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2 KrótKo z powiatu

Wystarczą cztery tygodnie, aby 
zaszczepić mieszkańców powiatu 
poznańskiego przeciwko korona-
wirusowi. Do wojewody wielkopol-
skiego trafiła lista proponowanych 
punktów masowych szczepień, 
którą, za pośrednictwem powiatu 
poznańskiego, zgłosili wójtowie 
i burmistrzowie 17 gmin. Jest tylko 
jeden warunek. Potrzeba nielimito-
wanej liczby szczepionek!

– Reakcja włodarzy naszych gmin 
była błyskawiczna. Dzięki wska-
zaniu lokalizacji, w których mogą 
odbywać się masowe szczepienia, 
jesteśmy w stanie przyjąć 95 tysięcy 

osób tygodniowo – mówi tomasz 
Łubiński, wicestarosta poznański.  

każda gmina zaproponowała 
co najmniej jedno, a w niektórych 
przypadkach dwa i więcej miejsc. 
W sumie na liście przekazanej woje-
wodzie znalazły się 23 punkty, które 
mogą być organizowane w halach 
sportowych, salach widowisko-
wych, na tarnowskich termach czy 
w domach kultury. 

– nie oczekujemy żadnych pie-
niędzy. Dzięki umowie ze Szpitalem 
Podolany do obsługi zapewnione 
zostały zespoły szczepienne – mówi 
Piotr Wiśniewski, dyrektor biura 

Metropolia Poznań, które już wcze-
śniej utworzyło na terenie powiatu 
5 punktów szczepień na kształt ma-
sowych. – Mamy wypracowany sys-
tem, dlatego możemy błyskawicznie 
zacząć działać. 

Jak przyznaje Szymon Jankowski, 
prezes Szpitala Podolany, placówka 
jest w stanie zapewnić 50-60 zespo-
łów złożonych z medyka i pielęgnia-
rek, które mogą obsłużyć mieszkań-
ców powiatu. 

Masowe punkty szczepień mia-
łyby ruszyć jeszcze w tym miesiącu 
i szczepić siedem dni w tygodniu. 
tygodniowo byłyby w stanie przy-

jąć prawie sto tysięcy mieszkańców. 
Decyzja o liczbie uruchomionych 
punktów zależy jednak od wojewody 
wielkopolskiego i narodowego fun-
duszu zdrowia. 

– z zapowiedzi wojewody wynika, 
że około 11-12 kwietnia ma powstać 
ostateczna lista takich punktów – 
mówi t. Łubiński, wicestarosta po-
znański. – Warto podkreślić, że nie 
dotyczą one wyłącznie mieszkań-
ców powiatu. nie zamykamy się na 
Poznań. Jeśli będą chętni, to także 
zostaną zaszczepieni. 

zgodnie z deklaracją rządu za-
kwalifikować do szczepienia będzie 

mógł lekarz, felczer, stomatolog, 
pielęgniarka, położna i ratownik 
medyczny. zastrzyk będzie moż-
na przyjąć nie tylko w przychodni 
czy szpitalu, ale też w mobilnym 
punkcie szczepień, zakładzie pracy, 
a nawet w aptece. aby móc podać 
szczepionkę, należy przejść specjal-
ny kurs. Uprawnienia takie zdobędą 
m.in. farmaceuci i fizjoterapeuci. 
Dodatkowo możliwe stanie się po-
zyskanie szczepionek dla pracowni-
ków przez firmy zatrudniające mini-
mum 500 osób. JF 
Lista szczepień masowych dostępna 
będzie na www.powiat.poznan.pl.

Mieszkańców 
powiatu zaszczepimy 
w 4 tygodnie!
na liście przekazanej wojewodzie znalazły się 23 punkty  
z 17 gmin powiatu poznańskiego, które mogą być 
organizowane w halach sportowych, salach widowiskowych,  
na Tarnowskich Termach czy w domach kultury 

Poznański teatr Muzyczny pojawi 
się ze swoimi spektaklami w powie-
cie poznańskim. W tym roku zapla-
nowano m.in. cykl koncertów w gmi-
nach położonych wzdłuż Warty. 

Wszystko dzięki nawiązaniu 
współpracy pomiędzy powiatem 
a teatrem Muzycznym. na mi-
nionej sesji Rady Powiatu w Po-
znaniu radni jednogłośnie podjęli 
decyzję o udzieleniu 2-milionowe-
go wsparcia popularnej i lubianej 
przez mieszkańców regionu insty-
tucji kultury w Poznaniu. W tym 
i w przyszłym roku otrzyma ona na 
bieżącą działalność po pół miliona 
zł, w roku 2023 zaś – 1 mln zł.  takie 
wsparcie jest efektem zeszłorocznej 
deklaracji pomocy zawartej w liście 
intencyjnym podpisanym przez po-
wiat poznański i miasto Poznań. 

– z naszych badań wynikało już 
kilka lat temu, że prawie połowa 
widzów pochodzi spoza Pozna-

nia. Pracują tu i może korzystają 
z rozmaitych usług miejskich, ale 
mieszkają w metropolii. zaofero-
waliśmy więc dodatkowe działania 
na terenie powiatu. to będą koncer-
ty, mniejsze przedstawienia, które 
możemy pokazywać na scenach 
w innych ośrodkach. Proponujemy 
także projekt, który łączy Poznań 
z gminami ościennymi rzeką Wartą 
– mówił Przemysław kieliszewski, 
dyrektor teatru Muzycznego w Po-
znaniu.

Współpraca teatru i powiatu 
uzyskała pierwsze konkretne efekty 
pod koniec grudnia zeszłego roku. 
na facebooku oraz kanale Youtube 
odbyła się premiera wyjątkowego 
spektaklu z największymi przebo-
jami musicalowymi pt. „Bądźmy 
razem. koncert dla pracowników 
ochrony zdrowia”. Wydarzenie to, 
współfinansowane przez powiat, 
zadedykowano tym, którzy każdego 

dnia stawiają czoło pandemii. od 
czasu premiery widowisko obejrza-
ło prawie 400 tysięcy osób. koncert 
można nadal oglądać bezpłatnie na 
kanale Youtube. Będzie emitowany 
do czerwca. 

– Dzięki współpracy pomiędzy 
naszymi samorządami, teatr Mu-
zyczny będzie pokazywać spektakle 
i koncerty dla bardzo licznej grupy 
widzów metropolii poznańskiej, 
w tym dla mieszkańców powia-
tu – powiedział tomasz Łubiński, 
wicestarosta poznański. – Mimo iż 
obecnie w wyniku pandemii reper-
tuar został przeniesiony do sieci, 
wsparcie finansowe, jakie planuje-
my przekazać tej instytucji kultury 
jest bardzo potrzebne. Dzięki naszej 
współpracy zyskają mieszkańcy, 
a także artyści, których sytuacja 
w obecnych czasach jest bardzo 
trudna. 
KG 

Teatr Muzyczny nie tylko w Poznaniu

Koncert dla pracowników ochrony zdrowia można oglądać do czerwca.

fo
t.

 M
. k

o
R

D
U

la
 

fo
t.

 a
R

c
h

iW
U

M
 



3
nr 201 / 12 KWIETnIA 2021

BuK

o gminie Buk piszemy także na  
naszglospoznanski.pl

ReklaMa

7 kwietnia Wielkopolski zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
podpisał ze spółką colaS Polska 
umowę na rozbudowę drogi woje-
wódzkiej nr 306 od Buku do skrzy-
żowania z drogą S5 na odcinku 
przebiegającym w granicach gminy 
Buk. Umowę w obecności Wojcie-
cha Jankowiaka, wicemarszałka wo-
jewództwa wielkopolskiego i Pawła 
adama, burmistrza miasta i gminy 
Buk, podpisali: Paweł katarzyński, 
dyrektor WzDW w Poznaniu i Ma-
ciej hewusz, dyrektor Regionu co-
laS Polska.

odcinek o długości 3,7 km w 
Buku to jeden z dwóch etapów 
rozbudowy drogi nr 306 zaplano-
wanych do realizacji w latach 2021-
2023. Równolegle trwa jeszcze 
postępowanie przetargowe dla od-
cinka o długości 8,6 km w granicach 
gminy Stęszew. to kontynuacja in-
westycji rozpoczętej w 2017 r.

z uwagi na lokalizację i natężenie 
ruchu ma ona strategiczne znacze-
nie dla poprawy warunków i bez-
pieczeństwa ruchu oraz dalszego 
rozwoju i rozbudowy sieci połączeń 
drogowych w regionie. Jest realizo-
wana w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu operacyj-

nego 2014+ i współfinansowana 
przez Unię europejską z europej-
skiego funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. została podzielona na trzy 
etapy.

1. Rozbudowa DW nr 306 od 
skrzyżowania z nowym przebie-

giem S5 do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 431 w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Długość 
odcinka: 8,2 km. Wartość zada-
nia: 27, 9 mln zł, w tym 22,8 mln zł 
udział Ue. okres realizacji: 2017-
2020.

2. Rozbudowa DW nr 306 od 
Buku do skrzyżowania z nowym 
przebiegiem S5 – gmina Buk w 
systemie „buduj”. 1 marca br. na-
stąpiło otwarcie ofert. Wyłoniony 
wykonawca: colaS Polska Sp. z 
o.o. Wartość umowna: 14,8 mln zł. 

Długość odcinka: 3,7 km. okres re-
alizacji: 2021-2023.

3. Rozbudowa DW nr 306 od 
Buku do skrzyżowania z nowym 
przebiegiem S5 – gmina Stęszew w 
systemie „buduj”. trwa postępowa-
nie przetargowe, 1 marca br. nastą-
piło otwarcie ofert. Wpłynęły cztery: 
colaS Polska Sp. z o.o. – 25,1 
mln zł, StRaBag Sp. z o.o. – 28,8 
mln zł, Pol-DRÓg DRaWSko 
PoMoRSkie S.a. – 29,1 mln zł, 
eURoVia Polska S.a. – 30,2 mln 
zł. Długość odcinka: 8,6 km.  okres 
realizacji: 2021-2023.

zakres prac obejmuje m.in.: 
wzmocnienie i poszerzenie ist-
niejącej konstrukcji nawierzchni, 
budowę chodników i ścieżek rowe-
rowych, przebudowę i budowę prze-
pustów, rowów, poboczy i zjazdów, 
przebudowę skrzyżowań z drogami 
publicznymi, budowę kanalizacji 
deszczowej, budowę elementów 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
np. aktywnych znaków na wyspach 
i wykonanie oznakowania. 
Paulina Jęczmionka-Majchrzak 

Rozbudowa DW 306 Buk – Stęszew
odcinek o długości 3,7 km w Buku to jeden z dwóch etapów rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 306 
zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2023 
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4 poznań

– tworzymy przestrzeń dla wszyst-
kich, gdzie kluczową rolę odgrywać 
będzie sprawny transport publicz-
ny, pieszy i rowerowy. Dzięki prze-
budowie na ul. Św. Marcin i al. 
Marcinkowskiego pojawi się kilka-
dziesiąt drzew i zieleń niska, nawet 
w miejscach, gdzie ich dotychczas 
nie było. zmiany będą impulsem dla 
rozwoju lokalnego handlu i usług, 
a odnowiona przestrzeń przyciągnie 
poznaniaków i turystów – mówi Ja-
cek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Prace będą prowadzone na ul. 
Św. Marcin pomiędzy ul. Ratajcza-
ka i al. Marcinkowskiego oraz frag-
mencie al. Marcinkowskiego - od 
ul. Św. Marcin do Placu Wolności. 

