzielę przeprowadzona zo-
stała transmisja na kanale youtube i 
facebook’u, gdzie można było obej-
rzeć między innymi wspomnienia z 
poprzednich finałów, koncerty przy-
gotowane wcześniej przez różnych 
wykonawców oraz spotkanie on-li-
ne z polskimi olimpijczykami Szy-
monem ziółkowskim i tomaszem 
kaczorem, z przygotowań do nad-
chodzących igrzysk olimpijskich w 
japonii. całość zakończyło świateł-
ko do nieba, choć też było inne niż 
zawsze. Grzegorz Parszuto 

29. Finał WOŚP w gminie Czerwonak 
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koncert orkiestry dętej Gminy do-
piewo, sesję zdjęciową z maskotka-
mi dop i ewo, przejażdżkę rowe-
rową, kosze upominkowe, obrazy, 
koszulki, kalendarze, słodkości i nie 
tylko można wylicytować  dla wiel-
kiej orkiestry Świątecznej pomocy 
ze sztabem woŚp w dopiewie na 
allegro.pl. licytacje kończą się w 
pierwszych dniach lutego. warto 
wziąć w nich udział. 

podczas 22 dopiewskich finałów 
(spośród 28. ogólnokrajowych)  
sztab woŚp w dopiewie przekazał 

do centrali fundacji ponad 837,5 
tys. zł. ile zbierze podczas 29. Fi-
nału? zobaczymy. Sztab woŚp 
w  gminie dopiewo tworzą: Szczep 
zHp dopiewo oraz Gminna Biblio-
teka publiczna i  centrum kultury 
w dopiewie. oprócz licytacji, w te-
renie pracować będzie 80 wolonta-
riuszy. Można też skorzystać z wir-
tualnej sztabowej skarbonki. 

podczas dotychczasowych 28 fi-
nałów woŚp zebrała i  wydała na 
wsparcie polskiej medycyny w  su-
mie 1,19 mld zł. AM

Dopiewo

obowiązki wójta będzie wykonywał 
do czasu ich objęcia przez nowo 
wybranego włodarza w wyborach 
powszechnych przez mieszkańców. 
z wnioskiem o wyznaczenie zbysz-
ka Górnego wystąpił 14 stycznia 
wojewoda wielkopolski za pośred-
nictwem ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji. 

uzasadnieniem powołania osoby 
pełniącej obowiązki wójta w gminie 
jest wygaśnięcie mandatu wójta 
w  trakcie kadencji, np. w  związku 
ze śmiercią włodarza. wójt gminy 
dopiewo adrian napierała zmarł 9 
grudnia 2020 r. wygaśnięcie  jego 
mandatu stwierdził 21 grudnia  ko-
misarz wyborczy w poznaniu i. 

zarówno podczas spotkań „refe-
ratowych” z urzędnikami,  jak i na 
styczniowej sesji rady gminy, któ-
ra odbyła się 25 stycznia, zbyszko 
Górny zadeklarował wolę dobrej 
współpracy i konstruktywnej w 
okresie przejściowym, do przedter-
minowych wyborów. 

zbyszko Górny ma doświad-
czenie samorządowe. Był radnym 
w radzie Miasta poznania w latach 

2014-2018 (wiceprzewodniczącym 
komisji gospodarki komunalnej 
i  polityki mieszkaniowej) i  prze-
wodniczącym rady poznańskiego 
osiedla Starołęka-Minikowo-Marle-
wo w latach 2006-2015. zawodowo 
zajmował się logistyką.  jest absol-
wentem politechniki poznańskiej 

– mgr  inż. automatyki i  metrologii 
elektrycznej. ukończył też studia 
podyplomowe na uniwersytecie 
ekonomicznym (projektowanie 
systemów logistycznych, pedagogi-
ka) oraz Szkołę podchorążych re-
zerwy w chorzowie.

jak długo potrwa okres przej-

ściowy? do końca nie wiadomo. 
pierwotnie przedterminowe wybory 
w gminie dopiewo zostały wyzna-
czone na 7 marca, jednak  rozpo-
rządzeniem z 26 stycznia premier 
przesunął je na 11 kwietnia. Biorąc 
pod uwagę trudny do przewidzenia 
rozwój sytuacji epidemicznej i zwią-

zane z nią przyszłe decyzje, nie moż-
na mieć co do tego terminu pewno-
ści. w podobnej sytuacji znajduje 
się kilka innych gmin w polsce, w 
których mieszkańcy przed upływem 
kadencji będą wybierać włodarzy, 
prawdopodobnie 11 kwietnia.

zgłaszanie gminnej komisji 
wyborczej kandydatów na wójta 
gminy  dopiewo trwa do północy 
12 lutego. komisarz wyborczy w 
poznaniu i 26 stycznia poinfor-
mował o komitetach wyborczych 
utworzonych w wyborach przed-
terminowych zarządzonych jeszcze 
na 7 marca, wymieniając: komitet 
wyborczy wyborców pawła Bączy-
ka i komitet wyborczy wyborców 
pawła przepióry, dotychczasowego 
zastępcy wójta. dwa dni później ko-
misarz wydał postanowienie w spra-
wie powołania 9-osobowej gminnej 
komisji wyborczej w dopiewie. 

