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11 firm chce rozbudować „dwójkę”. STR. 12

„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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To jest              numer

INweStycje 
gmINy Buk

w Buku odbyło się spotkanie wicemarszałka wojciecha jankowiaka, 
dyrektora wZDw Pawła katarzyńskiego, wicestarosty tomasza Łubińskiego 
i burmistrza gminy Pawła Adama dotyczące wspólnych inwestycji. Str. 2–3
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reKLaMa

Buk

w dobie trudnej sytuacji pande-
micznej realizacja inwestycji to 
wyzwanie dla samorządowców. 
w przypadku podejmowania decy-
zji o nowych przedsięwzięciach jed-
ną z podstawowych przesłanek jest 
zaspokojenie potrzeb zbiorowości 
mieszkańców. rozwój demograficz-
ny, a także idące za tym zwiększenie 
natężenia ruchu, wymuszają szereg 
inwestycji drogowych, z uwzględ-
nieniem strategii połączeń i uspraw-
nień komunikacyjnych z drogami 
wyższej kategorii. Bez dobrej współ-
pracy jednostek samorządowych 
nie uda się przeprowadzić szeregu 
inwestycji. 

Omawiali inwestycje
Dlatego gminę Buk czeka praco-

wity rok. Niebawem rozpocznie się 
realizacja projektów planowanych 
przez powiat oraz samorząd woje-
wództwa, w których finansowaniu 
uczestniczy także gmina. 

w połowie marca odbyło się 
spotkanie wojciecha Jankowia-
ka – wicemarszałka województwa 
wielkopolskiego, pawła Katarzyń-
skiego – dyrektora wielkopolskiego 
Zarządu Dróg wojewódzkich w po-
znaniu oraz tomasza łubińskiego 
– wicestarosty poznańskiego, któ-

rego gospodarzem był paweł adam 
– burmistrz gminy Buk. omawiano 
inwestycje, które obejmują:  

– rozbudowę drogi wojewódzkiej
 nr 306 (Buk – stęszew), 
– budowę ronda na skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej nr 307 
z ul. Grodziską w Buku,
– budowę zintegrowanego 
węzła przesiadkowego w Buku,
– budowę nowej nawierzchni 
na drodze powiatowej 
nr 2497p Buk-szewce.   
współpraca samorządów wno-

si wymierne korzyści nie tylko dla 
gminy, ale również całego powiatu. 
spotkanie rozpoczęto w Nieprusze-
wie, gdzie jesienią ubiegłego roku 
zostało oddane do użytku przebu-
dowane skrzyżowanie w ciągu dro-
gi wojewódzkiej nr 307. inwestycję 
sfinansował Urząd Marszałkowski 
– wielkopolski Zarząd Dróg woje-
wódzkich w poznaniu. wykonawcą 
zadania była firma eurovia. 

Węzeł przesiadkowy 
od ubiegłego roku trwa przebu-

dowa zintegrowanego węzła prze-
siadkowego w Buku. inwestycja ta 
dofinansowana jest ze środków Ue, 
a zapoczątkowana jeszcze za cza-
sów poprzedniej kadencji. projekt 

realizowany jest w ramach osi prio-
rytetowej 3 „energia” Działanie 3.3. 
„wsparcie strategicznych niskoemi-
syjnych, w tym mobilność miejska” 
poddziałanie 3.3.3. „wsparcie stra-
tegii niskoemisyjnych w tym mo-
bilność miejska w ramach Zit dla 
MoF poznania” wielkopolskiego 
regionalnego programu operacyj-
nego na lata 2014-2020. termin za-
kończenia prac planowany był na 30 
października 2020 roku. Ze wzglę-
du na ogłoszony w naszym kraju 
stan epidemii, realizacja inwestycji 
wydłuży się do połowy tego roku. 

Dotychczas wykonano 65% za-
planowanych prac. Zakończono 
budowę kanalizacji deszczowej. 
prowadzone są prace brukarskie 
– budowa chodników i parkingów 
oraz linii kablowej oświetlenia dro-
gowego. instytucja Zarządzająca 
wrpo 2014+ przyznała dofinanso-
wanie na realizację projektu w kwo-
cie 9.594.226,35 zł. przedmiotowa 
inwestycja zgodnie z zawartą umo-
wą z wykonawcą ma kosztować 
8.856.000,00 złotych. w ramach 
projektu powstanie:

– 136 miejsc postojowych, 
w tym 4 dla niepełnosprawnych,
– poczekalnia z toaletą, 
– obiekt „Bike&ride” z 25 

stanowiskami postojowymi 
dla rowerów. 

Ścieżka i rondo
ideą budowania węzła przesiad-

kowego jest zintegrowanie różnych 
form transportu, w efekcie czego  
powstała w ubiegłym roku ścież-
ka pieszo-rowerowa wzdłuż drogi 
z Buku do szewc, przy finansowym 
udziale powiatu poznańskiego. po 
stronie gminy Buk należało zreali-
zowanie nowoczesnego oświetlenia 
wzdłuż całego ciągu pieszo-rowe-
rowego. w tym roku powiat planuje 
budowę nowej nawierzchni ulicy na 
tym odcinku. trasa ta ma swój po-
czątek przy skrzyżowaniu, którego 
przebudowa, to kolejna planowana 
na ten rok inwestycja, będąca wyni-
kiem bardzo dobrej współpracy sa-
morządów. w miejscu tym, na wy-
sokości ul. Grodziskiej, powstanie 
rondo, co  poprawi bezpieczeństwo 
użytkowników ruchu drogowego, 
a w szczególny sposób poprawi 
komfort poruszania się rowerzy-
stów. Udział w partycypacji kosz-
tów podzielony zostanie równo na: 
gminę Buk, powiat poznański oraz 
samorząd województwa i wyniesie 
dla każdego 1.850.000,00 zł.  

– tylko dzięki znakomitej współ-

pracy między samorządami jest to 
po prostu możliwe – dodaje woj-
ciech Jankowiak. ogłoszenie prze-
targu planowane jest na ii kwartał 
2021 roku i w tym roku budowa 
ronda powinna zakończyć się.

Rozbudowa DW 306
tegoroczne plany zapowiadają 

rozpoczęcie kolejnej ważnej inwe-
stycji – rozbudowy drogi wojewódz-
kiej nr 306 na odcinku od Buku do 
skrzyżowania z nowym przebiegiem 
trasy s5 w stęszewie, o łącznej dłu-
gości 12,3 km. Dotychczas zrealizo-
wano już dwa odcinki drogi na te-
renie gminy stęszew. w 2017 roku 
wielkopolski Zarząd Dróg woje-
wódzkich w poznaniu rozpoczął 
rozbudowę tej drogi, lecz wyłoniony 
w przetargu wykonawca rozwiązał 
umowę. Mimo przeszkód, konse-
kwentnie udaje się kontynuować 
przedsięwzięcie. Zakończenie prac 
planowane jest na rok 2023. łączny 
koszt to ponad 40 mln zł. inwestycja 
jest realizowana w ramach wielko-
polskiego regionalnego programu 
operacyjnego 2014+ i współfinan-
sowana przez Unię europejską z 
europejskiego Funduszu rozwoju 
regionalnego. 1 marca rozpoczęto 
postępowanie przetargowe. Jako 

Inwestycje gminy Buk
Nabierają tempa zaplanowane na 2021 rok inwestycje drogowe w bukowskiej gminie
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najkorzystniejszą wybrano ofer-
tę firmy CoLas polska sp. z o.o. 
(25,1 mln zł). Długo wyczekiwana 
przez mieszkańców inwestycja bę-
dzie mogła być kontynuowana i tym 
razem doczeka się swojej finalizacji.

Wiele planów 
w ramach współpracy gminy 

Buk z powiatem przygotowany jest 
projekt przebudowy mostu w wik-
torowie i pawłówku. Dobiega tak-
że końca przygotowanie projektu 
przebudowy drogi do wiktorowa, 

graniczącej z powiatem nowoto-
myskim. prawdopodobnie uda się 
także opracować projekt remontu 
drogi Jarzębinowej w Dobieżynie. 
w tegorocznych wspólnych pla-
nach samorządów znajduje się tak-
że przygotowanie koncepcji ścieżki 
rowerowej z Buku, przez otusz do 
dworca kolejowego. 