Realizacja kolejnego etapu Pro-
gramu centrum będzie wiązała się 
z koniecznością wprowadzenia na 
czas jej trwania tymczasowej orga-
nizacji ruchu w rejonie prowadzonej 
inwestycji. zakończenie robót bu-
dowlanych planowane jest na trzeci 
kwartał 2022 roku. Przywrócenie 
ruchu tramwajowego przez węzeł 
Podgórna ma nastąpić wcześniej, 
bo w pierwszym kwartale przyszłe-
go roku. 

Zmiany organizacji ruchu
Rozpoczęcie zasadniczych robót 
budowlanych zaplanowano między 
10 a 12 kwietnia. gotowy już jest 
tymczasowy tor oraz sieć trakcyjna 
na pl. Wiosny ludów.  zamknięty 
został ruch na placu budowy i wpro-
wadzono tymczasową organizację 
ruchu, która będzie obowiązywała 
w czasie prowadzenia robót. 

Jako pierwsze realizowane będą 
roboty wymagające głębokich wyko-
pów, związane z wymianą podziem-
nej infrastruktury wodno-kanaliza-
cyjnej. zarówno prace rozbiórkowe, 
jak i wymiana podziemnych instala-
cji, wymagały zamknięcia dla ruchu 
kołowego oraz tramwajowego ul. 
Św. Marcin – od skrzyżowania z ul. 
Ratajczaka do skrzyżowania z ul. 
Piekary, a także odcinka al. Marcin-
kowskiego – od skrzyżowania z ul. 
Św. Marcin do Placu Wolności. Ul. 
Podgórna, do której będzie dostęp 
od strony pl. Wiosny ludów, za 
sprawą zamknięcia al. Marcinkow-
skiego będzie ulicą bez przejazdu. 

na placu budowy zachowane 
będą dojścia do posesji oraz moż-
liwość wjazdu na wewnętrzne par-
kingi dla mieszkańców kamienic. 
Utrzymana zostanie „droga życia”, 
a w godz. od 7 do 9 oraz od 14.30 do 
17 umożliwiony będzie dojazd po-
jazdów dostawców do lokali użytko-
wych i sklepów, a także aut obsługi 
komunalnej. 

Dla ruchu pieszego zaprojekto-
wano zamknięcie przejścia przez ul. 
Św. Marcin. Piesi będą kierowani na 
kolejne, oddalone o 30 m - za skrzy-
żowaniem z ul. Piekary. W rejonie 
prowadzonych prac trzeba będzie 
zwracać uwagę na bieżące oznako-
wanie.

najpierw przebudowywany bę-
dzie odcinek ul. Św. Marcin od ul. 

Ratajczaka do Piekary. następny, 
znajdujący się między wyjazdem 
z ul. Piekary a skrętem w al. Marcin-
kowskiego, będzie przebudowywa-
ny w dalszej kolejności. Prawoskręt 
z ul. Piekary w ul. Św. Marcin zosta-
nie na tym etapie robót utrzymany, 
głównie z myślą o dostawcach oraz 
autach, które będą się kierowały na 
parking galerii handlowej. Dojazd 
do niej będzie możliwy również od 
od ul. 27 grudnia, odcinkiem al. 
Marcinkowskiego przebiegającym 
przy hotelu Rzymskim. na tym eta-
pie robót będzie obowiązywał tam 
ruch dwukierunkowy.

W związku z zamknięciami dla 
ruchu fragmentów ul. Św. Marcin 
oraz al. Marcinkowskiego przygo-
towane zostały objazdy. zasadni-
czy, od ul Strzeleckiej, poprowa-
dzony został ulicami: krysiewicza, 
ogrodową, Powstańców Wlkp., al. 
niepodległości i Solną. zalecany 
jest również objazd ulicami: Długą, 
garbary, kazimierza Wielkiego, 
Mostową, garbary, Małe garba-
ry i Wolnica. kierowcy jadący od 
skrzyżowania ul. Św. Marcin i Rataj-
czaka mogą objechać plac budowy 
ulicami: Ratajczaka, Powstańców 
Wlkp., al. niepodległości i Solną. 
na znaczących węzłach zlokalizo-
wane zostały tablice informacyjne, 
kierujące na objazd zasadniczy lub 
zalecany.

ograniczenia ruchu kołowego 
dotyczą też będą pl. Wiosny ludów 
przed budynkiem kupca Poznań-
skiego w kierunku od ul. Strzelec-
kiej do ul. Podgórnej oraz wylotu ul. 
Podgórnej w al. Marcinkowskiego. 

objazd w kierunku al. Marcin-
kowskiego możliwy jest ulicami: 
krysiewicza, Piekary i Św. Marcin. 
Ponadto ul. Szymańskiego i ul. Wy-
soka są ulicami jednokierunkowymi 
w kierunku od ul. krysiewicza do ul. 
Św. Marcin.

Dojazd do pl. Wiosny ludów od 
strony ul. Św. Marcin pozostaje bez 
zmian, natomiast zamknięty jest 
wyjazd z ul. Podgórnej w al. Mar-
cinkowskiego (dojazd dla miesz-
kańców będzie możliwy od ul. Św. 
Marcin i ul. Szkolnej). Ponadto 
utrzymany będzie przejazd pojaz-
dów (w tym rowerów) jezdnią z ul. 
Szkolnej w kierunku ul. krysiewi-
cza. Wjazd i wyjazd dla klientów 

kupca Poznańskiego możliwy bę-
dzie nadal tylko od strony ul. Strze-
leckiej.

Zmiany w transporcie publicznym 
od 10 kwietnia zamknięty dla ru-
chu tramwajowego jest fragment 
ulicy Św. Marcin, al. Marcinkow-
skiego i 27 grudnia. tego samego 
dnia otwarto dla tramwajów nowy 
łuk tymczasowy na pl. Wiosny lu-
dów i wprowadzono zmiany w funk-
cjonowaniu komunikacji.  Dzięki 
ułożeniu łuku torowego, łączącego 
trasy z placu Wiosny ludów do 
mostu Św. Rocha i do węzła aWf, 
możliwe było wytyczenie linii, które 
będą w tych relacjach obsługiwały 
centrum miasta.  

zmienionymi trasami jeżdżą 
tramwaje nr 3, 5, 6, 9, 13. zlikwi-
dowane zostały  tymczasowe linie nr 
36 i 96, a w celu ułatwienia w prze-
mieszczeniu się uruchomiono linie 
nr 92 i 99. linie nr 5, 6 i 9 będą ko-
rzystały z tymczasowego łuku toro-
wego. W celu zapewnienia jeszcze 
bardziej dogodnych połączeń Piąt-
kowa i Winograd z Ratajami (po-
przez rejon Dworca zachodniego 
PkP) została uruchomiona tramwa-
jowa linia nr 92. natomiast w celu 
wzmocnienia dojazdu do centrum 
miasta z Winiar, Bonina i Sołacza 
kursować będzie tramwajowa linia 
nr 99. zmienioną trasą - przez al. 
niepodległości i Soną - kursuje tak-
że autobus nocnej linii nr 231.

Kontynuacja zmian w centrum
inwestycja jest kontynuacją re-

alizacji Programu centrum, któ-
rego celem jest odnowa znaczącej 
części śródmieścia Poznania. Dwa 
lata temu zakończono przebudowę 
części ul. Św. Marcin między ul. 
gwarną a Ratajczaka. odnowione 
centrum, w którym kluczową rolę 
będzie odgrywał sprawny transport 
publiczny oraz ruchy pieszy i rowe-
rowy, będzie przyjazne dla wszyst-
kich jego użytkowników, dzięki 
czemu nową szansę otrzymają oko-
liczny handel i usługi.

głównym założeniem realiza-
cji inwestycji jest poprawa jakości 
przestrzeni publicznej śródmieścia 
i infrastruktury technicznej, w ra-
mach prowadzonych przez miasto 
działań rewitalizacyjnych, a także  

podniesienie bezpieczeństwa po-
przez zwiększenie udziału ruchu 
pieszych i rowerzystów. W efek-
cie prac pomiędzy ul. Ratajczaka 
i Podgórną zostanie wprowadzona 
strefa zamieszkania, czyli prze-
strzeń publiczna łączącą funkcje 
ulicy, deptaku, parkingu i miejsca 
spotkań mieszkańców. na pozo-
stałym odcinku ruch odbywać się 
będzie z maksymalną prędkością 
30 km/h. Poprzez rozbudowę sieci 
monitoringu wizyjnego zwiększy się 
również bezpieczeństwo na terenie 
objętym inwestycją.

W jej ramach poszerzone będą 
chodniki, przebudowana zostanie 
jezdnia, wymienione i przesunię-
te będzie torowisko tramwajowe 
(nowy tor tramwajowy pomiędzy ul. 
Św. Marcin a Pl. Wolności przebie-
gał będzie w linii prostej). Wyzna-
czony zostanie ciąg przeznaczony 
dla ruchu rowerowego, infrastruk-
tura podziemna ulegnie moderni-
zacji i wymianie, pojawi się nowe 
oświetlenie i zieleń. Przebudowany 
fragment ul. Św. Marcin będzie miał 
jednokierunkową jezdnię, jedno to-
rowisko tramwajowe (drugie, dziś 
nieczynne, zostanie zlikwidowane) 
i szerokie chodniki. 

na al. Marcinkowskiego zapro-
jektowano 14 miejsc postojowych, 
w tym trzy dla osób z niepełno-
sprawnościami. Po zachodniej stro-
nie alei, na wysokości przystanku 
tramwajowego, przewidziano stację 
Poznańskiego Roweru Miejskiego 
na 14 stanowisk. z kolei na ul. Św. 
Marcin zarezerwowano dwa miej-
sca dla dostaw, po południowej stro-
nie ulicy. 

obok kościoła powstanie alumi-
niowy pylon z przeszkloną gablotą, 
w której umieszczona zostanie ma-
kieta kościoła wraz z historyczną 
wieżą, zrekonstruowaną na pod-
stawie materiałów archiwalnych. 
zwieńczenie pylonu stanowić ma 
reflektor rzucający po zmroku 
w górę słup światła.

naprzeciwko kościoła, u zbiegu 
ul. Św. Marcin i al. Marcinkowskie-
go, na słupie oświetleniowo-trakcyj-
nym zaplanowano montaż projek-
tora mappingu świetlnego. Będzie 
wyświetlał rysunek rzutu historycz-
nej wieży kościelnej na posadzkę 
i schody przed kościołem.

W ramach koordynacji inwe-
stycji, wraz z zaplanowaną przez 
Miasto przebudową odcinka ul. Św. 
Marcin pomiędzy ul. Ratajczaka 
i al. Marcinkowskiego oraz frag-
mentu al. Marcinkowskiego od ul. 
Św. Marcin do Pl. Wolności, zmo-
dernizowana zostanie w tym rejonie 
sieć wodociągowa i kanalizacyjna 
spółki aquanet.