Wójt okresu przejściowego
zbyszko Górny pełni od 20 stycznia funkcję wójta gminy dopiewo. Dzień wcześniej został wyznaczony 
na to stanowisko przez premiera 
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Dodatkowe punkty szczepień

I Wicemiss Polski 

dwa dodatkowe punkty szczepień 
przeciw coVid-19 mają szansę 
powstać w  gminie dopiewo – w 
dopiewie i dąbrowie, jeśli wielko-
polski odział narodowego Fundu-
szu zdrowia wyrazi na to zgodę. to 
wspólna inicjatywa gminy dopiewo 
i  Stowarzyszenia Metropolia po-
znań, której celem jest wyrównanie 
dostępności  do punktów szczepień 
mieszkańcom z różnych miejscowo-

ści gminy. nowe punkty uzupełnią 
dwa funkcjonujące już i zatwierdzo-
ne wcześniej punkty w Skórzewie i 
dąbrówce, które rozpoczęły szcze-
pienie. 

lokalizacja punktów czekających 
na zatwierdzenie nFz: dąbrowa  – 
centrum usług Medycznych przy 
ul. Szafirowej  1a oraz dopiewo   –   
budynek modułowy pod wiatą   na 
placu przy ul. łąkowej i  wyzwole-

nia, dostosowany pod względem 
sanitarnym do prowadzania szcze-
pień.

punkty, w których prowadzone 
są już szczepienia na terenie gmi-
ny dopiewo to: Skórzewo  – przy-
chodnia przy ul. poznańskiej  74 
(BonuS 2001) i dąbrówka – przy-
chodnia przy ul. parkowej  9 (uni-
ca cr). 
Michał Juskowiak

pochodząca z  zakrzewa w gminie 
dopiewo natalia Balicka 17 stycz-
nia sięgnęła po tytuł i koronę i wi-
cemiss polski 2020.   we wrześniu 
ubiegłego roku odniosła sukces 
regionalny, zostając Miss woje-
wództwa wielkopolskiego. natalia 
jest 22-letnią studentką kierunku 
lekarskiego uniwersytetu Medycz-
nego w Bydgoszczy. interesuje się 

modelingiem, śpiewem i  sportem 
- trenuje kickboxing, kitesurfing 
i snowboard. Ma na koncie również 
sukcesy wokalne. jej zdaniem  w 
parze z  urodą powinny  iść osobo-
wość i naturalność.   - jestem osobą 
otwartą, pewną siebie i zawsze dążę 
do zrealizowania własnych celów 
- powiedziała podczas konkursu 
Miss polski. AM

Licytuj z dopiewskim WOŚP
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Zbyszko Górny podczas sesji. 

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Wizja lokalna miejsca pod punkt szczepień w Dopiewie.
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Dopiewo

do 22 lutego 2021 r. (do godz. 
17.00) przedstawiciele klubów, 
stowarzyszeń, fundacji i innych or-
ganizacji prowadzących działalność 
pożytku publicznego mogą składać 
oferty w Biurze obsługi urzędu 
Gminy dopiewo. pula środków 
przeznaczonych na dofinansowanie 
projektów, wpisujących się w „pro-
gram współpracy z nGo w  2021 r.” 
wynosi - podobnie jak przed rokiem 
- 1 mln 45 tys. zł. 

oferty powinny dotyczyć jedne-
go z priorytetów (w nawiasach po-
dajemy kwoty do podziału między 
zadania w ramach każdego z prio-
rytetów): 

• Upowszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu (do podziału 
800.000 zł), 

• Kultura, sztuka, oświata i edu-
kacja, ochrona dóbr kultury i trady-
cji oraz dziedzictwa kulturowego i 
historycznego (do podziału 115 000 
zł),

• Krajoznawstwo oraz wypoczy-
nek dzieci i młodzieży (75 000 zł), 

• Zdrowie i działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych (38  000 
zł),

• Działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz innych pod-
miotów (12 000 zł), 

• Ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa przyrod-
niczego (5 000 zł).

po zeszłorocznych doświadcze-
niach, związanych z koniecznością 
modyfikacji działań w związku z 
epidemią, organizacje pozarządo-
we, ubiegające się o gminne dofi-
nansowanie, muszą uwzględnić w 

planach na 2021 r. możliwość wy-
stąpienia ograniczeń, które mogą 
utrudnić realizację niektórych po-
mysłów.

Szczegóły dotyczące warunków, 
jakie powinny spełniać oferty poda-
ne zostały na stronie dopiewo.pl.

„programu współpracy gminy 
dopiewo z nGo w 2021 r.” został 
uchwalony przez radę Gminy do-
piewo na listopadowej sesji. wcze-
śniej, bo w październiku 2020 r. 
wójt gminy dopiewo poddał go kon-
sultacjom społecznym. AM

Otwarte konkursy 
ofert dla NGO
Gmina dopiewo ogłosiła 29 stycznia otwarte konkursy ofert 
dla organizacji pozarządowych, działających na jej terenie 

W hołdzie powstańcom

Wymień piec z gminą Złote gody

Samorządowcy gminy dopiewo od-
dali 27 grudnia hołd powstańcom 
wielkopolskim. w  102  rocznicę 
wybuchu zwycięskiej insurekcji   lat 
1918 – 1919   odwiedzili miejsca 
z  nią na terenie gminy. co roku na 
maszcie przy urzędzie do 16 lutego 
powiewa powstańcza flaga, obok 
flagi narodowej i gminnej, bo to 
tego dnia w 1919 r. rozejm w tre-
wirze przypieczętował zwycięstwo, 
choć walki w  niektórych częściach 
wielkopolski trwały nadal.

ze względu na sytuację związa-
ną z  koronawirusem obchody były 
kameralne. nie było przemarszów, 
młodzieży z powstańczymi flagami, 
orkiestry i  chóru. wśród uczest-
ników przeważali radni, przed-
stawicieli urzędu i  sołtysi. obecni 
byli   reprezentanci Szczepu zHp 
w  dopiewie im. powstańców wiel-
kopolskich i prezes Stowarzyszenia 
„Sami Swoi”.