– inwestycje przeprowadzane w 
gminie w zdecydowany sposób uła-
twią życie mieszkańcom. wielomi-
lionowe kosztorysy świadczą o tym, 
że są to bardzo ważne ciągi komu-

nikacyjne. Czeka nas bardzo praco-
wity rok. Niebawem rozpoczną się 
tak długo wyczekiwane inwestycje, 
wobec czego już teraz prosimy o 
zrozumienie w sytuacji wszelkich 
niedogodności i utrudnień komuni-
kacyjnych, podczas prowadzonych 
robót – wspomina burmistrz paweł 
adam. 
Zuzanna Skibińska

Buk, Dopiewo

o gminie Buk piszemy także na  
naszglospoznanski.pl

W Buku odbyło się spotkanie wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka, dyrektora WZDW Pawła 
Katarzyńskiego, wicestarosty Tomasza Łubińskiego i burmistrza Buku Pawła Adama. 

reKLaMa

trzy działki w Zakrzewie pod zabu-
dowę mieszkaniową i dwie działki 
w  skórzewie pod działalność go-
spodarczą zamierza wystawić na 
sprzedaż gmina Dopiewo. Nieru-
chomości te znalazły się w  „wyka-
zie  niezabudowanych nieruchomo-
ści gruntowych, przeznaczonych 
do sprzedaży”, opublikowanym 26 
lutego 2021 r. w  Biuletynie infor-
macji publicznej – na stronie www.
bip.dopiewo.pl.

Nieruchomości w  Zakrzewie 
znajdują się na ul. irlandzkiej w ob-
szarze powstającej w  sąsiedztwie 
lasu zabudowy mieszkaniowej, ich 
wielkość wynosi 902 – 1134 m², 
a  cena za 1m² wynosi od 300 zł 
w  przypadku działki największej 
do 310 zł w  przypadku pozosta-
łych działek.

Nieruchomości w  skórzewie 
znajdują się z kolei przy ul. Cisowej, 

w odległości 300-400 m od ul. Mal-
wowej, mają 2272 i 2572 m², a cena 
za a 1m² wynosi 280 zł.

wykaz będzie dostępny publicz-
nie przez 6 tygodni (możliwość 
złożenia wniosku o  nabycie przez 
osoby, którym przysługuje pierw-
szeństwo zakupu, zgodnie z ustawą 
o  gospodarce nieruchomościami), 
zanim będzie możliwe ogłoszenie 
przez Urząd Gminy Dopiewo prze-
targu. takie ogłoszenie musi być 
upublicznione przez miesiąc, zanim 
odbędzie się przetarg.

obecnie, ze względu na ograni-
czenia związane z  przeciwdziała-
niem rozprzestrzenianiu się koro-
nawirusa, organizacja przetargów 
jest niemożliwa, ale zainteresowani 
zakupem działek od gminy Dopie-
wo, powinni śledzić rozwój sytuacji 
i trzymać rękę na pulsie. 
AM

Gmina Dopiewo 
sprzedaje działki

Tu mOGLA być TWOjA reKLAmA

ZADZWOŃ  691-895-296
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4 Murowana Goślina

Zastępca burmistrza Murowanej 
Gośliny radosław szpot osobiście 
doprowadził do podpisania poro-
zumienia, które wypełnia potrzebę 
zaangażowania się urzędu w sprawy 
ochrony powietrza w gminie. teraz 
otrzyma ona środki i narzędzia do 
aktywnego działania w szerszym 
zakresie.

w ramach porozumienia z woje-
wódzkim Funduszem ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki wodnej gmi-
na Murowana Goślina będzie mogła 
uruchomić i prowadzić punkt infor-
macyjno - konsultacyjny, a otrzyma 
na to zadanie 30.000 zł. 

Dzięki prowadzeniu punktu in-
formacyjnego będzie w stanie zre-
alizować:

– punkt informacyjny czynny w 
dogodnych dla mieszkańców godzi-
nach funkcjonowania,

– organizację spotkań informa-
cyjnych na terenie miasta i w sołec-
twach,

– wizyty bezpośrednie u miesz-
kańców, którzy nie mogą dotrzeć do 
punktu informacji,

– wydruk oraz dostarczenie 
mieszkańcom materiałów na temat 
programu.

Cel programu „Czyste powietrze” 
to poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplar-
nianych poprzez wymianę źródeł 
ciepła i poprawę efektywności ener-
getycznej budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych.
Mieszkańcy będą mogli pozyskać 

dotacje na przedsięwzięcia obej-
mujące demontaż nieefektywnego 
źródła ciepła na paliwo stałe oraz 
zakup i montaż pompy ciepła typu 
powietrze-woda albo gruntowej 
pompy ciepła do celów ogrzewania 
lub ogrzewania i cwu. 

Dodatkowo w ramach dotacji 
mogą być wykonane m.in.:

– demontaż oraz zakup i montaż 
nowej instalacji centralnego ogrze-
wania lub cwu (w tym kolektorów 
słonecznych),

– zakup i montaż mikroinstalacji 
fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji me-
chanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia prze-
gród budowlanych, okien, drzwi 
zewnętrznych, drzwi/bram garażo-
wych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca po-
wyższego zakresu: audyt energe-
tyczny (pod warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród budowlanych), 
dokumentacja projektowa, eksper-
tyzy.

więcej informacji na:  http://
www.czystepowietrze.gov.pl/. 
DD

Porozumienie „Czyste Powietrze”
w ramach porozumienia z wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej gmina 
Murowana Goślina będzie mogła uruchomić i prowadzić punkt informacyjno – konsultacyjny
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o gminie Murowana Goślina 
piszemy także na 

naszglospoznanski.pl
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Mieszkania z ogrodami przeżywają 
renesans. szczególnie w dobie wy-
muszonej pandemią pracy zdalnej 
zyskały na znaczeniu. Jeżeli chce się 
kupić nieruchomość, podążając za 
bieżącymi trendami, a jednocześnie 
dojazdy do pracy nie stanowią już 
takiego priorytetu jak kiedyś, należy 
przyjrzeć się różnorakim czynni-
kom, które mają wpływ na komfort 
mieszkania poza miastem.

Decydując się na zakup nierucho-
mości na przedmieściach, trzeba 
wybierać uważnie. istnieje szereg 
czynników, które będą mieć decydu-
jące znaczenie dla komfortu danej 
lokalizacji. 

po pierwsze, osiedle nie powin-
no znajdować się w przysłowio-
wym szczerym polu. Należy szukać 
miejsc gdzie do domów prowadzi 
utwardzona droga. powinno być 
skomunikowane z najbliższym 
dużym miastem wygodnym połą-
czeniem kolejowym bądź autobu-
sowym. wiele podmiejskich inwe-
stycji niestety nie posiada tego typu 
infrastruktury, a bez tych udogod-
nień dyskomfort wynikający z dy-
stansu względem centrum miasta 
staje się zdecydowanie bardziej od-
czuwalny.

Dostęp do połączenia kolejo-
wego, jak również twardych dróg, 
pomaga wielowymiarowo. poza 
oczywistą zaletą, jaką jest wygod-
ny dojazd do pracy czy do miasta, 
mieszkając w rejonie, do którego 
prowadzi „asfaltówka”, można 
także założyć, że utrzymanie dróg 
w dobrym stanie zimą przez pia-
skarki oraz pługi nie będzie stano-

wiło problemu. Czy to do szkoły, 
czy do sklepu – po prostu iść pie-
chotą. szczególnie jeżeli wspo-
mniany sklep jest w odległości po-
zwalającej na zrobienie zakupów 
bez konieczności dojeżdżania sa-
mochodem. 

wybierając mieszkanie poza mia-
stem koniecznie należy się upewnić, 
że istnieje tam również infrastruk-

tura telekomunikacyjna. Światło-
wodowe łącze internetowe będzie 
zawsze lepsze od rozwiązań radio-
wych czy też satelitarnych.  w do-
bie powszechnego home office jako 
podstawowej, czynnik ten znajduje 
się w czołówce priorytetów nowych 
nabywców.