Trwała i szlachetna nawierzchnia 
na ul. Św. Marcin nawierzchnia 

jezdni, torowiska, chodnika i kon-
trapasa rowerowego będzie nawią-
zywała wzorem do odnowionego 
wcześniej odcinka ulicy, ale zostanie 
wykonana z kostki kamiennej z gra-
nitu strzelińskiego. na południowej 
części chodnika, od ul. Piekary do 
kościoła pod wezwaniem św. Mar-
cina, będzie nawiązywała do układu 
nawierzchni przed kościołem. Wy-
konana zostanie z kostki bazaltowej 
i płyt granitowych. nawierzchnia 
naturalna jest bardziej trwała i szla-
chetna w wyglądzie oraz dużo ła-
twiejsza do czyszczenia. 

ze zdemontowanych wcześniej 
i zmagazynowanych starych bloków 
kamiennych odbudowane zostaną 
schody przy kościele pod wezwa-
niem św. Marcina. 

nawierzchnia jezdni, torowiska, 
chodnika i kontrapasa rowerowe-
go al. Marcinkowskiego od ul. Św. 
Marcin do Podgórnej – podobnie 
jak na przebudowywanym odcinku 
ul. Św. Marcin – wykonana zostanie 
z naturalnego kamienia.

Dużo więcej zieleni 
W marcu przesadzona została 

zieleń z alei Marcinkowskiego. 11 
klonów pospolitych oraz 59 metrów 
kwadratowych cisów pośrednich 
zostało, przy użyciu specjalnego 
sprzętu, wykopanych i przetrans-
portowanych do parku Rataje, gdzie 
je posadzono. 

Wiosną 2022 roku nasadzonych 
zostanie 36 dębów kolumnowych, 
które stworzą nową perspektywę 
widokową na gmach Muzeum na-
rodowego i ul. Paderewskiego. na 
przebudowanym obszarze poja-
wią się także m.in. berberysy i irgi, 
przed muzeum założony zostanie 
kwietnik nawiązujący do istnieją-
cych, pojawią się też trawniki.

z kolei na przebudowanym od-
cinku ul. Św. Marcin, gdzie dotych-
czas nie było żadnej zieleni, stanie  
10 donic z kwitnącymi roślinami 
- świdośliwą lamarcką oraz barwin-
kiem pospolitym. 

Bieżące informacje dotyczące 
przebudowy dostępne są na stronie 
www.projektcentrum.pl. Podobnie 
jak to było w czasie przebudowy od-
cinka ul. Św. Marcin, działać będzie 
centrum informacyjny o inwestycji 
„Program centrum”. zacznie on 
funkcjonować od 12 kwietnia i mie-
ścić się będzie w tym samym miej-
scu, przy ul. Św. Marcin 57. Działać 
będzie w poniedziałki w godz. 16-18 
oraz czwartki między 14 a 16. RB

Kolejny etap Programu Centrum
W minioną sobotę rozpoczęły się prace związane z przebudową ul. Św. Marcin i al. Marcinkowskiego. 
to kolejny etap Programu centrum. Zmieni się organizacja ruchu oraz trasy tramwajów
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Poglądowa wizualizacja Al. Marcinkowskiego po przebudowie. 



5
nr 201 / 12 KWIETnIA 2021

Rozpoczynają się kolejne inwesty-
cje w gminie kórnik. i tak 11 lutego 
podpisano umowę z firmą grupa 
hydro Sp. z o.o. Sp. k. z Mosiny, 
która za kwotę 481 093,39 zł reali-
zować będzie zadanie zatytułowane 
„zagospodarowanie terenu przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w kórniku 
obejmujące budowę placu apelowe-
go oraz ogrodzenia”. inwestycja ma 
zakończyć się 30 sierpnia bieżącego 
roku.

13 marca natomiast podpisano 
umowę z firmą Velo Projekt Sp. 
z o.o. z Warszawy na budowę cen-
trum Borówieckiej aktywności 
w Borówcu. zadanie kosztować bę-
dzie 270 600 zł i ma zostać zrealizo-
wane do końca sierpnia bieżącego 
roku.

18 marca 2021 roku z kolei pod-
pisano umowę na realizację kana-
lizacji sanitarnej w miejscowości 
Szczodrzykowo i w części Runo-
wa w gminie kórnik. inwestycja, 
zgodnie z założeniami umowy,  ma 
zostać zakończona do 31 paździer-
nika 2022 roku. Przetarg wygra-
ła firma fretless Sp. z o.o. Sp. k. 
z Dziećmierowa. kosz inwestycji 
po rozstrzygnięciu przetargu okre-
ślono na 4 137 078, 05 zł. ŁG

KórniK

Inwestycje 
w gminie Kórnik 

Operator maszyny do produkcji folii / 
Niepruszewo / Praca  

• Pełny etat  
• Typ umowy: Umowa o pracę  

Nasza firma działa na rynku opakowań od początku lat dziewięćdziesiątych i specjalizuje się w 
kompleksowej obsłudze firm produkcyjnych w zakresie opakowań na terenie całego kraju. 
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 
 
Operator maszyny do produkcji folii. 
 
Miejsce pracy: Niepruszewo 
 
Zakres obowiązków: 
- produkcja folii wg otrzymanych zleceń i ustalonych parametrów maszyn, 
- uzupełnianie wymaganej dokumentacji, 
- dbanie o stabilną i płynną pracę maszyn linii produkcyjnej oraz o wysoką jakość produkowanej folii, 
- współpraca z magazynierem podczas przekazania towaru do wysyłki, 
- utrzymywanie porządku i czystości na linii, 
- wykonywanie poleceń przełożonych zgodnych z obowiązującym prawem. 
 
Oczekiwania: 
- mile widziane wykształcenie średnie lub zawodowe, 
- doświadczenie w pracy na produkcji, 
- zdolności mechaniczne, 
- dostosowanie się do norm oraz procedur BHP i jakości, 
- sumienność i umiejętność organizacji pracy, 
- umiejętność współpracy. 
 
Oferta: 
- umowa o prace na czas nieokreślony po okresie próbnym, 
- atrakcyjne comiesięczne wynagrodzenie, 
- praca w systemie dwuzmianowym, 
- opieka medyczna PZU KOMFORT, 
- grupowe ubezpieczenie na życie, 
- dofinansowanie do wakacji, 
- praca w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy elcom@elcom.poznan.pl w tytule 
wpisując: Podanie o pracę - Operator maszyny do produkcji folii. 
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą 
z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )"  
 
 
 

 

 

Drukarz fleksograficzny / Niepruszewo / Praca  
• Pełny etat  
• Typ umowy: Umowa o pracę  

Nasza firma działa na rynku opakowań od początku lat dziewięćdziesiątych i specjalizuje się w 
kompleksowej obsłudze firm produkcyjnych w zakresie opakowań na terenie całego kraju. 
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 
 
Drukarz fleksograficzny 
Miejsce pracy: Niepruszewo 
 
Zakres obowiązków: 
- wykonywanie nadruku na folii wg otrzymanych zleceń i ustalonych parametrów maszyny, 
- stały nadzór i kontrola nad wykonywanym nadrukiem, 
- przygotowywanie farb, 
- dbanie o stabilną i płynną pracę maszyn linii produkcyjnej oraz o wysoką jakość nadruków, 
- współpraca z magazynierem podczas przekazania towaru do wysyłki, 
- utrzymywanie porządku i czystości na linii, 
- wykonywanie poleceń przełożonych zgodnych z obowiązującym prawem, 
- wypełnianie dokumentacji produkcyjnej. 
 
Oczekiwania: 
- mile widziane wykształcenie średnie lub zawodowe, 
- doświadczenie w pracy na drukarni lub produkcji, 
- gotowość do pracy w systemie zmianowym, 
- zdolności mechaniczne, 
- dostosowanie się do norm oraz procedur BHP i jakości, 
- sumienność i umiejętność organizacji pracy, 
- umiejętność współpracy. 
 
Oferta: 
- umowa o prace na czas nieokreślony po okresie próbnym, 
- atrakcyjne comiesięczne wynagrodzenie, 
- praca w systemie dwuzmianowym, 
- opieka medyczna PZU KOMFORT, 
- grupowe ubezpieczenie na życie, 
- dofinansowanie do wakacji, 
- praca w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy elcom@elcom.poznan.pl 
w tytule wpisując: Podanie o pracę – Drukarz fleksograficzny. 
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą 
z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )"  
 

 

 

Drukarz fleksograficzny / Niepruszewo / Praca  
• Pełny etat  
• Typ umowy: Umowa o pracę  

Nasza firma działa na rynku opakowań od początku lat dziewięćdziesiątych i specjalizuje się w 
kompleksowej obsłudze firm produkcyjnych w zakresie opakowań na terenie całego kraju. 
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 
 
Drukarz fleksograficzny 
Miejsce pracy: Niepruszewo 
 
Zakres obowiązków: 
- wykonywanie nadruku na folii wg otrzymanych zleceń i ustalonych parametrów maszyny, 
- stały nadzór i kontrola nad wykonywanym nadrukiem, 
- przygotowywanie farb, 
- dbanie o stabilną i płynną pracę maszyn linii produkcyjnej oraz o wysoką jakość nadruków, 
- współpraca z magazynierem podczas przekazania towaru do wysyłki, 
- utrzymywanie porządku i czystości na linii, 
- wykonywanie poleceń przełożonych zgodnych z obowiązującym prawem, 
- wypełnianie dokumentacji produkcyjnej. 
 
Oczekiwania: 
- mile widziane wykształcenie średnie lub zawodowe, 
- doświadczenie w pracy na drukarni lub produkcji, 
- gotowość do pracy w systemie zmianowym, 
- zdolności mechaniczne, 
- dostosowanie się do norm oraz procedur BHP i jakości, 
- sumienność i umiejętność organizacji pracy, 
- umiejętność współpracy. 
 
Oferta: 
- umowa o prace na czas nieokreślony po okresie próbnym, 
- atrakcyjne comiesięczne wynagrodzenie, 
- praca w systemie dwuzmianowym, 
- opieka medyczna PZU KOMFORT, 
- grupowe ubezpieczenie na życie, 
- dofinansowanie do wakacji, 
- praca w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy elcom@elcom.poznan.pl 
w tytule wpisując: Podanie o pracę – Drukarz fleksograficzny. 
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą 
z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )"  
 

ogŁoSzenia

Wojewoda wielkopolski wydał listę 
rekomendacji dla wniosków o środ-
ki finansowe z tego źródła dla jed-
nostek samorządu terytorialnego. 
otrzymane pieniądze przeznaczone 
zostaną na  rozbudowę budynku 
Szkoły Podstawowej w Robako-
wie o nowe dwupiętrowe skrzydło 
mieszczące: 

– na parterze – 3 sale lekcyjne, 
zaplecze gosp., świetlicę, portiernię, 
Wc damski/męski/dla personelu/
dla niepełnosprawnych, łącznik, 

komunikację, przedsionek, jadalnię 
(rozbudowa istniejącej);

– na piętrze – 3 sale lekcyjne, 
zaplecze, bibliotekę, Wc k/M/dla 
personelu/dla niepełnosprawnych, 
poczekalnię, 2 gabinety (dla peda-
goga/psychologa), komunikację.