obchody rozpoczęły się przy 
urzędzie Gminy w dopiewie, gdzie 
przypomniane zostały chlubne karty 
zapisane przez powstańców z  gmi-
ny dopiewo. uczestnicy   wspól-
nie odśpiewali hymn polski. Głos 
zabrał były zastępca wójta gminy 
dopiewo – paweł przepióra, który 
zwrócił uwagę na znaczenie pra-
cy organicznej w  podtrzymywaniu 
polskości w czasach niewoli  - przez 
prawie 125 lat, jak również  rolę po-
wstania wielkopolskiego w  kształ-
towaniu zachodniej granicy odra-
dzającego się państwa polskiego. 
wartę w  miejscach pamięci pełnili 
strażnicy gminni, którzy asystowali 
również przy składaniu wiązanek 
i  zniczy przez delegacje, najpierw 
w  dopiewie - przy tablicy wmuro-
wanej w  ścianę budynku urzędu, 
z  nazwiskami powstańców i  przy 
głazie naprzeciw dworca kolejowe-
go, gdzie 28 grudnia 1918 r. miała 
miejsce zbiórka powstańcza.

potem uroczystość przeniosła 
się do trzcielina, rodzinnej miej-
scowości jednego z  organizatorów 
powstania – ppłk. andrzeja kopy, 
w której znajduje się jego pomnik. 
andrzej kopa jako komendant 
powiatowej Straży ludowej zor-
ganizował uzbrojenie, służące po-
tem powstańcom, zwołał zbiórkę 
powstańczą w  dopiewie i  z  ochot-
ników  z  powiatu zachodnio po-
znańskiego uformował oddział 
powstańczy, dowodził m.in. zwy-
cięskim szturmem o  lotnisko na 
ławicy 6 stycznia 1919 r. uczest-
ników obchodów powitał sołtys 
trzcielina - alojzy Sammler z żoną. 
następnie przejechali oni na cmen-
tarz w  konarzewie, gdzie pochylili 
się nad grobami  wspomnianego 
dowódcy oddziału powstańczego, 
a  także  ks. jana laskowskiego 
-  ówczesnego proboszcza parafii 
w konarzewie, jednego z członków 
komitetu powstańczego, który od-
prawił mszę św. dla oddziału z do-
piewa.

obchody zakończyła wizyta 
w  więckowicach, gdzie przy sta-
wie stoi pomnik z  nazwiskami po-
wstańców. właściciele majątku 
– Brezowie już 12 listopada 1918 
r. wystawili posterunek rozbrajają-
cy żołnierzy niemieckich. pomnik 
w więckowicach wzniesiono w 100. 
rocznicę wybuchu, powstania 
w 2018 r. wtedy patrona w postaci 
powstańców wielkopolskich otrzy-
mały: Szkoła podstawowa w  więc-
kowicach i rondo w Skórzewie przy 
Szkole podstawowej nr 2 im. igna-
cego jana paderewskiego, jednego 
z ojców polskiej niepodległości, któ-
rego przemówienie, wygłoszone dla 
kilku tysięcy poznaniaków 27 grud-
nia 1918 r.   z okna poznańskiego 
Hotelu Bazar, stało się iskrą zapalną 
powstania.
Adam Mendrala

Gmina dopiewo dopłaci do wy-
miany pieca. wystartowała   iV 
edycja  przyjmowania wniosków od 
mieszkańców na dofinansowanie 
wymiany starego pieca węglowego 
na nowe, proekologiczne źródło 
ciepła w  budynkach lub lokalach 
mieszkalnych. 

wnioski przyjmowane są od 1 lu-
tego (od godz. 9.00) do 28  lutego 
2021 r. w Biurze obsługi Mieszkań-
ca urzędu Gminy dopiewo, miesz-
czącego się przy ul. leśnej 1c. 

dopłata może wynieść maksy-
malnie 70% kosztów, ale nie więcej 
niż 5 tys. zł, a  w  przypadku obiek-
tów zabytkowych nie więcej niż 30 

tys. zł. Może być przeznaczona na 
demontaż starego kotła węglowe-
go, zakup i  montaż nowego źródła 
ogrzewania i armatury niezbęd-
nej do wykonania nowego syste-
mu grzewczego.

do wniosku należy dołączyć do-
kument potwierdzający tytuł prawny 
do nieruchomości lub zgodę współ-
właścicieli. wypłata środków na-
stąpi po zakończeniu inwestycji, na 
podstawie faktur i przedłożonej do-
kumentacji, potwierdzających prze-
prowadzenie wymiany i wysokość 
poniesionych kosztów. Szczegóły 
podajemy na stronie: dopiewo.pl. 
AM

urząd Stanu cywilnego w dopiewie 
zaprasza pary obchodzące w 2021 r. 
jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego do osobistego kontaktu od 1 
do 28 lutego 2021 r. zgłoszenie to 
będzie podstawą do sporządzenia 
wniosku do prezydenta rp o nada-
nie medali „za długoletnie pożycie 
Małżeńskie” i zorganizowania uro-
czystości ich wręczenia. 

urząd Stanu cywilnego znajduje 
się w dopiewie przy ul. wyzwolenia 
24 (budynek starej poczty, pokój 2). 
czynny jest: w poniedziałki  w godz. 
9.00 - 17.00 i od wtorku do piątku 
w godz. 7.30 -15.30. dzwonić moż-
na pod nr tel.  61 8 90 64 29.
Natalia Szajstek
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Punkt elektroodpadów w Dąbrówce
punkt odbioru elektroodpadów po-
wstał niedawno w  dąbrówce przy 
ul.  Malinowej - przy przystanku 
przyszkolnym. Ma siedem tub po 
33 litry objętości każda. Można tu 
wrzucać: żarówki, baterie, telefony, 
ładowarki, płyty cd, tonery. 