Dobrze rozwiniętym pod wzglę-
dem infrastruktury przedmieściem 
jest Dąbrówka, gdzie znajduje się 
osiedle Księżnej Dąbrówki – inwe-
stycja poznańskiej firmy Nickel De-
velopment. Jest tam świetny dojazd 
– autem z Dąbrówki do poznania 
można dotrzeć zarówno drogą s11, 
jak i autostradą a2 oraz trasą s5. 

Dostępne jest też połączenie kole-
jowe.  

Nie trzeba dowozić dzieci do od-
ległych szkół i przedszkoli. po po-
łudniu mogą bawić się na placach 
zabaw, boiskach sportowych. Bez 
kłopotu można iść do lekarza – są 
lokalne przychodnie, a potem  wy-
kupić leki w pobliskiej aptece. Co 
również istotne – szczególnie w erze 
pracy zdalnej – w Dąbrówce dostęp-
ny jest światłowodowy dostęp do 
internetu.

Jeśli natomiast w wybranej loka-
lizacji nie ma infrastruktury, należy 
wziąć pod uwagę fakt, że nie będzie 
jej jeszcze przez co najmniej kilka 

lat. Dlatego też wybierając miesz-
kanie na przedmieściu należy zrobić 
listę potencjalnych wyzwań, jakie 
stwarzać mogłoby mieszkanie na 
przedmieściach. a potem na spo-
kojnie sprawdzić, jakie rozwiązania 
w tym zakresie oferuje dana lokali-
zacja.

aktalności
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Nieruchomość na przedmieściach – okazja czy pułapka?
artyKUł spoNsorowaNy

Biuro sprzedaży 
Nickel Development
ul. piątkowska 110
60-649 poznań
www.nickel.com.pl

Kontakt

Dobrze rozwiniętym 
przedmieściem 
jest Dąbrówka

to już drugie przesunięcie wybo-
rów, które początkowo wyznaczono 
na 7 marca, a następnie na 11 kwiet-
nia 2021 r.

Zapowiedź ostatniej zmiany 
pojawiła się kilka dni wcześniej 
w serwisie pap, która powołując 
się na wypowiedź wiceministra 
Mswia – p. szefernakera, poda-
ła19 marca, że wybory przedtermi-
nowe i  uzupełniające w  polsce nie 
będą przeprowadzane do końca 
kwietnia, a terminowa organizacja 
tych zaplanowanych na maj zależy 
od rozwoju sytuacji epidemicznej. 
powodem tej decyzji była reko-
mendacja Głównego inspektora 
sanitarnego. 

Nie jest więc pewne, czy wska-
zany w projekcie rozporządze-
nia dzień wyborów w Dopiewie 
będzie ostatecznym i czy tego 
dnia mieszkańcy gminy Dopiewo 
będą mogli zadecydować, kto do-
kończy kadencję. Ubiega się o to 
dwóch zarejestrowanych kandy-
datów: paweł przepióra i paweł 
Bączyk. 

Do czasu wyboru nowego wójta 

funkcję włodarza gminy Dopie-
wo od 20 stycznia 2021 r. pełni 
Zbyszko Górny, wyznaczony na 
to stanowisko przez premiera, na 
wniosek wojewody wielkopolskie-
go za pośrednictwem ministra 
spraw wewnętrznych i administra-
cji. powodem przedterminowych 
wyborów w gminie Dopiewo jest 
wygaśniecie mandatu, związane ze 
śmiercią wójta adriana Napierały 
9 grudnia 2020 r.

Co możemy wyczytać na stronach 
w internecie o kandydatach na wój-
ta gminy Dopiewo?

paweł Bączyk jest praktykiem za-
rządzania, ukończył studia z zakre-
su zarządzania przedsiębiorstwem. 
Ma doświadczenia zawodowe do-
tyczące fotowoltaiki. Nie ma do-
świadczenia samorządowego, ale 
chciałby budować lepszą przyszłość 
gminy Dopiewo. Jest prezesem sto-
warzyszenia 4 Human. Związany 

był z partiami politycznymi: Ku-
kiz15 oraz prawem i sprawiedliwo-
ścią. Na swojej stronie internetowej 
pawelbaczyk.pl  podaje, że chciałby 
gminy lepszej, uczciwej, aktywnej, 
bezpiecznej, dynamicznej i zielonej, 
ale programu nie precyzuje, poda-
jąc: „program zostanie uzgodniony 
z Mieszkańcami gminy Dopiewo 
i przedstawiony 21 dni przed datą 
wyborów”. Do kontaktu ze sobą po-
daje e-maila.

paweł przepióra przez 5 lat 
był zastępcą wójta gminy Dopie-
wo. Chciałby kontynuować pracę 
w samorządzie. Jest doktorem nauk 
ekonomicznych. Ma doświadcze-
nie managera, konsultanta i wykła-
dowcy. Jest bezpartyjny - nie nale-
żał nigdy do partii politycznych. Na 
swojej stronie internetowej pawel-
przepiora.pl opublikował program, 
który zawiera 12 punktów: drogi, 
chodniki, oświetlenie; kanalizacja;  
komunikacja publiczna; finanse 
publiczne; sport rekreacja i kultu-
ra; czyste powietrze; tereny zielone; 
bezpieczeństwo; dzieci i młodzież; 
seniorzy; edukacja; społeczeństwo 
obywatelskie. podaje, że mieszka 
w Dopiewcu, ma żonę i dwie córki. 
Lubi jeździć na rowerze i gotować. 
Do kontaktu ze sobą podaje e-ma-
ila, formularz i numer telefonu.

Dopiewo: znów przesunięte wybory
przedterminowe wybory wójta w gminie Dopiewie zostały przesunięte o kolejny miesiąc. projekt 
rozporządzenia w tej sprawie, opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 26 marca 
2021 r., wyznacza nowy termin wyborów na 9 maja 2021 roku
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Z powodu kolejnych przesunięć rządowych terminu wyborów nie wiadomo jak długo potrwa kampania 
w gminie Dopiewo. 

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl



nr 200 / 29 MArCA 2021

6

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. smugi 84 wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl 
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl, 
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; Buk: ul. smugi 84 wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo: 
„Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia polskapresse w poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 poznań/skórzewo  
• redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych 
w gazecie lub portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji. • redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 

Buk

reKLaMa

aktywni zawodowo rodzice, także 
tych najmłodszych dzieci, to dziś 
standard. tym bardziej nagląca sta-
ła się potrzeba stworzenia w Buku 
publicznego żłobka, w którym ma-
luchy znalazłaby fachową opiekę. 
Dzięki planom budżetowym oraz 
pozytywnie rozpatrzonym wnio-
skom o dofinansowanie, inwestycja 
ta właśnie nabrała realnych kształ-
tów. 

Zakupiony w sierpniu ubiegłego 
roku obiekt po byłej szwalni „Buko-
wianka” w Buku nie będzie musiał 
czekać długo na swoje przeznacze-
nie. Gmina przystępuje do realizacji 
ważnego przedsięwzięcia, jakim jest 
utworzenie żłobka publicznego na 
terenie miasta, przy ulicy Dobieżyń-
skiej 1. Dzięki inwestycji powstanie 
20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3. 

oprócz środków własnych inwe-
stycja zostanie sfinansowana z po-
zyskanych przez gminę środków ze-
wnętrznych:

- w ramach wsparcia z rządowego 
programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Ma-
LUCH+” (moduł 1a) gmina otrzy-
ma dotację ze środków budżetu 
państwa w wysokości 660 000,00 zł. 
wkład własny wyniesie 174 980,00 
zł. 