Powierzchnia użytkowa nowe-
go skrzydła – ok. 1200 m². koszt 
całej inwestycji został oszacowany 
na 8.200.000,00 zł. Urząd Mia-
sta i gminy kórnik wnioskował 
o 8.000.000,00 zł.

Rekomendowana przez wojewo-
dę wielkopolskiego dotacja o wy-
sokości 6.000.000,00 zł jest jedną 
z najwyższych rekomendowanych 
kwot dotacji dla zadań inwesty-
cyjnych w powiecie poznańskim. 
Projekt rozbudowy został przygo-
towany przez Studio architektury 
Siergiej. ŁG

6 milionów na szkołę
Miasto i gmina kórnik ma otrzymać 6 mln złotych 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rozbudowę 
budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie

fo
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Tu mOGLA być TWOjA reKLAmA

ZADZWOŃ  691-895-296

o gminie kórnik piszemy także na  
naszglospoznanski.pl
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KomorniKi

WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

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

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

Możliwość płacenia kartą. Obsługujemy fi rmy
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Kalwy 25 (gm. Buk) 
tel. 669 320 068 
tel. 607 347 668

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

Możliwość płacenia kartą. Obsługujemy fi rmy

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU 
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA  

Burmistrz Gminy Mosina informuje o wywieszeniu w dniu 31 marca 2021 r.  
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronie internetowej 
gminy Mosina bip.mosina.pl → mienie gminne → dzierżawa mienia gminnego 
wykazu rolnych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 
Mosina, przeznaczonych do dzierżawy Zarządzeniem nr 73/2021 z dnia 30 marca 
2021 r. oraz ogłoszenia o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących 
własność Gminy Mosina. 

ogŁoSzenia

Miałby on powstać w  centrum 
tradycji i kultury w komornikach. 
Dzięki temu możliwe byłoby za-
szczepienie 200 osób dziennie, bez 
limitu wiekowego, przez wszystkie 
dni tygodnia, także w święta.

Władze gminy proponują wyko-
rzystanie centrum tradycji i kultu-
ry, gdyż za tą lokalizacją przemawia 
wielkość obiektu, parking, miejsce, 
w którym będzie możliwa obserwa-
cja pacjentów po szczepieniu, moż-
liwość wchodzenia i wychodzenia 
różnymi drzwiami, co zagwarantuje 
przepustowość i zachowanie dy-
stansu. W obiekcie szczepienia bę-

dzie mogło prowadzić jednocześnie 
aż pięć zespołów. 

W 30-tysięcznej gminie ko-
morniki na starcie narodowego 
Programu Szczepień żaden zespół 
lekarza rodzinnego działający na te-
renie gminy nie włączył się w akcję 
szczepień przeciwko wirusowi co-
ViD-19. Dzięki staraniom władz sa-
morządowych ostatecznie powstały 
3 tymczasowe punkty szczepień, 
jednak potrzeby nadal są ogromne. 
Dlatego gmina liczy na to, że walo-
ry ctik zostaną docenione i zosta-
nie ono wpisane na listę Punktów 
Szczepień Masowych. Punkt mógł-

by przyjmować również pacjentów 
spoza gminy komorniki. takie roz-
wiązanie ma sprzyjać zintensyfiko-
waniu szczepień mieszkańców.

zgodnie z założeniami, organi-
zacja punktów szczepień trwałaby 
do 18 kwietnia, a już od 19 kwietnia 
rozpoczęłyby się szczepienia ludno-
ści. ostatnie słowo w sprawie ctik 
będzie należeć jednak do narodo-
wego funduszu zdrowia. PP

W gminie komorniki trwa przyj-
mowanie wniosków o dofinanso-
wanie wymiany starego pieca na 
ekologiczne źródła ogrzewania. 
Podobnie jak w latach ubiegłych 
komornicka gmina będzie dotować 
likwidację starego pieca węglowe-
go na inne proekologiczne źródło 
ciepła w prywatnych budynkach 
mieszkalnych. 

Przyjęta w lutym br. przez Radę 
gminy komorniki uchwała ma 
na celu ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń pochodzących z  pieców 
oraz kotłowni węglowych. Pro-

gram jest skierowany do wszystkich 
mieszkańców gminy, w  tym rów-
nież przedsiębiorców. Warunkiem 
niezbędnym do uzyskania dotacji 
jest trwała likwidacja w  budynku 
wszystkich dotychczasowych pie-
ców lub kotłów węglowych.

Program co roku cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Przyjmowanie 
wniosków rozpoczęło się 1 kwietnia 
2021 r. kompletne i prawidłowo wy-
pełnione wnioski będą rozpatrywa-
ne według kolejności zgłoszeń, do 
wyczerpania środków przeznaczo-
nych na ten cel w budżecie gminy.

W tym roku wysokość dotacji 
wzrośnie z 5 do 7 tysięcy złotych. 
zwiększenie dotacji ma spowodo-
wać, że większa liczba osób mniej 
zamożnych zdecyduje się na inwe-
stycję służącą ochronie środowi-
ska.

Uzyskaną dotację w  wysokości 
80% kosztów kwalifikowanych jed-
nak nie więcej niż 7.000 zł na jeden 
budynek będzie można przeznaczyć 
na usunięcie starego paleniska, za-
kup nowego pieca oraz armatury 
niezbędnej do wykonania nowego 
systemu ogrzewania. PP 

Punkt Szczepień 
Masowych 
w Komornikach?
gmina komorniki zgłosiła do wojewody wielkopolskiego 
chęć zorganizowania na swoim terenie Punktu Szczepień 
Masowych

o gminie komorniki 
piszemy także na  

naszglospoznanski.pl

reKLAmA? ZADZWOŃ  
 691-895-296

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZySTKO WIeSZ...

Gmina Komorniki dopłaci do 
wymiany pieca swoim mieszkańcom
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murowana Goślina, Swarzędz

60 tysięcy jednorazowych maseczek 
medycznych trafi do mieszkańców 
Murowanej gośliny. Pierwsza część 
akcji realizowana była 9 i 10 kwiet-
nia, a paczki maseczek rozdane były 
bezpłatnie m.in. przez burmistrza 
Dariusza Urbańskiego oraz jego za-
stępcę Radosława Szpota. 

Maseczki rozdawano w minio-
ny piątek przed Ratuszem Urzędu 
Miasta i gminy na pl. Powstańców 
Wielkopolskich 9, w godzinach 
13:00 - 14:00 oraz w sobotę na osie-
dlu zielone Wzgórza przy targowi-
sku), w godzinach 9:30 - 11:00.

Sołectwa zostały zaopatrzone 
przez sołtysów i rady sołeckie od 
minionej soboty (dodatkowe infor-
macje u sołtysów). 

akcja potrwa do wyczerpania za-
pasów przez cały tydzień, czyli od 
12 do 16 kwietnia.

Jednorazowe maseczki medyczne 
dotarły z Rządowej agencji Rezerw 
Strategicznych, a przekazane zosta-
ły przez wojewodę wielkopolskiego 
gminie Murowana goślina.

Masowy punkt szczepień w Mu-
rowanej goślinie?

1 kwietnia zwołane zostało spo-
tkanie sztabu ds. bezpieczeństwa, 
które poprowadził burmistrz Da-
riusz Urbański wraz z zastępcą Ra-
dosławem Szpotem. 

Spotkanie dotyczyło zgłoszenia 
Murowanej gośliny, a konkretnie 
hali Mg Sport, jako masowego 
punktu szczepień w ramach naro-
dowego Programu Szczepień. 

Do tej pory szczepienia odbywały 
się m.in. w przychodniach podsta-
wowej opieki zdrowotnej, stacjonar-

nych placówkach medycznych (np. 
ambulatoryjnej opiece Specjali-
stycznej), szpitalach rezerwowych 
i węzłowych. 

Miasto i gmina Murowana go-
ślina zgłosiła chęć zorganizowa-
nia masowego punktu szczepień, 
jak tylko otrzymamy informacje 
zwrotne od przedstawicieli rządu 
w sprawie uruchomienia punktu, 
będziemy przekazywali je miesz-
kańcom! 
Damian Dubina

Murowana Goślina przeciw COVID-19
60 tysięcy jednorazowych maseczek medycznych trafi do mieszkańców Murowanej gośliny. Hala MG 
Sport zgłoszona została jako masowy punkt szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień  
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Akcja potrwa do wy-
czerpania zapasów 
przez cały tydzień, 
czyli od 12 do 16 
kwietnia

chyba każdy z nas zgodzi się ze 
stwierdzeniem, że cenni są ludzie o 
ogromnym sercu. a co w przypad-
ku, kiedy takie ogromne serca są 
aż trzy? Wtedy można zdziałać na-
prawdę wiele i okazać jeszcze więcej 
troski dużej grupie osób. z tego wła-
śnie powodu, na terenie gminy Swa-
rzędz stanęły wyżej wspomniane 
serca, do których można wyrzucać 
plastikowe nakrętki. 

cała rzecz polega na tym, że gdy 
przy wsparciu naszych dobrotliwych 
mieszkańców każde z serduszek się 
zapełni, będzie ono gotowe, aby 
przekazać wszystkie zgromadzone 
w sobie nakrętki na rzecz osób, któ-
re potrzebują naszego wsparcia. 

W czasach ograniczonych kon-
taktów i zwiększonej obawy o zdro-
wie każdemu z nas przyda się trochę 
radości i optymizmu, więc czemu 

nie czerpać ich między innymi ze 
świadomości, że możemy komuś 
pomóc wykonując tak prostą czyn-
ność. 

Dzięki każdej z życzliwych dło-
ni dbających o to, aby w sercach 
znalazły się nakrętki, pojawiła się 
już możliwość pomocy w rehabi-
litacjach antosia oraz bliźniaków 
kacpra i adriana. Jeżeli wspólnie 
zadbamy o kontynuację zbierania, 
będziemy mogli przyczynić się cho-
ciaż w jakimś stopniu do polepsze-
nia sytuacji jeszcze większej liczby 
osób. a więc nasi mili - do dzieła, 
wypełniajmy serducha. 

osoby zainteresowane odbiorem 
nakrętek proszone są o kontakt z 
Wydziałem infrastruktury Drogo-
wej poprzez numer telefonu 61 65-
12-410 lub skrzynkę mailową wid@
swarzedz.pl. MW

Wypełniajmy serducha! 
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Nasz JubileuszNasz Jubileusz

Cieszymy się, że przez 10 lat ist-
nienia „Nasz Głos Poznański” stał 
się rozpoznawalną marką, zyskał 
szerokie grono Czytelników, o czym 
świadczy jeden z najwyższych na-
kładów na rynku wydawniczym w 
regionie, ale i liczne patronaty nad 
przeróżnymi wydarzeniami m.in.: 
koncertami, festiwalami, festynami, 
szkoleniami, zawodami i drużynami 
sportowymi (m.in. Warta Poznań, 
Enea AZS Poznań, PSŻ Poznań, 
MUKS Poznań, Armia Poznań i 
wieloma innymi, także w gminach 
powiatu), różnymi eventami, ale 
także nad m.in. Teatrem Muzycz-
nym. 

Zależało nam, by stać się opi-
niotwórczą redakcją i tak się stało. 
Wszak nasi dziennikarze goszczą 
w programach TVP Poznań i Ra-
dia Poznań, jesteśmy cytowani w 
różnych mediach, także ogólnopol-
skich.  