Sfinansowano go ze środków 
gminnych wygranych przez so-
łectwo dąbrówka w konkursie 
„walczymy o  frekwencję. to drugi 
elektropunkt w  gminie dopiewo, 
wcześniej podobny zamontowano w 
Skórzewie przy ul. kolejowej - par-
king przy Szkole podstawowej nr 
1. punkty odbioru elektroodpadów   
wciąż w polsce są nowością. warte 
są uwagi - łączą w sobie kilka funk-

cji: informacyjną (sygnalizuje pro-
blem), użytkową (gromadzenia 
posortowanych elektroodpadów), 
reklamową  (umożliwia ekspozycję 
materiałów kampanii społecznej).

liczba wyrzucanych elektrood-
padów rośnie. w  2020 r. zebrano 
ich ponad 18  ton, podczas gdy rok 
wcześniej 12 ton. przypominamy, 
że za wyrzucanie elektrośmieci do 
pojemników na odpady zmieszane, 
według obowiązujących przepisów, 
można otrzymać karę w wysokości 5 
tys. zł. nie dość więc, że takie dzia-
łanie szkodzi środowisku, to może 
też spowodować znaczny ubytek 
w naszym budżecie. 
MJ, MW, ZK

Licytuj z dopiewskim WOŚP
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12 tarnowo poDGórne

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że w dniu 4 lutego 2021 roku zostaną wywieszone do publicznej 
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy tarnowo Podgórne 

przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy tarnowo 
Podgórne w Biuletynie informacji Publicznej - WyKaZy nieruchomości 
gminnych, w tym lokalu mieszkalnego, położonych w Przeźmierowie 
i Baranowie, które zostały przeznaczone do zbycia w trybie przetargu 
nieograniczonego i ograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy tarnowo Podgórne 
w Wydziale Gospodarki nieruchomościami  

– pok. nr 6, tel. (061) 8959 261 oraz wgn@tarnowo-podgorne.pl. 

wielu zastanawia się co to za wy-
soki obiekt w tarnowie podgórnym 
przy ul. poznańskiej 151, na terenie 
Hurtowni elektrotechnicznej el-
Mar. krzysztof Maruszewski (po-
mysłodawca i inwestor tej budow-
li) z wykształcenia mgr inż. rolnik 
mówi, że hurtownia elmar to tylko 
biznes, a prawdziwe jego zaintere-
sowanie to przyroda - fauna i flora, 
gwiazdy i kosmos. na swojej posesji 
w centrum tarnowa posadził las, na 
drzewach zamocował budki dla pta-
ków, skrzynki na owady i domek dla 
wiewiórek. Szczególnie pokochał 
ptaki, ostatnio jerzyki.  

pomysł wybudowania dla nich 
domków zrodził się dwa lata temu. 
najpierw krzysztof wykonał ma-
kietę z tektury, później rysunki 
techniczne, a resztę jak mówi ma w 
głowie. w październiku rozpoczęła 
się żmudna realizacja projektu, za-
kończona w grudniu. konstrukcja 
stoi na 18 metrowym energetycz-
nym słupie strunowym wkopanym 
3 metry w ziemię. na jego szczycie 
zamocowana jest platforma z ocyn-
kowanej konstrukcji stalowej (firma 
tarMet) wystająca 3 metry ponad 
słup. platforma ma kształt sześcio-
kąta. na niej stoją certyfikowane dla 
jerzyków budki, zakupione w firmie 
Mkw pracownia przyrodniczo 
rolna z kiełcza. na każdym boku 
platformy są cztery piętra, po dwa 
domki na piętrze, razem 48 „lokali”. 
Scalone zostały w całość w zakładzie 
stolarskim Marcina Sikory z tarno-
wa podgórnego. domki zwieńczone 
są sześciokątnym skośnym dachem, 
którego krokwie przykryto oryginal-
ną strzechą wykonana przez firmę 
z kaszub. w szczytach sześcioką-
ta umieszczone zostały głośniki, z 
których będzie płynęła „muzyka” 
– wabiący śpiew jerzyków. pod kon-
strukcją zamontowana jest kamera 
o kącie obserwacji 360 stopni. dla 
zabezpieczenia przed naporem wia-
tru słup ma 3 odciągi ze stalowych 
lin zakotwiczonych do 3 wkopanych 
w ziemię baz o łącznej wadze 6 ton. 

usługi dźwigowe wykonywała Gru-
pa krawczyk, a montaż jest dziełem 
piotra cichego.

na czas zimowy, wloty do budek 
lęgowych są zasłonięte, by nie wpro-
wadzili się tam „dzicy lokatorzy”. w 
kwietniu, w przeddzień przylotu je-
rzyków, zasłona ta zostanie zdjęta. 
Będziemy wówczas wypatrywali z 
utęsknieniem oczekiwanych gości – 
podniebnych akrobatów.

według naszej wiedzy jest to 
pierwszy tak duży, w oryginalny 
sposób zamontowany,  obiekt dla 
jerzyków w polsce. wzbudził już 
zainteresowanie ornitologów, w tym 
prof. dr hab. piotra tryjanowskiego 
z uniwersytetu przyrodniczego w 
poznaniu. wierzymy, że tarnowo 
podgórne stanie się sławne jerzyka-
mi i ich unikalnym osiedlem.
Kazimierz Szulc

48 mieszkań dla… 
jerzyków
tarnowo podgórne stanie się sławne 
jerzykami i ich unikalnym osiedlem
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Chemia nowocześnie 
nauczana w SP 1

Wyłudzenia pieniędzy 

Dyżury specjalistów

Szkoła podstawowa nr 1 im. jana 
pawła ii w tarnowie podgórnym 
wzbogaciła się o nowy środek dy-
daktyczny do nauczania chemii 
– wirtualne laboratorium empi-
riusz. 

dzięki wykorzystaniu nowocze-
snej technologii jest ono doskona-
łym, cyfrowym, odwzorowaniem 
laboratorium chemicznego. w 
pełni wyposażone  w odczynniki 
chemiczne, szkło laboratoryjne i 
sprzęt potrzebny do wykonywania 
doświadczeń chemicznych,  zawsze 
przygotowane do przeprowadza-
nia doświadczeń i bezpieczne  dla 
uczniów. nauczyciele zostali już 
przeszkoleni i są gotowi, aby prowa-

dzić również wirtualne lekcje chemii 
tak, by uczniowie mogli samodziel-
nie, bez zagrożenia i w atrakcyjny 
sposób przeprowadzać doświad-
czenia, umiejętnie posługiwać się 
sprzętem laboratoryjnym, a także 
odczynnikami chemicznymi. 