- w ramach wielkopolskiego re-
gionalnego programu operacyjne-
go na lata 2014-2020, poddziałanie 
6.4.1 wsparcie aktywności zawodo-
wej osób wyłączonych z rynku pracy 
z powodu opieki nad małymi dzieć-
mi, pozyskano kwotę 832 575,00 zł, 

środki własne gminy 146 925,00 zł. 
łączny koszt inwestycji szacowany 
jest na 1 814 480 zł. 

placówka będzie spełniała naj-
wyższe standardy odnośnie wy-
magań lokalowych i sanitarnych. 
Środki z programu „Maluch+” 
przeznaczone zostaną na dostoso-
wanie istniejącego budynku na po-
trzeby żłobka. Budynek po szwalni, 
wyłączony z funkcjonowania na 
ponad 5 lat, wymaga szeregu prac 
budowlanych i modernizacyjnych 
i dostosowania do obecnych norm 
związanych z pandemią koronawi-
rusa. wymianie podlega stara sto-
larka, podłogi oraz instalacje, które 
muszą być dostosowane do nowych 

wymagań. Konieczna jest także 
zmiana funkcjonalności pomiesz-
czeń, wiążąca się z przestawieniem 
ścian wewnętrznych. Finansowanie 
inwestycji uzupełnioną środki pozy-
skane z wpro. pokryją także koszt 
zatrudnienia 4 pracowników. 

projekt pt. „Żłobek Miejski 
BUKowiaNKa” będzie reali-
zowany w okresie 01.06.2021 do 
30.06.2023. od początku będą 
trwały prace inwestycyjne umożli-
wiające otwarcie żłobka. przyjęcia 
dzieci są planowane w terminie od 
01.12.2021 – po zakończeniu prac 
budowlanych i remontowych. 

przez pierwsze 19 miesięcy 
placówka finansowana będzie 

z wrpo, dzięki czemu i zgodnie 
z przeznaczeniem programu, rodzi-
ce doświadczający trudności z funk-
cjonowaniem zawodowym z powo-
du opieki nad dzieckiem do lat 3, 
będą mogli wrócić na rynek pracy. 
po ustaniu finansowania, żłobek 
utrzymywać będzie gmina ze środ-
ków własnych.  

przestrzeń obiektu umożliwia 
przyjęcie w normalnych warunkach 
40-50 dzieci (w przyszłości sfinan-
sowane z kolejnych programów 
MaLUCH+ lub środków unijnych 
– jeśli zostaną ogłoszone konkur-
sy). teren żłobka pozwala także na 
ewentualną rozbudowę placówki. 
o zwiększeniu liczby miejsc będzie 

można mówić po rozliczeniu dota-
cji, której jednym ze wskaźników 
jest aktywizacja zawodowa rodzi-
ców lub opiekunów. 

Zabezpieczone otoczenie po-
zwoli na komfortowe dotarcie 
dzieci i opiekunów. Bezpośrednio 
przy placówce powstanie parking. 
w związku z obecnym rozwojem 
i sposobem życia, jaki zaczyna do-
minować, czyli aktywnych zawo-
dowo rodziców, a także ze względu 
na duże potrzeby demograficzne, 
tego typu usługi społeczne są coraz 
bardziej pożądane. inwestycja jest 
odpowiedzią na potrzeby miesz-
kańców.
Zuzanna Skibińska

Będzie publiczny żłobek!
prawie 1 500 000 zł na kolejne inwestycje ze środków zewnętrznych w gminie Buk
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czerwonak

przystań znajduje się na wysokości 
ulicy Cysterek. prowadzi do niej 
droga dojazdowa oświetlona 9 la-
tarniami typu LeD, a na miejscu 
znajdują się wandaloodporne sto-
ły i stacja naprawy rowerów. Nad 
bezpieczeństwem mieszkańców 
i turystów czuwa monitoring wizyj-
ny, składający się z 8 kamer. Brzeg 
rzeki umocniono materacem faszy-
nowym, a w sezonie od kwietnia 
do października przystań będzie 
wyposażona w pomost pływający 
z desek impregnowanych o długości 
18 m. pomost dostosowany jest do 
cumowania małych jednostek pły-
wających, a na brzegu wykonano 
ślizg ułatwiający wyciąganie kaja-
ków z rzeki. Koszt inwestycji to ok. 
460 tys. zł.

oficjalne otwarcie przystani za-
planowano na drugą połowę kwiet-
nia. 

przypomnijmy, że to nie jedyna 
atrakcja w gminie Czerwonak dla 
miłośników turystyki wodnej. 

w odległości około 5 kilometrów, 
w Czerwonaku znajduje się przy-
stań rzeczna akwen Marina, która 

z początkiem kwietnia rozpoczyna 
swój sezon. przystań przystoso-

wana jest do cumowania kilkunastu 
jednostek przy drewnianych pomo-

stach pływających a slip ułatwia wo-
dowanie łodzi i kajaków na brzeg. 

Zajmuje powierzchnię ok. 4,5 ha 
i umożliwia wypoczynek na wiele 
sposobów. Można tu zorganizować 
ognisko, wynająć domek grillowy, 
kajaki, skorzystać z boiska do siat-
kówki plażowej. Można także bez-
płatnie grillować, wykorzystując 
własny sprzęt, pamiętając o zakazie 
spożywania alkoholu i posprzątaniu 
po sobie. Do dyspozycji turystów 
jest również pole biwakowe dla oko-
ło 10 namiotów a teren pola dosto-
sowany jest do potrzeb podróżują-
cych kamperami (dostęp do prądu, 
wody, toalety). w pobliżu znajduje 
się bezpłatny parking na około 50 
samochodów osobowych. swoją 
siedzibę ma tutaj wielkopolska 
Grupa sportów wodnych KiLwa-
ter.

administratorem zarówno przy-
stani w owińskach, jak i Mariny 
w Czerwonaku jest Centrum roz-
woju Kultury Fizycznej aKweN . 
Dostępność tych miejsc regulowały 
będą decyzje ministerialne, doty-
czące funkcjonowania obiektów re-
kreacyjnych w czasie epidemii. 
Red

Nowy sezon – nowa przystań
w gminie Czerwonak zakończono prace związane z budową przystani kajakowej w owińskach
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8 poBieDziska

Biskupice to jedna z największych 
miejscowości w gminie pobiedzi-
ska. Modernizacja ulicy Bocznej, 
liczącej około 800 metrów długości, 
będzie kosztowała blisko dwa milio-
ny złotych brutto. 

- Każda inwestycja zaczyna się 
od planowania. tak było i w przy-
padku ulicy Bocznej. inwestycja 
przygotowywana była już wcześniej. 
Mieliśmy dokumentację wraz z po-
zwoleniem na budowę. Złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie do rzą-
dowego Funduszu rozwoju Dróg. 
w tego rodzaju dokumentach na-
leży wykazać wiele korzyści wynika-
jących z modernizacji drogi - mówi 
ireneusz antkowiak, burmistrz 
miasta i gminy pobiedziska. w 
przypadku ulicy Bocznej w Bisku-
picach tych korzyści jest wiele, dla-
tego gmina pobiedziska otrzymała 
50-procentowe dofinansowanie. 

- Boczna to ważna dla miejsco-
wości ulica. Nowa nawierzchnia 
pozwoli na alternatywny dojazd do 
drogi wojewódzkiej. Dzięki temu 
zmniejszy się nieco natężenie ru-
chu na ulicy Głównej, którą miesz-
kańcy obecnie dojeżdżają do drogi 
wojewódzkiej - mówi wojciech 
Lisowski, sołtys Biskupic. Jest to 
kolejny wniosek złożony przez po-
biedziskich urzędników, dzięki 
któremu Gmina zyskała dodatkowe 
pieniądze na inwestycje. Finał prac 
spodziewany jest pod koniec maja. 
przebudowa drogi trwa również w 
Kołacie. 