Co ważne, zyskaliśmy zaufanie 
wielu Reklamodawców, dzięki któ-
rym możliwe jest wydawanie nieod-
płatnej gazety. Za co Im serdecznie 
dziękujemy!  

To co nas także wyróżnia, to 
także bardzo staranny kolportaż! 
Dostępni jesteśmy w ponad 300 
punktach Poznania i 19 okolicz-
nych gmin (na kasach w marke-
tach – m.in. w Eurospar (daw-
ny „Piotr i Paweł”), w sklepach 
ogólnospożywczych i innych, 
urzędach, bankach, obiektach re-
kreacji (centra tenisowe, pływal-
nie, siłownie, SPA), hotelach oraz 
restauracjach), a także w salonach 
samochodowych, stacjach paliw) 
oraz w… taksówkach RMI Taxi. 
Rozdajemy także gazetę bezpo-
średnio za pomocą hostess – sło-
wem wszędzie tam, gdzie coś się 
dzieje, gdzie przebywają ludzie. 

Dynamicznie rozwijamy nasz 
portal naszglospoznanski.pl, który 
jest bardzo szybkim źródłem infor-
macji. Prężnie działamy w mediach 
społecznościowych (facebook, twit-

ter, instagram). Dzięki temu czytało 
nas już ponad 2,5 miliona unikal-
nych użytkowników! 

W minionych latach wielką po-
pularnością cieszyły się nasze kon-
kursy, w których rozdawaliśmy 
nagrody, głównie bilety na wyda-
rzenia kulturalne i sportowe. Mamy 
nadzieję, że wkrótce sytuacja epide-
miczna pozwoli do nich wrócić.  

Przygotowujemy plebiscyty, son-
dy i sondaże. Podejmujemy wiele 
inicjatyw…

Przy tej okazji, bo jubileusz to 
taki moment, gdy można się trochę 
pochwalić, miło nam poinformo-
wać, że „Nasz Głos Poznański” w 
minionym okresie został nagrodzo-
ny przez Stowarzyszenie Dzienni-
karzy RP tytułem „Redakcja Roku”, 
otrzymaliśmy statuetkę „Celne Pió-
ro” i prestiżowy tytuł The Best in 
Poland – Najlepsze w Polsce oraz 
certyfikat Najwyższa Jakość i naj-
ważniejsze biznesowe wyróżnienie 
roku „Ikar Biznesu” za: „Stworze-
nie nowoczesnej platformy infor-
macyjnej dla mieszkańców Pozna-
nia i okolicznych gmin”. 

Red. nacz. Sławomir Lechna zo-
stał natomiast uhonorowany meda-
lem „Labor omnia vincit” – „Praca 
wszystko zwycięża” oraz Srebrnym 
Krzyżem Zasługi nadanym z inicja-
tywy Prezydenta RP za zasługi w 
działalności na rzecz społeczności 
lokalnej, promowanie idei pracy or-
ganicznej oraz walorów regionu. W 
uzasadnieniu napisano ponadto, że 
„dzięki działalności redaktora na-
czelnego, cenionego dziennikarza w 
środowiskach branżowych, wydaw-
nictwo „Nasz Głos Poznański” ma 
walory edukacyjne, informacyjne 
i promocyjne, wpływa na świado-
mość Czytelników”.

Cieszymy się, że tyle miłych słów 
słyszymy na co dzień od Państwa, a 
za życzliwe rady serdecznie dzięku-
jemy!
Redakcja Naszego Głosu
Poznańskiego

12 kwietnia 2011 roku ukazał się pierwszy numer „Naszego Głosu Poznańskiego”. Od tego momentu mija właśnie 10 lat! 

Regularnie jesteśmy 
zapraszani jako 

komentatorzy do TVP 
Poznań i Radia Poznań. 

Na nasze 
informacje 
powołują się 
inne media. 

Mamy też własną drużynę piłkarską.

Patronatem objęliśmy m.in. PSŻ Poznań, Wartę Poznań i Eneę AZS 
Poznań.
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Marek Woźniak
marszałek  
województwa  
wielkopolskiego
– Szanowny Panie 
Redaktorze, 
Szanowni Czy-
telnicy „Naszego 

Głosu Poznańskiego”,
po 10 latach obecności  dwutygo-
dnika w wielkopolskiej przestrze-
ni medialnej, nikt już nie ma 
wątpliwości, że to rzeczywiście 
„nasz” głos. Gazeta, dedykowa-
na mieszkańcom Poznania i 17 
gmin, powstała w momencie na-
rodzin sporej liczby dzienników, 
portali czy tygodników lokalnych 
i sublokalnych, zwłaszcza wśród 
tytułów bezpłatnych.  Na naszych 
oczach trwała konkurencja 
o pozostanie na rynku i zdobycie 
Czytelników oraz własnej marki. 
„Nasz Głos Poznański” to właśnie 
osiągnął. I to w tak krótkim 
czasie – bo cóż to jest 10 lat życia 
dla tytułu prasowego? Tytułu, za 
którym stoi codzienna, żmudna 
i ofiarna praca ludzi, by dla swych 
Czytelników zdobyć i podać jak 
najwięcej, jak najbardziej aktu-
alnych ważnych, praktycznych  
i ciekawych dla nich informacji. 
Tytułu, którego dziennikarze 
sprawnie działają w sferze wirtu-
alnej, prowadząc swój profil na 
FB i własny portal. To się udało 
na początku i nadal udaje, czego 
serdecznie gratuluję. 
Życzę 100 lat z okazji urodzin tej 
ważnej i potrzebnej gazety, która 
wrosła w krajobraz medialny na-
szego województwa. A Redakto-
rom  wielu inspiracji do realizacji 
coraz to nowych zadań i ocze-
kiwań czytelniczych obecnego 
i kolejnych pokoleń. 

Jan Grabkowski
starosta poznański
– Trudno uwierzyć, 
że minęło aż 10 lat 
od chwili, kiedy na 
lokalnym rynku 

prasowym pojawił się „Nasz 
Głos Poznański”. Przez ten czas 
rynek medialny w naszym kraju 
przeszedł duże zmiany, niestety 
uderzały one także w niezależność 
dziennikarską. Tym większa jest 
więc rola dwutygodnika, który 
przez dekadę zdołał wyrobić sobie 
markę rzetelnego i niezależnego 
lokalnego tytułu. 
Pisząc o kwestiach bliskich miesz-
kańcom powiatu poznańskiego, 
Poznania oraz innych okolicznych 
miejscowości, „NGP” nie tylko 
informuje, ale i integruje lokalną 
wspólnotę. Pozwala uchwycić 
specyfikę każdego z samorządów, 

a jednocześnie spoglądać na 
sprawy regionu z perspektywy 
„metropolitalnej”. 
„NGP” to dziennikarstwo wyso-
kiej próby, zarówno jeśli chodzi 
o kwestie merytoryczne, jak i kul-
turę języka. Wart podkreślenia 
jest etyczny aspekt pisma, które 
w dobie nacisków, manipulacji 
informacjami i coraz częściej spo-
tykanej dziennikarskiej nieuczci-
wości, pozostaje neutralne, sza-
nujące wolność odbiorcy i mające 
na uwadze zgodność przekazywa-
nych treści z faktami. Wszystko 
to sprawia, że „NGP” buduje 
świadomą opinie publiczną, za co 
całemu Zespołowi Redakcyjnemu 
dziękuję i jednocześnie życzę, by 
w kolejnych latach robił to z takim 
sukcesem jak dziś. 

Jacek Jaśkowiak
prezydent Pozna-
nia
– „Nasz Głos...” 
to dobra, aktualna 
lektura o tym, 
co dzieje się 

w Poznaniu i najbliższej okolicy. 
Z okazji 10 urodzin życzę Redak-
cji, by oferowaną treścią przycią-
gała coraz więcej Czytelników. 
Ważne, by nie tylko dostarczała 
im bieżących informacji o mieście 
i regionie, ale też inspirowała do 
aktywności i zmian na lepsze. By 
nie tylko relacjonowała odbywają-
ce się wydarzenia, ale też stawiała 
pytania, pobudzając do refleksji 
i działania na rzecz lokalnych 
społeczności.

Michał Zieliński
wojewoda  
wielkopolski
– „Nasz Głos Po-
znański” już od 10 
lat jest zaufanym 
źródłem informa-

cji dla mieszkańców Poznania 
i całej Wielkopolski. Zwłaszcza 
w dzisiejszych czasach, kiedy 
stoimy w obliczu pandemii, rze-
telne informowanie obywateli jest 
zadaniem niezwykle ważnym i to 
właśnie Państwo, dziennikarze, 
jesteście wykonawcami tej spo-
łecznej funkcji. Zdobycie sympatii 
oraz zaufania czytelników nie jest 
sztuką łatwą, dlatego tym bardziej 
gratuluję Państwu tych 10 lat na 
rynku medialnym. Dzięki Wam 
Wielkopolanie mogą być pewni, 
że w „Naszym Głosie Poznań-
skim” zawsze znajdą rzetelne 
i prawdziwe informacje. Życzę 
Państwu dalszej pomyślności 
w wypełnianiu Waszej dziennikar-
skiej misji i oby następna dekada 
była równie owocna, jak ta.  

Gratulacje dla „Naszego Głosu Poznańskiego” 

„Nasz Głos Poznański” możecie zabrać m.in. z kas w marketach 
Eurospar (wcześniej „Piotr i Paweł”).  

„Nasz Głos Poznański” 
rozdają również hostessy.  

Jesteśmy również dystrybuowani w taksówkach RMI.

„Nasz Głos Poznański” 
ma jeden z najwyższych 
nakładów na rynku 
wydawniczym w regionie. 

10 lat „Naszego Głosu Poznańskiego”!

Nasz portal czytany jest w regionie, ale i… w Nowym Jorku! 
Nasze stojaki z gazetami znajdują m.in. w Tarnowskich Termach, Teatrze 
Wielkim i Parku Rozrywki „Rodzinka”. 
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10 Swarzędz

na przełomie kwietnia i maja roz-
pocznie się przebudowa układu ko-
munikacyjnego przed budynkiem 
ośrodka Pomocy Społecznej w 
Swarzędzu wraz z chodnikiem i bu-
dową oświetlenia. 

W ramach tej inwestycji zmoder-
nizowany zostanie odcinek ulicy od 
przychodni certus do budynku, w 

którym siedzibę ma oPS, a także 
przebudowany będzie istniejący 
tam parking. na ulicy wykonane zo-
staną równoległe zatoki parkingowe 
oraz oświetlenie. Po zakończeniu 
inwestycji, co planowane jest na 
połowę bieżącego roku, wprowa-
dzona zostanie nowa organizacja 
ruchu - od certusa w kierunku oPS 

pojedziemy ulicą jednokierunkową 
z wyjazdem przez ul. Sienkiewicza.

W przetargu wygrała oferta 
Przedsiębiorstowa Usługowo-Bu-
dowlanego BRUkPol ze Strzelc 
Wielkich, które podjęło się wyko-
nania tej inwestycji za 622,5 tys. zł. 
Przebudowa ma być wykonana do 
jesieni bieżacego roku. MW

W zakończonym w marcu konkursie 
na dofinansowanie ze środków Unii 
europejskiej zadań związanych z 
wspieraniem strategii niskoemi-
syjnych w tym mobilność miejska 
w ramach zit dla Mof Poznania, 
zarząd województwa wielkopol-
skiego podjął decyzję o przyznaniu 
gminie Swarzędz dofinansowania 
na przedsięwzięcie pt. „Rozwój ni-
skoemisyjnej mobilności miejskiej 
na terenie gminy Swarzędz - system 
tras rowerowych wraz z infrastruk-
turą – etap ii”.