empiriusz jest urządzeniem in-
tuicyjnym i pozwoli uczniom po-
czuć się jak w prawdziwym labora-
torium chemicznym, co umożliwi 
rozwijanie zdolności chemicznych 
na prowadzonych zajęciach w kla-
sach 7 i 8. 

zakup został sfinansowany ze 
środków oświatowej subwencji po-
zyskanej przez gminę tarnowo pod-
górne. SP1TP 

komisariat policji w tarnowie 
podgórnym ostrzega przed wyłu-
dzeniami metodami na „wnuczka 
i policjanta”, które niestety są na-
dal popularne i wykorzystywane 
przez oszustów. podszywając się 
za kogoś z rodziny sprawcy dzwo-
nią najczęściej do osób starszych o 
archaicznie brzmiących imionach, 
wyszukując ich danych w książkach 
telefonicznych. 

- policja, prokuratura, cBŚ, 
aBw nigdy nie proszą o przekaza-
nie jakichkolwiek pieniędzy z jakie-
gokolwiek powodu – przypominają 

tarnowscy policjanci. – pod żadnym 
pozorem nie wolno wręczać pienię-
dzy nieznanej osobie!  

jeżeli podejrzewają państwo, 
że ma miejsce próba wyłudzenia, 
to należy natychmiast informo-
wać policję pod nr 112, 997 lub 
komisariat policji w tarnowie 
podgórnym tel. 61 84 148 60. naj-
lepiej też zadzwonić do bliskich i 
potwierdzić czy to faktycznie oni 
dzwonili i czy faktycznie potrze-
bują pomocy. 
asp. sztab. Sebastian Kołodziejczyk
kierownik RD Baranowo

tarnowskie centrum wspierania 
przedsiębiorczości zaprasza na 
bezpłatne konsultacje specjalistów, 
adresowanie do przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospo-
darczą na terenie gminy tarnowo 
podgórne, start-upów oraz miesz-
kańców planujący rozpocząć pracę 
na własny rachunek. w najbliższym 
czasie można skorzystać ze wspar-
cia księgowej, radcy prawnego oraz 
doradcy podatkowego. 

ze względu na sytuację epide-
miczną doradztwo odbywa się 
mailowo, w trybie ciągłym. dodat-
kowo, raz w miesiącu, wyznaczone 
zostały także terminy konsultacji 
telefonicznych. w przypadku chę-
ci skorzystania z konsultacji tele-

fonicznych, niezbędna jest wcze-
śniejsza rejestracja w biurze tcwp. 
zgłoszenie mailowe przyjmowane 
są pod adresem kontakt@tarnowo-
-podgorne.pl, a telefoniczne – nr 
61 89 59 242. informacji na temat 
dyżurów specjalistów udziela dag-
mara orlik. 

Harmonogram telefonicznych kon-
sultacji specjalistów w pierwszym 
kwartale wygląda następująco: 
• doradca podatkowy: 
   22 lutego, 22 marca,
• księgowa: 
   15 lutego, 15 marca,
• radca prawny: 
   17 lutego, 17 marca. 
DO

różne są podejścia do walenty-
nek. niektórzy radośnie poddają 
się atmosferze wszechogarniającej 
czerwieni, różu, czekoladek i ser-
duszek, inni zaciekle bojkotują lub 
w ogóle ignorują „nabyte z zacho-
du” święto. jakiekolwiek by jednak 
nie było wasze stanowisko, może 
warto przyjąć, że każdy pretekst 
jest dobry, by okazać komuś miłe, 
serdeczne uczucia. zwłaszcza te-
raz, gdy pandemiczne obostrzenia 
odizolowały nas od siebie jak nigdy 
wcześniej i wielu z nas wyjątkowo 
tego ciepła potrzebuje. zwłaszcza 

z pomocą Gminnego ośrodka kul-
tury SezaMu z tarnowa podgór-
nego, ponieważ kilka dni wcześniej 
podpowie, jak samodzielnie przygo-

tować wyjątkowy upominek! 
11 lutego, na kanale youtube.

com/goksezam oraz profilu facebo-
ok.com/goksezam znajdziecie dwa 
filmy instruktażowe. Gok poka-
że, jak własnoręcznie, technikami 
plastycznymi, wykonać niebanalne 
serce, a także jak samodzielnie za-
mienić kupioną w markecie paczkę 
kwiatów w wyjątkowy bukiet, ni-
czym z autorskiej kwiaciarni. za-
chęcamy do twórczej zabawy oraz 
publikowania zdjęć waszych rezul-
tatów z tagiem #sezamowyporadni-
kwalentynkowy. N. E.-J.

Sezamowy Poradnik Walentynkowy

jerzyk (apus apus) jest jednym 
z najmniejszych występujących 
w polsce ptaków. jego przybliżone 
wymiary to: długość 20 cm, roz-
piętość skrzydeł 40 cm, masa ciała 
35 g. z daleka podobny jest do 
jaskółki. polska nazwa pochodzi 
od imienia świętego jerzego (iii 
wiek), w ikonografii przedstawia-
nego jako rzymskiego żołnierza 
przebijającego włócznią smoka. 
z obserwacji przyjęto, że w dniu 
jego imienin 23 kwietnia  jerzyki 
wracają z południowej afryki do 
polski. większą część życia jerzyk 
spędza w locie. w powietrzu zbie-
ra pożywienie, materiał na gniaz-
do, pije krople deszczu, kopuluje 
i śpi szybując z wiatrem na dużej 
wysokości (do 2,5 km). ląduje 

przede wszystkim podczas okresu 
lęgowego, budując gniazdo i kar-
miąc pisklęta. jest jednym z naj-
szybszych ptaków spotykanych 
w europie, największe szybkości 
osiąga w locie grupowym. w po-
goni za zdobyczą osiąga prędkość 
200 km/h. w polsce jerzyki 
spotykane są od końca kwietnia 
do połowy października, jednak 
przeważnie przylatują w maju 
i odlatują w sierpniuhttps://pl.wi-
kipedia.org/wiki/jerzyk_zwyczaj-
ny. Są sprzymierzeńcem człowieka 
w walce z owadami, szczególnie 
uciążliwymi komarami. najdłuż-
sza odnotowana długość życia 
u zaobrączkowanego jerzyka to 
21 lat. [info. oraz zdjęcie jerzyka 
z wikipedia]. 