- o modernizację ulicy zabiega-
liśmy od trzech lat. remont rozpo-
czął się i jesteśmy szczęśliwi - mówi 
Monika Glińska, sołtys wsi Kołata. 
remontowany odcinek, chociaż 
przebiega przez jedną wieś, łączy 
kilka miejscowości i będzie użytko-
wany przez mieszkańców kilku wsi. 
Ułatwi dojazd do Jerzykowa i dalej 
do drogi wojewódzkiej. Modernizo-
wany odcinek zyska asfaltową na-
wierzchnię. 

po dłuższej przerwie drogowcy 
wrócili na budowę drogi promno- 
Góra. inwestycja została dofinanso-

wana z rządowego Funduszu Dróg 
samorządowych. 

po błędach projektowych ko-
nieczne było wykonanie dokumen-
tacji zamiennej. Dzięki życzliwości 
właściciela działki rolnej, który zgo-
dził się odsprzedać cześć swej nieru-
chomości inwestycja może być kon-
tynuowana. przebudowano już sieć 
wodociągową. Niebawem zostanie 
przebudowany światłowód oraz zo-
stanie wykonane odwodnienie dro-
gi. Zakończenie robót przewiduje 
się do końca kwietnia. 
RD

Remonty gminnych 
dróg postępują
Ulica Boczna i droga przebiegająca przez Kołatę zyskają 
wkrótce nowe nawierzchnie. po perturbacjach z dokumentacją 
techniczną wznowiono również budowę drogi promno - Góra. 
Dla mieszkańców oznacza to wygodniejszy dojazd 
do domów i rzadsze wizyty w serwisach samochodowych 

wydmuszki, pisanki, jaja zdobione 
woskiem, co region to inny wzór, 
inny zwyczaj. a przypominamy so-
bie o nich co roku przed wielkano-
cą. w gminie pobiedziska wielka-
nocne ozdoby robi się na szydełku, 
albo...

od wielu już lat wielkanocne 
ozdoby robią panie należące do Koła 
Gospodyń wiejskich w Biskupi-
cach: Danuta stanuch i izabela Ma-
licka. - Na szydełku można zrobić 
najrozmaitsze ozdoby. to może być 
jajko, może być kurczak lub zając. 
tradycją Koła Gospodyń wiejskich 
jest też zdobienie jaj skrawkami róż-
nych materiałów. pozyskujemy je od 
krawcowych i przed świętami wiel-
kanocnymi wykorzystujemy - opo-
wiada Danuta stanuch, mieszkan-
ka Biskupic. wielkanocną ozdobą 

mogą być też jajka przybrane sznur-
kiem, najlepiej kolorowym.

- przyklejam do nich, za radą 
wnucząt, które mają smykałkę do 
rękodzieła, kolorowe kwiaty. i wszy-
scy mamy dużo radości ze świą-
tecznych ozdób-mówi mieszkanka 
Biskupic. inną ozdobą wykonywa-
ną przez mieszkanki Biskupic są 
wianki z bukszpanu i winobluszczu. 
powstają one z roślin pochodzący 
z miejscowych ogrodów i mogą być 
ciekawą ozdobą okien lub drzwi. 
w Biskupicach powstają też gu-
stowne ozdoby ze skóry, wykony-
wane przez Jadwigę skałkowską-
-pieczyńską, świece i mydła robione 
w domowej manufakturze Henryki 
Lutomskiej oraz ozdoby powstające 
w technice decoupage, a wykonywa-
ne przez Leokadię Kowalczyk. RD

Zawodnicy z pobiedzisk zdobyli 
kolejne w tym sezonie medale. trzy 
krążki przywieźli z XVii wielkopol-
skiego Międzynarodowego turnieju 
Judo. Zawody odbyły się 20 marca 
w suchym Lesie.

Jan Brończyk, startujący w ka-
tegorii wagowej do 66 kg, wygrał 
pięć walk przed czasem (na ippon) 
i zajął pierwsze miejsce w swojej 
wadze. Franciszek Kowalski, w ka-
tegorii wagowej do 60 kg, po cięż-
kiej i wyczerpującej walce zdobył 
brązowy medal, wygrywając przez 
ippon. Mateusz Kaszubowski poka-
zał duszę prawdziwego wojownika 
i w swojej wadze do 32 kg, w walce 
o trzecie miejsce, rzucił zawodni-
ka na wazari. Następnie chwycił 
w trzymanie, wygrywając walkę 
przed czasem- relacjonuje łukasz 
Krzyżanowski, jeden z trenerów 
UKs smecz Judo pobiedziska. pią-

te miejsca wywalczyły Hanna wró-
blewska w wadze do 48 kg oraz Na-
talia Konieczka  w wadze do 44 kg. 
w sucholeskim turnieju startowały 

trzydzieści dwie drużyny. Młodzi 
judocy z UKs smecz Judo pobiedzi-
ska wywalczyli w klasyfikacji druży-
nowej ósme miejsce.

Znakomitą passę ma też Marty-
na Brzyńska. Zawodniczka UKs 
smecz Judo pobiedziska stanęła 
na najwyższym podium mistrzostw 

wielkopolski oraz zdobyła brązowy 
medal w zawodach pucharu polski 
w opolu. tytuły mistrzów wielko-
polski wywalczyli też Jan Brończyk 
i Bartosz Farbotko, a brązowe me-
dale mistrzostw wielkopolski zdo-
byli Natalia Konieczko i Mateusz 
Kaszubowski. w gminie pobiedzi-
ska judo trenuje obecnie około 150. 
młodych zawodników.

- to trudny sezon. Cztery turnieje, 
w których nasi zawodnicy mieli star-
tować, zostały odwołane. Zmienio-
ny został termin mistrzostw polski, 
które miały się odbyć w marca. Dla 
zawodników i trenerów oznacza to 
konieczność przebudowania trenin-
gów w momencie, gdy zawodnicy 
są w fazie bezpośredniego przygo-
towania startowego - mówi Bartosz 
Mietliński, trener UKs smecz Judo 
pobiedziska. 
RD 

Wielkanoc z szydełkiem

Pobiedziscy judocy na podium
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Szydełkiem można wyczarować nawet jajko.

Zawodnicy z Pobiedzisk uczestniczący w sucholeskim turnieju wraz z trenerem.

Nowej nawierzchni przybywa na ulicy Bocznej w Biskupicach  
każdego dnia.
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kostrzyn

Nawiązując do konkursu burmistrz 
miasta i gminy Kostrzyn zwrócił się 
do mieszkańców z apelem o wypeł-
nienie ankiety. poniżej jego treść.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ko-
strzyn!
 
Jak wcześniej informowaliśmy gmina 
Kostrzyn we współpracy z  Politech-
niką Poznańską ogłosiła studencki 
otwarty konkurs urbanistyczny pt.: 
„Serce Gminy. Zagospodarowanie 
przestrzenne Rynku w  Kostrzynie 
w  kontekście starówki miasta”. 
Studenci Wydziału Architektury 
Politechniki Poznańskiej opracują 
koncepcję zagospodarowania kilku 
przestrzeni miejskich, usytuowanych 
na starówce:

a) Rynku,
b) rejonu ulic Poznańskiej, Dwor-

cowej, Szymańskiego, Średzkiej, 
Mickiewicza i Kościuszki.

Podstawowym celem opracowań 
jest stworzenie takiej przestrzeni 
starówki, by przyciągała miesz-
kańców, zachęcała do przyjścia, 
zatrzymania się i  spędzenia cza-
su. Aby prace studentów były jak 
najbardziej efektywne i  aby w  jak 
najlepszym stopniu spełniły zamie-
rzony cel zachęcamy Państwa, jako 
najważniejszych przyszłych użyt-
kowników przestrzeni, do wyraże-
nia swojej opinii i  przedstawienia 
swoich oczekiwań wobec koncepcji 
zagospodarowania rynku. W  tym 
celu, we współpracy z  pracownika-
mi Politechniki Poznańskiej odpo-
wiedzialnymi za przeprowadzenie 
konkursu przygotowaliśmy ankie-
tę. Udzielenie odpowiedzi na kilka 
pytań zajmie Państwu kilkanaście 
minut, a wszystkie uwagi będą waż-
nym elementem analiz niezbędnych 
do opracowania nowej przestrzeni 
starówki Kostrzyna.