Przedmiotowe zadanie jest kon-
tynuacją zakończonego w 2018 
przedsięwzięcia dotyczącego budo-
wy ścieżki rowerowej nad Jeziorem 
Swarzędzkim. celem projektu jest 
stworzenie zrównoważonego syste-
mu transportowego i zwiększenie 
roli niskoemisyjnego transportu 
publicznego w komunikacji na te-

renie gminy Swarzędz i aglomeracji 
poznańskiej. 

całkowita wartość projektu: 1,37 
mln zł. Dofinansowanie z Unii eu-
ropejskiej: 1,15 mln zł.

zakres rzeczowy inwestycji obej-
muje stworzenie trasy rowerowej 
o łącznej długości prawie 1 km od 
ul. Rivoliego (sołectwo zalasewo) 
do zintegrowanego Węzła Prze-
siadkowego w Swarzędzu (Dworzec 
PkP).  trasa przebiegać będzie uli-
cami Mokrą, Planetarną, kupiecką, 
Rolną, tysiąclecia i fredry, a wzdłuż 
niej pojawią się 4 parkingi B&R na 
łącznie 231 stanowisk postojowych, 
17 nowych punktów świetlnych 
leD oraz mała architektura (pod-
pórki dla rowerów, stacje napraw, 
itp.). 

zakończenie realizacji całego 
przedsięwzięcia planuje się na iV 
kwartał 2021 roku. MW, TL 

zakończyła sie budowa chodnika 
w ul. Średzkiej w Paczkowie (gm. 
Swarzędz) na około półkilometro-
wym odcinku od torów kolejowych 
do granicy z gminą kostrzyn. chod-
nik o szer. 1,50-3,00 m otrzymał na-
wierzchnię z kostki brukowej, zbu-

dowano też zjazdy do posesji, a przy 
krawędzi jezdni urządzone zostały 
przystanki autobusowe. koszt tej 
inwestycji to ponad 735 tys. złotych. 
Wykonawcą była firma Budownic-
two Drogowe kRUg. 
MW 

Urząd Miasta i gminy w Swarzę-
dzu przygotował kolejne wydanie 
„Planu Rozwoju gminy Swarzędz”, 
obejmujące tym razem lata 2020-
2025. Broszurę tę, zawierającą 
uzupełniony, kompletny zestaw 

wykonanych już i planowanych 
w tym okresie inwestycji, otrzymać 
można w ratuszu oraz w gminnym 
budynku przy ul. Poznańskiej 25 lub 
pobrać ze strony internetowej www.
swarzedz.pl. MW 

trwa procedura przetargowa ma-
jąca wyłonić wykonawcę inwestycji 
pod nazwą „Przebudowa i rozbu-
dowa parkingu przy cmentarzu ko-
munalnym w Jasinie”. W ramach 
tej inwestycji powstanie 95 miejsc 

parkingowych (w tym 6 dla osób 
niepełnosprawnych). Parking otrzy-
ma nawierzchnię z kostki brukowej 
oraz oświetlenie. Wszystko gotowe 
ma być przed nadejściem jesieni. 
MW 

Spośród ofert złożonych w przetar-
gu mającym wyłonić wykonawcę i 
etapu budowy ul. Polskiej w zalase-
wie (gm. Swarzędz) najkorzystniej-
sza okazała się oferta firmy Budow-
nictwo Drogowe kRUg Sp. z o.o. 
Sp. k., która podjęła się zadania za 
niespełna 6,4 mln zł. Umowę z wy-
konawcą burmistrz Marian Szku-
dlarek podpisał 16 marca. 

Budowa ul. Polskiej w zalasewie 
to niezwykle ważna inwestycja, któ-
rej realizacja znakomicie poprawi 
sytuację komunikacyjną w tej części 
naszej gminy. Budowa nowej drogi 
ma się rozpocząć od istniejącego już 
ronda w ul. Planetarnej (w pobliżu 
Szkoły Podstawowej nr 1) skąd uli-
ca Polska poprowadzi do ul. kór-
nickiej, gdzie również zbudowane 
zostanie rondo. oprócz jezdni za-
planowana jest budowa kanalizacji 
i całej infrastruktury podziemnej, a 
następnie chodnika, ścieżki rowero-
wej, oświetlenia. gmina Swarzędz 

stara się o dofinansowanie tej inwe-
stycji ze źródeł zewnętrznych. Jeśli 
nic nie stanie na przeszkodzie, to 
i etap budowy ul. Polskiej mógłby 
być zrealizowany do końca 2021 r. 

W drugim etapie, planowanym na 
2022 rok, przewidziana jest budowa 
odcinka od ul. kórnickiej aż do ul. 
Średzkiej, gdzie ul. Polska zakończy 
się kolejnym rondem. MW 

Przebudowa układu komunikacyjnego 

1,15 mln zł z UE 
na ścieżkę rowerową 

Chodnik w Paczkowie 

Swarzędz ma plan

Parking przy cmentarzu

Budowa ulicy Polskiej
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Wykonawcą jest firma Magard Sp. 
z o.o. z Poznania, a koszt to 1,589 
mln zł. active Park w zalasewie 
powstanie w ramach Budżetu oby-
watelskiego swarzędzkiej gminy. na 
dużym, ogrodzonym i monitorowa-
nym terenie znajdą się m.in. plac za-
baw, siłownia, urządzenia do street 
workout’u, grill, wybieg dla psów, 

parking dla samochodów i stojaki 
rowerowe, przestrzeń do organi-
zowania imprez plenerowych, plac 
na gry uliczne, tory do gry w bule, 
elementów małej architektury jak 
ławki, kosze na śmieci, stoliki sza-
chowe, stoliki piknikowe itp. cały 
teren będzie wypełniony zielenią, 
głównie drzewami, żywopłotami i 

krzewami odpornymi na trudne wa-
runki miejskie. 

Realizacja tej inwestycji zapla-
nowana jest na bieżący rok. Więk-
szość prac ma być zakończona do 
lipca, natomiast nasadzenia zieleni 
potrwają dłużej, zgodnie z wyma-
ganiami dla poszczególnych grup 
roślin. MW 

Active Park w Zalasewie 
trwa budowa inwestycji pod nazwą „zagospodarowanie terenu 
działki nr 31/4 w zalasewie, gmina Swarzędz, na tzw. Active 
Park - Etap I” 

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 3 – Energia, Działanie 3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych 

w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT 
dla MOF Poznania.
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KoStrzyn

gmina kostrzyn otrzymała 800 
tysięcy złotych w ramach kolej-
nej edycji Rządowego funduszu 
inwestycji lokalnych. Środki te 
przeznaczone zostaną na całkowity 
remont budynku byłej szkoły zawo-
dowej przy ulicy Szymańskiego w 
kostrzynie. Powstanie w nim Mię-
dzypokoleniowe centrum inicja-
tyw lokalnych. 

Dzięki temu wsparciu w końcu 
budynek znajdujący się w centrum 
miasta nabierze nowego oblicza i 
nowej funkcji. ostatni raz zajęcia 
szkolne odbyły się w nim w 2007 
roku. od tego czasu obiekt stał pu-
sty, niszczał i nikt nie miał pomysłu 
na jego zagospodarowanie.  

celem inwestycji jest utworzenie 
Międzypokoleniowego centrum 
inicjatyw lokalnych poprzez ge-
neralny remont nieużytkowanego 
budynku gminnego i wykorzystanie 

go na cele społeczne. W gminie ko-
strzyn nie ma miejsca, gdzie mógł-
by zaistnieć dialog międzypokole-
niowy, który cechuje akceptacja i 
zrozumienie siebie nawzajem oraz 
swojej obecności w przestrzeni pu-
blicznej. 

z Międzypokoleniowego cen-
trum inwestycji lokalnych korzy-
stać będą wszystkie grupy społecz-
ne – dzieci, młodzież, młode mamy, 
seniorzy itp. to w tym miejscu będą 
organizowane zajęcia służące wza-
jemnemu wsparciu. centrum bę-
dzie posiadać niezbędne narzędzia 
dla społecznej integracji mieszkań-
ców gminy. Wartość projektu to 950 
tysięcy złotych a dofinansowanie 
wyniesie 800 tysięcy złotych. Mię-
dzypokoleniowe centrum integracji 
lokalnych rozpocznie swoją dzia-
łalność jesienią 2022 roku. 
SM

Budynek byłej zawodówki 
do remontu
800 tysięcy złotych na utworzenie Międzypokoleniowego Centrum Inicjatyw 
Lokalnych w Kostrzynie

trwają intensywne prace na odcin-
ku od tunelu do ronda południo-
wego związane ze wzmocnieniem 
podłoża. Postęp prac widoczny jest 
gołym okiem. Wykonana zostanie 
platforma, która umożliwi porusza-
nie się palownicy.

gmina kostrzyn realizuje naj-

większą inwestycję w historii gminy 
pt.: „Budowa układu drogowego w 
rejonie ulic grunwaldzkiej, Średz-
kiej i Powstańców Wlkp. w kostrzy-
nie (drogi powiatowe w granicach 
miasta) wraz z tunelem pod toro-
wiskiem linii kolejowej e20 relacji 
Poznań – Warszawa”.  SM

nie tylko elementy religijne, ale 
również obrzędy ludowe czy   moty-
wy patriotyczne   znaleźć można na 
dawnych kartkach wielkanocnych. 
Pocztówki świąteczne m.in. sprzed 
stu lat oglądać będzie można w Bi-
bliotece Publicznej w kostrzynie 
(po zakończeniu lockdownu).  
na wystawie prezentowanych jest 
kilkadziesiąt pocztówek ze zbiorów 
izby Muzealnej ziemi kostrzyń-
skiej.   najstarsze pochodzą z po-
czątku XX wieku. MK

od wtorku 30 marca trwały prace 
na wszystkich boiskach Stadionu 
Miejskiego im. 750-lecia miasta w 
kostrzynie. zabiegi poprawiające 
stan muraw polegały na piasko-
waniu, napowietrzaniu, czesaniu 
oraz nawożeniu trawy. na boiska 
wysypano w sumie ponad 120 ton 
piasku, który zniweluje nierówności 
oraz poprawi ukorzenienie trawy. 

firma Magmar Murawy odpo-
wiedzialna za prace na stadionie, do 
nawożenia użyła swój nowy produkt 
pod marką Maggrow - technologia 
zastosowana w tym nawozie uży-

wana jest na najlepszych boiskach 
i polach golfowych na świecie. Wy-
konanie zadania nie udałoby się bez 
zaangażowania członków zarządu 
kkS 1922 lechia kostrzyn, którzy 
pozyskali wielu sponsorów na ten 
cel: cukiernia Rubiś, Pan Mateusz 
nadolny, kopex tomasz koper, Jar 
trans Jarosław krzątała, Quatra 
forms, eXfan Motocykle. Dzięki 
wspólnemu działaniu na rzecz na-
szej lokalnej społeczności doszło 
więc do poprawy jakości boisk Sta-
dionu Miejskiego! 
ŁS

na stadionie piłkarskim w Brzeźnie 
przy ulicy Długiej zamontowano 
nowe piłkochwyty! Boisko, na któ-
rym swe mecze rozgrywa Maratoń-
czyk Brzeźno zyskało więc nową 
infrastrukturę jeszcze przed startem 
rundy wiosennej. zadanie zrealizo-
wała firma PPUh Szeląg. zadanie 
zostało zrealizowane z inicjatywy 
członków zarządu klubu Maratoń-
czyk Brzeźno. ŁS