Jerzyk 
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poznań

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że na stronie internetowej gminy Stęszew został umieszczony 
wykaz komunalnego lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży 
na rzecz najemcy, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 242 Burmistrza 
Gminy Stęszew.
Wykaz umieszczony został również na stronie   internetowej www.steszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń  
w urzędzie i w sołectwach. Szczegółowych informacji udziela  Urząd  Gminy Stęszew tel. 61 /8197 149,  
mail: geodeta@steszew.pl.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  
1997 roku o gospodarce nieruchomościami  
Wójt Gminy Duszniki informuje, 

iż został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej - biurowej, położonej na terenie 
obrębu Duszniki przeznaczonej do dalszego użyczenia na rzecz dotychczasowego użytkownika 
oraz wykaz nieruchomości lokalowej mieszkaniowej położonej w Podrzewiu przeznaczonej do sprzedaży 
na własność, na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Informacja podana jest w siedzibie 
Urzędu Gminy Duszniki, na terenie miejscowości położenia nieruchomości gruntowych oraz na stronie 
internetowej Gminy Duszniki i BIP.
Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki ul. Sportowa 1-  telefon  61- 29 56 530, pokój nr 4. 
Strona internetowa:  www.duszniki.eu .  

projekt budowy trasy tramwajowej 
na osiedle kopernika w poznaniu 
uzyskał już decyzję o środowisko-
wych uwarunkowaniach i czeka 
na otwarcie naboru wniosków o 
dofinansowanie inwestycji trans-
portowych w ramach perspektywy 
unijnej 2021-2027. po zapewnieniu 
finansowania będzie to kolejne duże 
przedsięwzięcie znacząco podno-
szące jakość komunikacji zbiorowej 
w stolicy wielkopolski.

- zależy nam, by tramwaj docie-
rał tam, gdzie mieszka lub będzie 
mieszkać dużo ludzi. Stąd między 
innymi budowa trasy na naramo-
wice, czy na Falistą wzdłuż ul. unii 
lubelskiej. chcemy też ograniczyć 
liczbę samochodów wjeżdżających 
do centrum. dlatego planujemy bu-
dowę torowiska na ul. ratajczaka, 
co skróci dojazd z dębca i wildy 
do śródmieścia - mówi jacek jaśko-
wiak, prezydent poznania. - w pla-
nach mamy kolejne trasy tramwajo-
we, z których najbardziej realna jest 
ta na osiedle kopernika. ułatwi ona 
i skróci dojazd do centrum kilku-
dziesięciu tysiącom mieszkańców. 
Będziemy się też starali o unijne 
dofinansowanie na kolejne odcinki 
trasy na naramowice, przedłużenie 
tramwaju w stronę stacji poznań 
wschód oraz inne będące na etapie 
opracowania linie.

tą związaną z budową trasy tram-
wajowej na os. kopernika, na zlece-
nie zarządu transportu Miejskiego, 
wykonano w 2016 roku. dwa lata 
później opracowany został „pro-
gram funkcjonalno-użytkowy”, na 
podstawie koncepcji, ale z pewnymi 
korektami, które zostały wprowa-
dzone m.in. w oparciu o przeprowa-
dzone konsultacje społeczne, a tak-
że wstępne Studium wykonalności 
tej trasy.

- przebieg projektowanej trasy 
tramwajowej do osiedla koperni-
ka został wyznaczony przez obszar 
zabudowy mieszkaniowej wzdłuż 
następujących ulic: arciszewskiego, 
pogodnej i promienistej - mówi jan 
Gosiewski, dyrektor zarządu trans-
portu Miejskiego w poznaniu.

Główne elementy projektowanej 
infrastruktury
- trasa tramwajowo - autobusowa 

rozpoczynająca się od skrzyżowania 
ulic reymonta- Hetmańska wraz z 

budową węzła rozjazdowego Het-
mańska/arciszewskiego, biegnąca 
wzdłuż ulicy arciszewskiego;

- trasa tramwajowa biegnąca uli-
cami: zamkniętą, pogodną, rem-
bertowską i promienistą;

- pętla tramwajowo-autobusowa 
os. kopernika.

w ramach zadania przewiduje 
się wykonanie trasy tramwajowej o 
długości całkowitej liczącej około 
3,3 km, przebiegającej praktycznie 
w całości w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkalnej oraz dodatkowo ogród-
ków działkowych, terenów parko-
wych i cmentarza Górczyńskiego.

przystanki ulokowano w miej-
scach potencjalnie największych 
potoków ruchu pieszego. dzięki 
temu dostępność do tramwaju w 
promieniu do 500 metrów uzyska 
całe osiedle kopernika, zabudowa-
nia na raszynie czy przy ulicy arci-
szewskiego, a dzięki zlokalizowaniu 
przystanku przy ulicy zamkniętej 
bezpośrednią obsługę tramwajem 
uzyska cmentarz Górczyński, będą-
cy znaczącym generatorem ruchu w 
mieście.