Uprzejmie prosimy o  wypełnianie 
ankiet do 9 kwietnia. Podsumowanie 
ankiet będzie punktem wyjścia do 
zaplanowanego spotkania studen-
tów z  mieszkańcami (ze względu na 
obecny stan najprawdopodobniej on 
line). Spotkanie to ma być kolejnym 
etapem konsultacji i  udziału miesz-
kańców we wspólnych pracach nad 
koncepcją. Wstępny termin konsul-
tacji z  mieszkańcami zaplanowany 
jest od 19 do 23 kwietnia.

Ponadto prace konkursowe wysta-
wimy do publicznego oglądu z  urzą-
dzeniem plebiscytu wśród mieszkań-
ców na najlepszy projekt.

Z wyrazami szacunku
Szymon Matysek
Burmistrz Gminy Kostrzyn

Serce Gminy
Gmina Kostrzyn we współpracy z politechniką poznańską 
ogłosiła studencki otwarty konkurs urbanistyczny 
pt.: „serce Gminy. Zagospodarowanie przestrzenne Rynku 
w Kostrzynie w kontekście starówki miasta”
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o gminie Kostrzyn czytaj także na 
naszglospoznanski.pl

trwa remont świetlicy wiejskiej 
w  wiktorowie (gm. Kostrzyn). in-
westycja realizowana z  wniosku 
sołtys Doroty Kaczmarek i rady so-

łeckiej. wartość zadania to ponad 
35 tysięcy złotych w tym 14 tysięcy 
złotych pochodzi z Funduszu sołec-
kiego wiktorowa. SM

Gmina Kostrzyn realizuje naj-
większą inwestycję w swojej hi-
storii: „Budowa układu drogowe-
go w rejonie ulic Grunwaldzkiej, 
Średzkiej i powstańców wlkp. w 
Kostrzynie (drogi powiatowe w 
granicach miasta) wraz z tune-
lem pod torowiskiem linii kole-
jowej e20 relacji poznań – war-
szawa”.  

tym samym spełniają się ma-
rzenia wielu pokoleń mieszkańców 
gminy. 
ŁS

Zmodernizowana została ulica 
pałacowa w Gułtowach (gm. Ko-
strzyn). inwestycja zrealizowana z 
wniosku radnego Marka Kowalskie-

go. Zakres robót objął wykonanie 
chodnika oraz jezdni z  kostki bru-
kowej. wartość inwestycji to ponad 
400 tysięcy złotych. SM

Zbliża się okres Świąt wielkanoc-
nych, a  wraz z  nim w  Kostrzynie 
pojawiły się wielkanocne dekoracje.
Kolorowe pisanki urozmaicają kra-

jobraz nad zbiornikiem wodnym 
przy placu Kurdeszowym w  Ko-
strzynie. 
ŁS

Z okazji jubileuszu 770-lecia nada-
nia praw miejskich Kostrzynowi 
ukazały się pamiątkowe pocztówki. 
Kartki będą dostępne w  Bibliote-

ce publicznej w  Kostrzynie oraz 
w  Urzędzie Miejskim. ponadto po-
wstała pieczęć upamiętniająca rocz-
nicę lokacji naszego miasta. ŁS
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remont świetlicy 
w Wiktorowie

Pałacowa w Gułtowach

Pocztówki na jubileusz

Rondo „Północne” nabiera kształtu 

Kolorowe pisanki 
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10 Dopiewo

Dąbrówka
trwa modernizacja czterech ulic 

w Dąbrówce: palisadowej, Forto-
wej, Jagiellońskiej i piastowskiej. 
wartość robót: 2 785 000 zł. Urząd 
Gminy Dopiewo pozyskał na ten cel 
w  2020 r. dofinansowanie z Fundu-
szu Dróg samorządowych. termin 
zakończenia: 30 listopada 2021 r. 
inwestycja obejmuje wykonanie: 
kanalizacji deszczowej wraz z kolek-

torem i pompownią wód, utwardze-
nia dróg kostką betonową, budowę 
dwóch wyniesionych skrzyżowań, 
progu zwalniającego, chodników i 
zjazdów do posesji.  wykonawcą in-
westycji jest iNVestoN sp. z o.o. 
z obornik.

Dopiewo
trwają prace na ul. południowej i 

łąkowej w Dopiewie związane z ka-

nalizacją deszczową. Docelowo do 
połowy 2021 r. wybudowana zosta-
nie droga, ścieżka pieszo - rowerowa 
oraz oświetlenie. Koszt: 1 324  817 
zł. inwestycję, na którą gmina Do-
piewo pozyskała dofinansowanie z 
Funduszu Dróg samorządowych, 
wykonuje firma perfecta z Komor-
nik. Do końca października potrwa 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ulicach: ks. alfonsa Majcherka, 

Magnackiej, Zacisze, wiosennej i 
Marcowej oraz chodnika w ciągu 
ul. ks. alfonsa Majcherka od ul. 
stawnej do ul. wiosennej wraz z 
oświetleniem. inwestycja obejmuje 
wykonanie: kanalizacji sanitarnej 
tłocznej i grawitacyjnej, wybudo-
wany zostanie chodnik z kostki 
betonowej i szerokości, na jezdni 
zostanie ułożona warstwa ścierana 
z betonu asfaltowego. ponadto wy-

konana zostanie kanalizacja desz-
czowa i odtworzona nawierzchnia 
po pracach związanych z urządze-
niami podziemnymi i oświetleniem. 
łączny koszt: 4  119 270 zł. Urząd 
Gminy Dopiewo pozyskał na zada-
nie 3  782  463 zł dofinansowania z 
rządowego Funduszu inwestycji 
Lokalnych. wykonawcą robót jest 
firma rawo z tuliszkowa. 
Aleksandra Rutyna 

Gmina Dopiewo modernizuje drogi 
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Urząd Gminy Dopiewo od kilku lat 
przekonuje mieszkańców, że warto 
zwrócić uwagę na to, czy w zezna-
niu podatkowym pit wskazany jest 
jako miejsce zamieszkania adres 
na terenie tej gminy. Jeśli tak bę-
dzie, to do budżetu gminnego wróci 
„z centrali” ok. 40 proc. podatku 
dochodowego mieszkańca, który 
i tak zapłaci go państwu. w ten spo-
sób samorząd zyskuje dodatkowe 
środki na inwestycje poprawiające 
komfort życia mieszkańców, sze-
roko rozumianą ofertę społeczną – 
sport, kulturę, oświatę, integrację 
czy akcje mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa w czasach epidemii 
(m.in. kwietniowa akcja „Maseczka 
dla mieszkańca”, w ramach której 

zostało rozprowadzonych wśród 
mieszkańców 50 tys. maseczek 
ochronnych). o kilka milionów zło-
tych rocznie, dzięki pozytywnej re-
akcji mieszkańców, którzy włączyli 
się w akcję „Bądźmy Git z pit!”, 
zwiększają się wpływy z pit do bu-
dżetu gminy Dopiewo. Często mówi 
się obecnie o wpływie epidemii, izo-
lacji i ograniczeń, na gospodarkę 
i rynek pracy. Jedną z konsekwencji 
będą mniejsze wpływy  z pit-ów do 
budżetów samorządów. Niewyklu-
czone, że część inwestycji samorzą-
dy będą musiały przesunąć w czasie 
na kolejne lata. Budżety mogą pod-
reperować ci, którzy do tej pory nie 
zwracali uwagi na to, jaki adres wid-
niał w ich deklaracji, bo było im to 

obojętne. a przecież czasem adresy 
meldunku i zamieszkania są różne. 

szacuje się, że to niedopatrzenie 
w niektórych gminach może doty-
czyć nawet kilku tysięcy podatników 
(mieszkańców). warto uświadomić 
sobie wagę podania odpowiedniej 
informacji o adresie zamieszkania 
w deklaracji podatkowej. w czasach 
walki z koronawirusem, mobiliza-
cja mieszkańców, jest szczególnie 
istotna. ważna jest każda złotówka. 
Bądźmy Git z pit! 