W wakacje 2020 roku na terenie 
gminy kostrzyn pojawiły się czer-
wone pojemniki w  kształcie serc 
przeznaczone do zbierania plastiko-
wych nakrętek. Serca znajdują się 
przy Urzędzie Miejskim w kostrzy-
nie oraz przy wszystkich szkołach 
podstawowych na terenie gminy 
kostrzyn. Pomysł spotkał się z  du-
żym entuzjazmem mieszkańców 
oraz uczniów, którzy działają pro-
ekologicznie, ale przede wszystkim 
wspierają akcje mające na celu po-
móc najbardziej potrzebującym.

  od początku kwietnia nakrętki 
można wrzucać do dwóch nowych 
serc w  kostrzynie, które stanę-
ły przy Przedszkolu nr 1 przy ul. 
Średzkiej oraz przy Przedszkolu nr 
2 w kostrzynie przy ul. Powstańców 
Wlkp. PB

Wystawa wielkanocnych pocztówek

Nowe 
piłkochwyty 
w Brzeźnie

Nowe „zakręcone” serca
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Prace przy drogach 
nabierają tempa 

Zabiegi na boiskach Stadionu miejskiego

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 

o gminie kostrzyn 
czytaj też na  

naszglospoznanski.pl
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Jedno z tych miejsc znajduje się 
w zborowie nad Jeziorem niepru-
szewskim, gdzie dzięki dofinanso-
waniu na „owocowej Plaży” po-
wstanie utwardzona ścieżka. Drugie 
w Dąbrówce, gdzie na Placu Szlaku 
Bursztynowego zostanie wyposażo-
na wiata służąca mieszkańcom.  

koszt  wykonania projektu o na-
zwie „Budowa ciągu pieszego przy 
Jeziorze niepruszewskim w zboro-
wie oraz wyposażenie wiaty w Dą-
brówce w gminie Dopiewo”, któ-
rego zakończenie zaplanowano na 
listopad tego roku, wynosi ponad 
195 tys. zł, z czego dotacja, wyno-
sząca blisko 125 tys. zł, pokryje  
prawie 64%.

celem realizacji pierwszej części 
zadania jest zwiększenie dostępno-
ści terenu rekreacyjno-sportowe-
go, zlokalizowanego przy jeziorze 
w zborowie - na działce 2/47, dla 
osób, które do tej pory mogły na-
potykać na utrudnienia podczas 
przemieszczenia się i skorzystania 
z niektórych atrakcji. Ścieżka z pew-
nością ułatwi poruszanie się niepeł-
nosprawnym i rodzicom z wózkami.

celem wykonania drugiej czę-
ści projektu jest rozwój ogólnodo-
stępnej infrastruktury rekreacyjnej 
w miejscu dynamicznego rozrostu 
osiedli mieszkaniowych, pełniącym 
dla mieszkańców całej Dąbrów-
ki ważną funkcję przestrzeni pu-

blicznej. zakupione zostaną ławki 
i stoły ogrodowe oraz stojaki na ro-
wery i kosze na śmieci.

obydwa miejsca zyskują suk-
cesywnie na atrakcyjności i funk-
cjonalności, w dużej mierze dzięki 
środkom zewnętrznym pozyskanym 
przez Urząd  gminy Dopiewo. 

teren wokół Jeziora niepruszew-
skiego w zborowie w 2020 r. został 
doposażony w elementy małej archi-
tektury – ławki, leżanki. Utworzono 
tu miejsce obserwacji przyrody, 
poprzez zamontowanie lunety dwu-
stanowiskowej dla osób niepełno-
sprawnych. to efekt realizowanych 
projektów: „Miejsca obserwacji 
przyrody nad Jeziorem niepruszew-

skim w zborowie w gminie Dopie-
wo” oraz „zagospodarowanie tere-
nu wokół Jeziora niepruszewskiego 
w zborowie w gminie Dopiewo”. 

Wykonanie Placu Szlaku Bursz-
tynowego w Dąbrówce zostało 
w części dofinansowane ze środków 
pozyskanych przez Urząd gminy 
Dopiewo poprzez lokalną grupę 
Działania „Źródło”. W ramach zre-

alizowanego w 2019 r. projektu pn. 
„zagospodarowanie działki przy ul. 
komornickiej w Dąbrówce w gmi-
nie Dopiewo etap i” wykonano 
m.in. wiatę biesiadną, wolnostojącą 
ścianę wykorzystywaną do projekcji 
filmów podczas seansów kina ple-
nerowego, a także strefę street wor-
kout i siłownię zewnętrzną. 
Milena Wolna

dopiewo

Dopiewo rozwija miejsca rekreacji
gmina Dopiewo pozyskała kolejną dotację na doposażenie miejsc rekreacji w dwóch miejscowościach 

Wkrótce rozpocznie się nabór uzu-
pełniający uczestników  projektu 
„eko-energia” w gminach Dopiewo 
i komorniki. zainteresowanych in-
stalacją odnawialnych źródeł energii 
mieszkańców tych gmin samorządy 
zaprosiły do udziału w projekcie. 

Dokumenty dotyczące tego nabo-
ru Urząd gminy Dopiewo udostęp-
nił 12 kwietnia 2021 r. na stronach: 
dopiewo.pl i  bip.dopiewo.pl, zapo-
wiedział też możliwość składania 
wniosków od 19 kwietnia 2021 
r.  Podobne terminy obowiązują 
w komornikach.

„eko-energia” to projekt part-
nerski gmin: Dopiewo i komorniki. 
Jego wartość oszacowano na 10 mln 
zł. Uczestnicy mogą uzyskać aż 85% 
dofinansowania do paneli fotowol-
taicznych lub kolektorów słonecz-
nych. instalacje będzie wykonywała 
firma wyłoniona przez samorząd 
w  drodze przetargu. nie będą one 
mogły przekraczać pod względem 
mocy zapotrzebowania energetycz-
nego gospodarstwa domowego, 
powiększonego co najwyżej o 20%, 
jeśli pozwolą na to dostępne zasoby 
instalacji „uwolnionych” podczas 
weryfikacji listy uczestników (i po-
sesji), zrekrutowanych w 2017 r,. 
którą urzędnicy przeprowadzili na 
przełomie lutego i marca 2021 r.

Projekt pn. „eko-energia w gmi-
nach Dopiewo i  komorniki” zło-
żony został w  ramach Działania 
3.1 „Wytwarzanie i  dystrybucja 
energii ze źródeł odnawialnych”, 
Poddziałania 3.1.1 „Wytwarza-
nie energii z  odnawialnych źró-
deł energii” Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu ope-

racyjnego na lata 2014-2020 
(konkurs nr  RPWP.03.01.01-
-iz.00-30-001/17).

gmina Dopiewo inwestuje w przy-
szłość uczniów przy współudziale 
czterech szkół podstawowych. Pro-
jekt „e-Umiejętności to nowe możli-
wości w gminie Dopiewo” obejmuje 
dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wy-
równawcze z matematyki i rozwi-
jające kompetencje z informatyki 
i programowania. Doposażono dwie 
pracownie informatyczne: jedną 
w zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Dopiewie, drugą w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Skórzewie. 

Uczestniczące w projekcie szkoły 
otrzymały roboty i klocki do nauki 
robotyki i programowania. W bez-
płatnych, dodatkowych zajęciach 
z matematyki, informatyki i pro-
gramowania udział weźmie w cią-
gu trzech lat 280 uczniów, w tym 
40 uczniów o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych. zaplanowano 
też szkolenia dla 14 nauczycieli 
z pracy z uczniami ze specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi i eduka-
cyjnymi oraz pracy dydaktycznej 
w dziedzinie matematyki i infor-

matyki. okres realizacji projektu: 
1 września 2018 r. - 28 września 
2021 r. Wartość: 379 194,10 zł. Do-
finansowanie z  funduszy europej-
skich: 359 994,10 zł.

Działania w ramach projektu 
„Wsparcie na starcie w Przedszko-
lu „Mądra Sowa” w konarzewie 
mają na celu zwiększenie dostępno-
ści i podniesienie jakości edukacji 
przedszkolnej na terenie gminy Do-
piewo poprzez utworzenie 50 no-
wych miejsc dla dzieci 3- i 4-letnich. 
Wyposażono 2 sale przedszkolne 
w meble, sprzęt it, audiowizualny, 
pomoce dydaktyczne i zabawki do 
prowadzenia zajęć. Dzięki temu 
dzieci uczestniczą w zajęciach 
podstawowych i wspomagających 
wszechstronny rozwój oraz specja-
listycznych z logopedii – projekt 
obejmuje przeszkolenie nauczyciel-
ki z logopedii. okres realizacji pro-
jektu:  15.03.2020 r. - 29.11.2021 
r.  Wartość: 518  750 zł.  Dofinan-
sowanie z  funduszy europejskich:   
440 937,50 zł. Maria Bąk

Nabór uzupełniający Eko-energiiDotacje na edukację

Owocowe rzeźby pojawiają się na plaży w Zborowie z inicjatywy Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dopiewie od kilku lat. 

Wspólna przestrzeń w Dąbrówce  na Placu Szlaku Bursztynowego. 
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Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 
„Edukacja”, Działanie 8.1  „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu 

do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.4  „Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania” i Poddziałanie 8.1.1 
„Edukacja przedszkolna”. 

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Operacja pn. „Budowa ciągu pieszego przy Jeziorze Niepruszewskim w Zborowie oraz wyposażenie wiaty w Dąbrówce w gminie 
Dopiewo” dofinansowana jest ze środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
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od 1 kwietnia do 30 czerwca miesz-
kańcy gminy Dopiewo mogą skła-
dać projekty do realizacji w ramach 
Dopiewskiego Budżetu obywatel-
skiego. Urząd gminy Dopiewo za-
chęca ich do kreatywności i aktyw-
ności. ograniczenia pandemiczne 
pomysłowości nie powinny prze-
szkadzać, a doświadczenia pokazu-
ją, że warto ruszyć głową - dla siebie 
i dla sąsiadów. 

to już szósta edycja DBo. Wyło-
nione w tym roku projekty zostaną 
zrealizowane przez gminę Dopiewo 
w 2022 r. 

Dotychczas, przez 5 lat Dopiew-
skiego Budżetu obywatelskiego, 
wykonano w gminie Dopiewo takie 
inwestycje jak: place zabaw, pump-
tracki, zagospodarowanie terenu 
wokół stawu, modernizacja na-
wierzchni boiska do frisbee,  miej-
sca rekreacji, wyświetlacze pręd-
kości, utwardzono nawierzchnie 
pod parking. Ponadto: wyposażono 
straż w mobilne zabezpieczenie 
wodne i quada, a w okresie ferii 
zimowych uruchomiono sztuczne 
lodowisko.