Mieszkańcy poparli projekt
w trakcie przeprowadzonych na 

przełomie 2016 i 2017 r. konsultacji 
zainteresowani tematem mieszkań-
cy wypełnili 1295 ankiet. w bada-
niu ankietowym wzięli udział przede 
wszystkim mieszkańcy Grunwaldu 
południe. większość poparła bu-
dowę trasy tramwajowej na osiedle 
kopernika (około 73 proc. głosów). 
każdy z mieszkańców podczas pro-
cesu konsultacji miał możliwość 
przedstawienia swojej opinii na te-
mat projektu copernicus. wszyst-
kie otrzymane odpowiedzi zostały 
wnikliwe przeanalizowane na dal-
szym etapie projektowania i w mia-
rę możliwości uwzględnione.

z 1 grudnia 2020 roku regio-
nalna dyrekcja ochrony Środo-
wiska w poznaniu wydała decyzję 
o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla przedsięwzięcia polega-
jącego na budowie trasy tramwajo-
wej na os. kopernika w poznaniu. 
Stała się ona ostateczną 1 stycznia 
2021 r.

tramwaj na os. kopernika plano-
wany jest do realizacji przy udziale 
środków możliwych do uzyskania w 
ramach nowej perspektywy unijnej 
na lata 2021-2027.

- chcielibyśmy, aby już w 2025 
mieszkańcy mogli korzystać no-
wej linii tramwajowej. nowa trasa 
będzie znaczącym ułatwieniem w 
transporcie publicznym nie tylko 
dla mieszkańców osiedli usytuowa-
nych w rejonie ulic arciszewskiego, 
pogodnej i promienistej - jej oddzia-
ływanie rozciągać się jednak będzie 
również na junikowo oraz Górczyn 
- mówi jan Gosiewski, dyrektor 
zarządu transportu Miejskiego w 
poznaniu.

rozważana jest możliwość re-
alizacji trasy tramwajowej na os. 
kopernika wraz z dodatkowym od-
cinkiem nowego torowiska w ulicy 
Grochowskiej od skrzyżowania ulic 
arciszewskiego-Hetmańska-rey-
monta do ulicy Grunwaldzkiej, tj. 
zgodnie z przebiegiem wskazanym 
w Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta poznania.

więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na stronie: https://
projektcopernicus.pl/. 
Red 

Projekt Copernicus gotowy 
jest szansa na kolejną spektakularną inwestycję tramwajową – tym razem w południowo-zachodniej 
części Poznania 



nr 196 / 31 STYCZnIA 2021

14 turyStyCzne pLotki 

Miłość niejedno ma imię
lutowe święto zakochanych stanowi doskonały pretekst, by przypomnieć kilka niezwykłych historii 
miłosnych. pora zatem na niecodzienną wycieczkę wokół poznania szlakiem romantycznych uniesień, 
płomiennych romansów, a nawet… małżeńskich intryg i zbrodni
w tym największy jest ambaras, 
żeby dwoje chciało naraz. w przy-
padku szwedzkiego oficera i szlach-
cianki z pożegowa on chciał, ona 
– nie. tragiczna historia zakończy-
ła się w wodach jeziora Skrzynka 
w wielkopolskim parku narodo-
wym, gdzie można dziś dostrzec 
zjawy obojga topielców. zdecydo-
wanie lepiej ułożyły się losy innej 
polsko-szwedzkiej pary. lars von 
engeström przebył do polski jako 
dyplomata w misji matrymonialnej, 
a później niespodziewanie pozostał, 
odnajdując w rozalii chłapowskiej 
miłość swojego życia. Szczęśliwym 
małżonkom zawdzięczamy pałac 
w jankowicach – pierwszą w regio-
nie budowlę w stylu klasycyzmu ro-
mantycznego.

Młodzieńcze porywy serca
chłopak pochodził ze zuboża-

łej szlachty z Głuszyny. wybranką 
jego serca była adyna turno. ich 
miłość rozkwitła w pałacu w obje-
zierzu. ojciec dziewczyny był prze-
ciwny, więc młodzieniec próbował 
ukochaną… uprowadzić. plan uda-
remniono, a niedoszły porywacz, 
czyli paweł edmund Strzelecki 
rozpoczął barwną karierę podróż-
nika. w czasie swych egzotycznych 
wojaży korespondował z ukocha-
ną, a jej imieniem nazwał jedną 
z gór w dalekiej australii. nieuda-
ne porwanie miało miejsce w parku 
w więckowicach. nieopodal, nad 
jeziorem niepruszewskim stoi ta-
jemniczy krzyż, upamiętniający 
samobójczą śmierć młodych zako-
chanych, którzy nie uzyskali zgody 
rodziców na ślub. 

identycznie zakończyło się życie 
dwojga kochanków, którzy zasłynęli 
jako romeo i julia z puszczy zie-
lonki. Historię ich miłości opowia-
da tablica Szlaku legend puszczy 
zielonki, stojąca na uroczysku Ma-
ruszka. wydawało się, że również 
uczucie pilota kazimierza kosiń-
skiego i aleksandry unrug z dworu 
w Mełpinie nie doczeka się szczęśli-
wego finału, ale ostatecznie młodzi 
dopięli swego, a ich losy przedsta-
wia quest o zakochanym lotniku 
i niejednym pomniku.

Na ślubnym kobiercu
zdjęcia to idealna pamiątka ślu-

bu. jednym z najczęściej wybiera-
nych plenerów na sesję ślubną są 
urokliwe zakątki arboretum kór-
nickiego. Stamtąd blisko do lasu 
nowożeńców i drzew okolicz-
nościowych nadleśnictwa Babki, 
gdzie młodzi mogą wspólnie posa-
dzić pamiątkowe drzewo. Młodą 
parę wypada uhonorować ślubnym 
prezentem. pięknym przykładem 
takiego upominku jest... roman-
tyczny zameczek na wyspie jeziora 
Góreckiego, który klaudyna i Ber-
nard potoccy otrzymali w darze od 
tytusa działyńskiego, brata panny 
młodej.