Bądźmy GIT z PIT!
informacje o miejscu zamieszkania należy aktualizować 
na bieżąco, ale nie zawsze o tym pamiętamy. Dane na ten 
temat, które podajemy jako aktualne dla roku, za który się 
rozliczamy, mają wpływ na to, do jakiej gminy popłynie 40 
procent podatku dochodowego
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Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Dop i ewo z pit-ami w Urzędzie skarbowym poznań – wilda przy ul. Dolna wilda 80B w poznaniu. to było kilka lat temu. Dziś coraz więcej osób rozlicza się z fiskusem za pośrednictwem 
internetu. Mamy indywidualne rachunki podatkowe i korzystamy z konta podatnika na stronie: www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. Dane o miejscu zamieszkania możemy zaktualizować wirtu-
alnie. tradycjonalistom w okresie epidemii pozostała forma listowna – wysłanie formularza aktualizacyjnego do Urzędu skarbowego w kopercie.
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tarnowo poDGórne

w nadchodzącym czasie, ze wzglę-
du na sytuację epidemiczną oraz 
w trosce o bezpieczeństwo przed-
siębiorców i ekspertów, nie zmieni 
się sposób świadczenia wsparcia. 
Dyżury księgowe, podatkowe jak i 
prawne odbywać się będą mailowo, 
od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach pracy Urzędu Gminy tar-
nowo podgórne. wszelkie pytania, 
kierowane do ekspertów, prosimy 
przesyłać na adres: kontakt@tar-
nowo-podgorne.pl Dodatkowo, raz 
w miesiącu, w wyznaczonym termi-
nie skorzystać można z konsultacji 
telefonicznych. w przypadku chęci 
zasięgnięcia porady drogą telefo-
niczną, niezbędna jest wcześniejsza 
rejestracja w biurze tarnowskiego 
Centrum wspierania przedsiębior-
czości. w tym celu wyślij zgłosze-
nie mailowo na adres: kontakt@
tarnowo-podgorne.pl lub zadzwoń: 
61 89 59  242. informacji na temat 
dyżurów specjalistów udziela Dag-

mara orlik. szczegółowe informa-
cje, dotyczące konsultacji, dostęp-
ne są także na stronie internetowej 
tarnowskiego Centrum wspierania 
przedsiębiorczości (www.tcwp.pl) 
w zakładce „doradztwo”. 

Harmonogram telefonicznych 
konsultacji specjalistów w drugim 
kwartale 2021 r. przedstawia się na-
stępująco:

• Doradca podatkowy – 12 kwiet-
nia, 10 maja, 14 czerwca

ekspert odpowie na pytania m.in. 
o formalności związane z założe-
niem firmy, wyborem najkorzyst-
niejszej formy opodatkowania, 
wskazania konsekwencji podatko-
wych zawieranych umów oraz wielu 
innych zagadnień, które pojawiają 
się przy zakładaniu oraz prowadze-
niu działalności gospodarczej. Do-
radca odpowie także na wszelkie py-
tania dot. tarcz antykryzysowych. 

• Księgowa – 19 kwietnia, 17 
maja, 21 czerwca

Księgowa udziela wsparcia w 
zakresie wyboru formy opodatko-
wania, zmiany formy opodatkowa-
nia, obowiązków ewidencyjnych i 
podatkowych w zakresie podatku 
dochodowego. Dowiesz się także 
jakie są obowiązki przedsiębiorcy w 
związku ze sprzedażą na rzecz osób 
fizycznych (kasa fiskalna, sprzedaż 
wysyłkowa) oraz w zakresie ubez-
pieczeń społecznych ZUs, podatku 
Vat i zatrudnienia pracownika na 
umowę o pracę i umowy cywilno-
prawne (zlecenia, o działo) oraz 
wymogi przy zatrudnianiu obcokra-
jowców. 

• Radca prawny – 14 kwietnia, 19 
maja, 9 czerwca 

Dyżur obejmuje m. in. opiniowa-
nie umów i innych dokumentów w 
obrocie gospodarczym, doradztwo 
w bieżących sprawach z zakresu 
prawa gospodarczego i handlu oraz 
z zakresie prawa pracy. 
Dagmara Orlik, TCWP

Konsultacje 
specjalistów
Gmina tarnowo podgórne wspiera lokalnych przedsiębiorców, 
start-upy oraz mieszkańców, planujących rozpocząć pracę na 
własny rachunek, m.in. poprzez organizację bezpłatnych 
konsultacji specjalistów – księgowej, doradcy podatkowego 
oraz radcy prawnego 

Czas pandemii zmusił seniorów, 
którzy czynnie uczestniczyli w zaję-
ciach organizowanych przez pałac 
Jankowice (gm. tarnowo podgór-
ne), do pozostania w swoich do-
mach. Zajęcia z ceramiki cieszyły 
się wielkim powodzeniem, były 
siłą napędową, która odkryła w nas 
talent do tworzenia prawdziwych 
dzieł sztuki. 

– w związku z brakiem możliwo-
ści spotkań w pracowni ceramicznej 
pałac Jankowice zorganizował za-
jęcia online – mówi dyrektor pała-
cu Jankowice Monika rutkowska. 
– seniorzy mają okazję do cotygo-
dniowych spotkań z koleżankami 
i kolegami oraz z naszą koordyna-
torką Magdaleną Kokoszko, która 
inspirując nas swoimi pomysłami 
uczy nas rzeźbienia w glinie. Może-
my pochwalić się naprawdę wspa-

niałymi pracami, które powstają w 
naszych domach. 

idąc naprzeciw budzącej się 
wiośnie na zajęciach powstały 
prace związane ze świętami wiel-
kiej Nocy. 3 kwietnia o 15.00 od-
będzie się wystawa naszych prac 
online pt. „Ceramika naszą pa-
sją”. Niestety ze względu na obec-
ną sytuację nie będą one w pełni 
wykończone, ale wszyscy mamy 
nadzieję, że nabiorą pięknych 
kolorów w najbliższym czasie. – 
Czekamy z niecierpliwością na 
powrót do normalności, aby móc 
pomalować i poszkliwić prace w 
murach pracowni ceramicznej pa-
łacu – zapewnia dyrektor Monika 
rutkowska. 

wystawa dostępna będzie na ka-
nale youtube pałacu Jankowice.
Lucyna Stachurska

płatności za odbiór odpadów w gmi-
nie tarnowo podgórne odbywają 
się na takich samych zasadach jak 
w roku ubiegłym. Kwoty i numery 
kont pozostają bez zmian.

przypominamy, że deklarację 
należy złożyć w przypadku zakupu 
lub wynajmu nieruchomości, jeśli 
zmieniły się dane zawarte w dotych-
czasowej deklaracji np. zmieniła się 
liczba osób zamieszkałych, albo je-
śli ktoś się wyprowadzi lub sprzedał 
nieruchomość. Deklarację składa 
właściciel, współwłaściciel, użyt-

kownik wieczysty, użytkownik lub 
najemca. 