Romantyczne legendy
na szczycie dziewiczej Góry stoi 

tablica Szlaku legend puszczy zie-
lonki, która opisuje miłość pięknej 
anny i rycerza zaklętego w niedź-
wiedzia. w kolejnych trzech histo-
riach pojawiają się duchy. pierw-
szym z nich jest czarna księżniczka, 
krążąca po parku w Szamotułach. 
ta postać to Halszka ostrogska, 
więziona przez męża w baszcie zam-
kowej, stanowiącej część Muzeum 
zamku Górków. w kórniku straszy 
Biała dama, czyli duch teofili dzia-

łyńskiej, posądzanej o liczne, skan-
dalizujące romanse: z księdzem, 
pastorem, a nawet ogrodnikiem. 
obyczajowy skandal towarzyszył 
również czarnej damie, czyli Felicji 
potockiej. o jej tragicznym roman-
sie opowiada quest pałac w Będle-
wie i historia z dreszczykiem.  

Różne oblicza miłości
poszukując przykładów miło-

ści altruistycznej warto zajrzeć do 
Muzeum imienia ojca Mariana 
Żelazka w chludowie, by poznać 

działalność jego patrona, misjona-
rza niosącego pomoc trędowatym 
w indiach. z podobnej strony dał 
się poznać także edmund Boja-
nowski, opiekun chorych na cho-
lerę i założyciel ochronek dla dzie-
ci, którego pomnik-ławeczka stoi 
w luboniu. 

o patriotyzmie i miłości do ojczy-
zny świadczą pomniki, ale również 
mniej oczywiste obiekty, na przy-
kład mural powstańczy w Buku. 
Śladów rozmaitych uczuć można 
szukać na płótnach ze zbiorów Ga-

lerii Malarstwa w rogalinie takich 
jak „uwodzicielka (czarodziejka 
zeineb)”, „Spór małżeński Gryfiny 
z leszkiem czarnym” czy „poku-
sa”. a gdzie wybrać się na roman-
tyczny spacer? idealną scenerię 
zapewni niezwykła wyspa Miłości 
w parku w jankowicach albo za-
kątek zakochanych w arboretum 
kórnickim, który podobno był już 
miejscem niejednych zaręczyn.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 
Turystyczna
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Wyspa Miłości w Jankowicach. Pałac w Będlewie. 

Fragment muralu powstańczego w Buku. Zakątek Zakochanych w Arboretum Kórnickim. 

Romantyczny zameczek na wyspie Jeziora Góreckiego. 

„turystyczne plotki”: w ra-
mach cyklu wspólnie z poznań-
ską lokalną organizacją tury-
styczną (plot) przybliżamy 
nasze atrakcje i ofertę naszych 
sąsiadów, by zachęcić do mi-
kroturystyki – samodzielnego 
zwiedzania najbliższej okolicy 
i poznawania mniej lub bardziej 
znanych turystycznych perełek 
okolic poznania. 

kolejne teksty cyklu ukażą się 
równolegle na łamach informa-
torów samorządowych 12 gmin 
członkowskich plot, w naszym 
Głosie poznańskim oraz w pra-
sowej powiatowej 17.
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przełom starego i nowego roku to 
tradycyjnie w sporcie czas analiz, 
podsumowań i wszelakich plebiscy-
tów. nie inaczej jest w poznańskim 
światku „czarnego sportu”. kibice 
już po raz czwarty wybierali naj-
lepszego – ich zdaniem – żużlowca 
SpecHouse pSŻ poznań w sezonie 
2020. patronat nad klubem sprawu-
je „nasz Głos poznański”. 

rywalizacja o miano „Skorpio-
na Sezonu” ma już 4-letnią trady-
cję. w 2017 roku kibice wybrali 
duńczyka Frederika jakobsena, w 
kolejnych dwóch latach pamiątko-
we statuetki „Skorpiona Sezonu” 
otrzymali polacy – Marcel kajzer i 
Marcin nowak. 

w tegorocznym internetowym 
glosowaniu na stronie klubowej 
Skorpionów wzięło udział ponad 
1800 osób. rywalizacja była wyjąt-

kowo zażarta. dość powiedzieć, iż 
pomiędzy zwycięzcą i żużlowcem, 
który zdobył drugie miejsce było 
zaledwie 8 głosów różnicy! 

ostatecznie poznańscy fani spe-
edway’a zadecydowali, iż w tym 
roku tytuł dzierżyć będzie niemiec 
kevin woelbert (343 głosy). tuż 
za nim uplasował się wielki duński 
talent Marcu Birkemose (335). na 
wirtualnym najniższym stopniu 
podium – dość niespodziewanie – 

pojawił się młodzieżowiec Mateusz 
panicz (302).

pamiątkowa statuetka „Skor-
piona Sezonu” zostanie wręczona 
zwycięzcy na wiosnę na golęcińskim 
stadionie. 

w internetowej sprzedaży na 
stronie www.sklep.pszpoznan.com.
pl można nabyć nowe klubowe ga-
dżety. dostępne są m.in. nowe wzory 
szali, bluzy, skarpety czy magnesy. 
dla kibiców, którzy nie zdążyli zaku-

pić do tej pory karnetu na rundę za-
sadniczą sezonu 2021 mamy dobre 
wiadomości – są nadal w sprzedaży! 

więcej szczegółów na www.sklep.
pszpoznan.com.pl oraz na www.
pszpoznan.com.pl.

Woelbert „Skorpionem Sezonu”
Fani żużla wybrali – kevin woelbert „Skorpionem Sezonu 2020”! Nowe gadżety PSŻ Poznań!

Michał  
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl
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lub marzeń
Zrealizujemy Wasze marzenia o idealnym ślubie!
Zarezerwuj termin do końca marca 2021 i skorzystaj z promocyjnej ceny*!
Pokój dla nowożeńców z jacuzzi na tarasie gratis!

*opłata 40% wartości do końca maja 2021 

reKLama