Deklarację należy złożyć w Urzę-
dzie Gminy tarnowo podgórne lub 
w filii Urzędu Gminy w przeźmie-
rowie, najlepiej za pośrednictwem 
elektronicznej platformy Urzędu 
Gminy tarnowo podgórne e pUap 
lub na portalu e – UrZĄD w tar-
nowie podgórnym. po złożeniu 
mieszkaniec otrzymuje decyzję z 
podanym numerem konta, na który 
trzeba wpłacić określoną w doku-
mencie kwotę. ARz 

Gmina tarnowo podgórne zapra-
sza do drugiej edycji konkursu Złap 
deszcz, zachęcając mieszkańców 
do budowania instalacji do łapania 
wód opadowych, wykorzystujących 
je później w ogrodzie, w domu czy w 
firmie. – pierwsza edycja konkursu 
pokazała, że mieszkańcy chcą gro-
madzić deszczówkę, by potem wy-
korzystywać ją potem chociażby do 
podlewania w ogrodzie – mówi wójt 
tarnowa podgórnego tadeusz Czaj-
ka. – Konkurs jest zapowiadamy już 
dzisiaj, by wszyscy chętni mogli wy-
korzystać pierwsze wiosenne dni na 
zbudowanie własnej przydomowej 
instalacji.

od 19 kwietnia na Facebooku 
Gminy tarnowo podgórne miesz-
kańcy będą mogli zamieszczać zdję-
cia pokazujące własne rozwiązania, 

ich budowę lub już końcowy sposób 
wykorzystywania wód opadowych. 
ARz

Ceramika w oczach seniora

Opłaty za odpady 
bez zmian

Złap deszcz!
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12 koMorniki, swarzęDz

Liczba mieszkańców gminy Ko-
morniki wciąż się zwiększa a wraz 
z nią, rosną też potrzeby związane 
z bazą edukacyjną. wybudowana w 
2016 roku szkoła podstawowa nr 
2 w plewiskach stała się za ciasna 
dla najmłodszych. według prognoz 
miejsca do nauki potrzeba dwa razy 
więcej, dlatego jeszcze w tym roku 
rozpocznie się rozbudowa tej pla-
cówki. Będzie to kolejna duża in-
westycja oświatowa w gminie ostat-
nich lat. 

w przetargu na „rozbudowę 
szkoły podstawowej nr 2 w plewi-
skach” ogłoszonym w lutym br., 11 
firm złożyło swoje oferty. ich wy-
sokość wahała się od 12 do ponad 
18 milionów złotych. trwa obecnie 
procedura badania ofert. Całe po-
stępowanie odbywa się wyłącznie 
elektronicznie za pośrednictwem 
platformy Zakupowej open Nexus. 

Zgodnie z zamówieniem zadanie 
obejmie budowę budynku dydak-
tycznego wraz z łącznikiem oraz 
części rekreacyjno-sportowej. Do 
dyspozycji uczniów będzie 15 no-

wych sal lekcyjnych, w tym kompu-
terowa i językowa. Dokumentacja 
projektowa zakłada również zago-
spodarowanie terenu zewnętrzne-

go, m.in w boisko sportowe z bież-
nią okólną. 

przewidywane nakłady finansowe 
na ten rok wyniosą 3 mln zł. Zakoń-

czenie prac i oddanie najmłodszym 
części dydaktycznej przewidywane 
jest na 1 września 2022 roku.

wybudowanie dodatkowych sal 

lekcyjnych w szkole przyczyni się do 
podniesienia komfortu nauczania 
uczęszczających do niej uczniów. 
PP

wkrótce zostanie wybudowana 
ścieżka rowerowa na ul. Jeziornej 
w Komornikach. powstanie ona w 
ciągu drogi powiatowej nr 2495p 
Komorniki – szreniawa. Ścieżka 
będzie miała długość 1120 me-
trów.  

inwestycja będzie realizowana 
wspólnie przez starostwo poznań-
skie i gminę Komorniki, które sta-
rały się o wsparcie tej inwestycji. 

ostatecznie wniosek pozytywnie 
przeszedł weryfikację i został wy-
brany do dofinansowania. 

Koszt całkowity budowy wynie-
sie 2 mln zł, z czego ponad 1,7 mln 
będzie dofinansowane ze środków 
zewnętrznych. pozostałe koszty sfi-
nansują wnioskodawcy. 

wybudowanie ścieżki plano-
wane jest w tym roku, a za jej wy-
konanie odpowiedzialny będzie 

Zarząd Dróg powiatowych w po-
znaniu.

Zadanie będzie realizowane w 
ramach dofinansowania wrpo 
2014+poddziałanie 3.3.3. wspiera-
nie strategii niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska w ramach Zit 
dla MoF poznania, typ projektu ii 
rozbudowa systemu tras rowero-
wych na obszarze funkcjonalnym 
poznania. PP 

11 firm chce rozbudować „dwójkę”

Ścieżka z Komornik do Szreniawy

wybudowana w 2016 roku szkoła podstawowa nr 2 w Plewiskach stała się za ciasna dla najmłodszych
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piszemy także na  
naszglospoznanski.pl

Do dyspozycji 
uczniów będzie 15 
nowych sal lekcyj-
nych, w tym kompu-
terowa i językowa 
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kórnik

Można jeszcze zgłaszać projekty, 
które po etapie weryfikacji formal-
nej i merytorycznej wybierane będą 
przez mieszkańców do realizacji 
w 2022 roku.

w bieżącej edycji na realizację 
projektów BoGK w  przyszłorocz-
nym budżecie wydatkowany będzie 
w  sumie milion złotych. podobnie 
jak w  ostatniej edycji (konsulta-
cje przeprowadzono przed dwoma 
laty), osobno rywalizować będą pro-
jekty małe (ich szacunkowy koszt 
nie może przekroczyć 30 tys. zł) 
oraz duże (wycenione w  przedziale 
od 30 tys. zł do 400 tys. zł). 

Na projekty małe zarezerwowa-
no 70 tys. zł, a na większe 930 tys. 
zł. Mogą je zgłaszać do 4 kwietnia 
wszyscy mieszkańcy miasta i gminy 
Kórnik.

Głosowanie trwać będzie od 1 
czerwca do 31 sierpnia 2021 r. 
wszystkie informacje, w  tym re-
gulamin tegorocznej edycji BoGK 
zainteresowani mogą znaleźć na 
stronie

https://kornik.budzet-obywa-
telski.org/. poprzez tę internetową 
witrynę można obecnie zgłaszać 
projekty. Zapraszamy! ŁG

Budżet Obywatelski 
MiG Kórnik
trwa kolejna edycja Budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy 
Kórnik

informacji z miasta i gminy Kórnik 
szukaj też na  

naszglospoznanski.pl

Na kórnickim rynku pojawiły się 
kwietniki, pisanki i kura. 

- sytuacja pandemiczna nadal 
zmusza nas wszystkich do wzmożo-
nej ostrożności i ograniczenia kon-
taktów bezpośrednich – napisał na 
facebooku burmistrz gminy Kórnik 
przemysław pacholski. - Jednak ży-

cie toczy się dalej, a wiosenna aura 
pomaga optymistycznie spojrzeć na 
świat. Dzięki pracownikom spółki 
woDKoM na kórnicki rynek zawi-
tała wielka kura i kolorowe pisanki 
oraz kwietniki. to znak, że święta 
wielkiej Nocy tuż, tuż... 
Red

Pisanki i kura na rynku
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40 z 47 ofert, jakie złożyły organiza-
cje pożytku publicznego w odpowie-
dzi na ogłoszenie o otwartych kon-
kursach, otrzyma dofinansowanie 
gminy Dopiewo. wyniki zostały po-
dane do publicznej 11 marca 2021 r. 
za pośrednictwem stron gminnych 
dopiewo.pl i bip.dopiewo.pl. trwa 
podpisywanie umów i aktualizacja 
zakresów zadań i kosztorysów.

podobnie jak przed rokiem pula 
środków przeznaczonych na dofi-
nansowanie projektów stowarzy-
szeń, klubów i fundacji, wpisują-
cych się w „program współpracy z 
NGo w  2021 r.”, wynosi w 1 mln 45 

tys. zł. w konkursach dla poszcze-
gólnych priorytetów programu roz-
dysponowano 943 315 zł. 

Choć oczekiwania sięgnęły 2 mln 
zł, to nie rozdysponowano całości. 
w puli pozostało ponad 100 tys. zł, 
z czego ponad połowa na kulturę, 
sporo na krajoznawstwo i wypoczy-
nek, niepełnosprawnych, zdrowie i 
profesjonalizację NGo. rozdyspo-
nowano całą kwotę 800 tys. zł za-
rezerwowaną na sport, ale na inne 
zadania możliwe będzie pozyskanie 
dofinansowania na projekty realizo-
wane w ramach tzw. powierzenia. 
AM

Dopiewo, stęszew 

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został  
w siedzibie Urzędu,  wykaz nieruchomości przeznaczonych    do wydzierżawienia, 
stanowiący  załącznik do Zarządzenia Nr 254 Burmistrza Gminy Stęszew  
z dnia 17 marca  2021r.  

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

Wyniki konkursów NGO
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