Co to jest DBO?
DBo jest częścią budżetu gminy 

Dopiewo, przeznaczoną na realiza-
cję zadań zgłoszonych i  wybranych 
przez mieszkańców, formą kon-
sultacji społecznych. Mieszkańcy 
zgłaszają projekty zadań i decydują 
w  głosowaniu o  tym, które zostaną 
zrealizowane przez gminę.

Zasady
Pula środków przeznaczonych na 

DBo 2022 wynosi 300 tys. zł. zo-

stanie ona podzielona między trzy 
grupy sołectw, w  ramach których 
zostaną wyłonione w  drodze głoso-
wania projekty do realizacji.

Zgłaszanie projektów
Projekt zadania musi dotyczyć 

sołectwa na terenie, którego miesz-
ka wnioskodawca. Sołectwa podzie-
lono na 3 grupy, ze względu na wiel-
kość. Wprowadzono współczynnik 
korygujący, wyrównujący szanse 
mniejszych miejscowości na reali-
zację projektów.

Publikacja projektów
Dostarczone do Urzędu gminy 

Dopiewo propozycje będą sukce-
sywnie publikowane na stronie in-
ternetowej dbo.dopiewo.pl. to od 
wnioskodawcy zależy, co i  w  jaki 
sposób „opowie” o  projekcie, czy 
jego realizacja jest realna, biorąc 
pod uwagę lokalizację i budżet. ko-
lejnym krokiem jest przekonanie 
innych do swojego pomysłu i zachę-
cenie ich do oddania głosu na ten 
właśnie projekt.

Weryfikacja i uzupełnianie  
wniosków
aby propozycja została pozytyw-

nie zweryfikowana, musi spełniać 
określone wymagania. Już podczas 
pisania projektu, gdy pojawią się 
wątpliwości (np. lokalizacja, ist-
niejąca infrastruktura,  kosztorys), 
pomocą służą pracownicy urzędu, 
którzy podczas konsultacji pomogą 
je rozwiać.

Publikacja listy projektów
Przesłane propozycje projektów 

zostaną zweryfikowane przez po-
wołaną do tego celu komisję. Po 

zatwierdzeniu zostaną umieszczone 
na liście do głosowania. to miesz-

kańcy zadecydują, które z  nich zo-
staną zrealizowane.

Głosowanie
Po opublikowaniu listy propozy-

cji, każdy mieszkaniec gminy Do-
piewo będzie mógł oddać jeden głos 
na wybrany przez siebie projekt, 
bez względu na to jakiego sołectwa 
dotyczy. głosować będzie można 
w  formie elektronicznej lub  papie-
rowej.

Ogłoszenie wyników
Po zliczeniu głosów elektronicz-

nych i  papierowych nastąpi ogło-
szenie wyników z informacją, które 
projekty zostaną zrealizowane w na-
stępnym roku budżetowym - 2022.

Historia
Rok 2016 był rokiem pilotażo-

wym. W przypadku DBo 2017 do-
piewianie zaczynali od kwoty 150 
tys., o którą rywalizowały ze sobą 
wszystkie zgłoszone projekty. na-
stępna  edycja odbyła się na tych sa-
mych zasadach. od 2019 pula środ-
ków została powiększona do 300 
tys. zł, a  projekty rywalizowały ze 
sobą w ramach trzech grup sołectw 
o część puli środków. każdy miesz-
kaniec gminy Dopiewo, bez wzglę-
du na wiek i sołectwo zamieszkania, 
mógł przekazać swój głos na dowol-
ny projekt. System się sprawdził 
i obowiązuje nadal w szóstej edycji.

BuK, dopiewo

Szczepienia przeprowadziły 3 ze-
społy Szpitala Podolany przy wspar-
ciu pracowników ośrodka Pomocy 
Społecznej w Buku oraz druhów 
ochotniczej Straży Pożarnej. W 
ciągu około 10 godzin zaszczepio-
no łącznie prawie 600 osób. Wśród 
zaszczepionych osób byli także 
funkcjonariusze komisariatu policji 
w Buku oraz druhowie strażacy peł-
niący służbę na terenie gminy Buk.

Samorząd wspólnie z Powiatem 
Poznańskim, Stowarzyszeniem 
Metropolia Poznań oraz Szpitalem 
Podolany współpracuje, realizując 
zadanie w ramach narodowego 
Programu Szczepień przeciw co-
ViD-19. Przygotowania do utwo-
rzenia masowego punktu szczepień 
trwały kilka dni. Wskazany przez 
gminę punkt szczepień w siedzibie 
Branżowej Szkoły w Buku jest jed-
nym z 23 utworzonych na terenie 
powiatu poznańskiego działających 
samorządowych punktów szcze-
pień. Wyznaczając taki punkt w sie-
dzibie Branżowej Szkoły ważnym 
było, aby zapewnić mieszkańcom 
jak najlepszy komfort zarówno w 

momencie czekania w kolejce do 
szczepienia, jak i podczas podda-
wania się samemu szczepieniu. 
Również jest to pierwszy z takich 
punktów na terenie powiatu po-

znańskiego, w którym jak dotych-
czas dokonano największej liczby 
szczepień w ciągu jednego dnia.

Skala przedsięwzięcia, jak i do-
tychczasowa sprawna i odpowied-

nio skoordynowana współpraca z 
Powiatem Poznańskim, Stowarzy-
szeniem Metropolią Poznań, Szpi-
talem Podolany oraz gminnymi jed-
nostkami pokazała, że gmina jest 

gotowa do przeprowadzenia maso-
wych szczepień. Docelowo przewi-
dziane jest wykonywanie szczepień 
przez 4 zespoły szczepiące, aby jesz-
cze więcej osób zaszczepić w ciągu 
jednego dnia i w jak najkrótszym 
czasie. Wszystko jednak zależy od 
dostępności szczepionek, za które 
odpowiedzialny jest rząd.

Realizacja 8 kwietnia szczepień 
w takiej liczbie była możliwa dzięki 
odpowiedzialnej postawie miesz-
kańców, którzy wcześniej zapisując 
się na wskazaną godzinę, punk-
tualnie zgłaszali się do placówki i 
sprawnie poddawali się szczepieniu.

9 kwietnia udostępniony został 
dodatkowy numer infolinii przezna-
czony do rejestracji mieszkańców 
miasta i gminy Buk na szczepienia 
przeciwko coViD-19. infolinia 
609  721 024 będzie czynna od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
od 9.00 do 14.00.
Zuzanna Skibińska

Masowe szczepienia w Buku
8 kwietnia w  budynku Branżowej Szkoły w Buku odbyły się pierwsze masowe szczepienia przeciwko 
COVID-19, z których mieli możliwość skorzystania mieszkańcy gminy
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14 tarnowo podGórne

okres przygotowawczy do sezonu 
kolarskiego 2021 powoli dobiega 
końca. teraz czas na starty, któ-
re kolarze kk tarnovia tarnowo 
Podgórne wypatrują z niecierpli-
wością. – W najbliższym sezonie 

wysoko stawiam poprzeczkę moim 
zawodnikom – przyznaje trener 
Piotr Broński. – Będziemy celo-
wać w wyścigi Uci i mistrzostwa 
Polski. 

W marcu kolarze wybrali się na 

trzytygodniowe zgrupowanie do 
hiszpańskiej miejscowości calpe. 
Przez ten czas odbywały się trenin-
gi specjalistyczno-ukierunkowane, 
a zawodnicy na rowerach spędzali 
codziennie od 3 do 6 godzin. – Je-

steśmy w pełni przygotowani do se-
zonu, oby tylko ruszył – przyznał po 
powrocie do kraju trener.

nowymi młodzieżowcami, któ-
rzy będą się ścigać w barwach kk 
tarnovii są: Jakub Musialik, Miłosz 

ośko, Radosław frątczak, adam 
kuś i konrad trzęsowski. Do klubu 
dołączyli też nowi sponsorzy: firma 
Matbet z Sadów oraz gog eyewear 
z Poznania. 
Ania Lis

kwintesencja kobiecości, siła i pięk-
no to atrybuty kobiet zamknięte 
w obrazach tamary Łempickiej, ar-
tystki tworzącej w okresie między-
wojennym. Bohaterki jej obrazów 
są wyzwolone i wyniosłe, wiedzą 
jak zdobyć to czego pragną, soczy-
sta czerwień ich ust oraz arogancja 
w spojrzeniu, uderzają jak wymie-
rzony policzek.

Uczestnicy koła malarskiego 
gok Sezam z Przeźmierowa (gm. 
tarnowo Podgórne) pod kierow-
nictwem Magdaleny Łuczak, zain-
spirowani twórczością „bogini ery 
automobilu o stalowych oczach”, 
chwycili za pędzle w próbie odtwo-
rzenia obrazów przywołujących ko-
biecość na warunkach artystki.

zapraszamy serdecznie do obej-
rzenia rezultatów tego niełatwego 

zadania. Będzie to druga odsłona 
wystawy „Wiosna jest kobietą”, któ-
rą w marcu zapoczątkowały uczest-
niczki koła plastycznego z tarnowa 
Podgórnego prowadzonego przez 
Justynę Just-Przybylską.

Wystawa online „Wiosna jest ko-
bietą cz.2” – 7 maja, godz. 16, face-
book.com/goksezam. Red

W gminie tarnowo Podgórne pan-
demia spowodowała zastosowanie 
dużej ostrożności w ubiegłorocz-
nych wydatkach budżetowych. 

– kierując się koniecznością 
zapewnienia bezpieczeństwa fi-
nansowego gminy w zeszłym roku 
wstrzymaliśmy remonty i zakupy. 
Równolegle spowolniliśmy reali-
zację inwestycji lokalnych. to dało 
znaczące oszczędności budżetowe 
– mówi wójt tarnowa Podgórnego 
tadeusz czajka. – Mamy ponad 
42 mln zł nadwyżki budżetowej do 
dyspozycji. Przede wszystkim zre-
zygnowaliśmy z zaciągnięcia w tym 
roku planowanego kredytu w wyso-
kości 14 mln zł. 

Pozostałe środki gmina przezna-
czy m.in. na inwestycje drogowe 
– ulice: Sosnowa, Pszenna, Pla-
tynowa, kasztanowa w chybach, 

orła, kukułki, Wioślarska, Rejso-
wa, Bursztynowa, Wiśniowy Sad 
oraz ii etap na „osiedlu lipowym” 
w Sadach. Ponadto część nadwyżki 
zostanie spożytkowana na ścieżki 
rowerowe w kokoszczynie, górze 
i lusówku oraz na aleję spacerową 
w tarnowie Podgórnym. zwięk-
szona zostanie także pula środków 
przeznaczonych na budowę oświe-
tlenia ulic. 

znaczne kwoty zostały zadyspo-
nowane na remonty i zakupy w pla-
cówkach oświatowych, w tym dla 
nowego obiektu w Przeźmierowie 
oraz dla zespołu Szkół technicz-
nych tarnowo Podgórne. zostanie 
też uruchomiony proces moder-
nizacji – na potrzeby edukacyjne 
– budynku starej szkoły w ceradzu 
kościelnym. 

– zakupimy 10 ha gruntów 

w lusówku z przeznaczeniem na 
centrum oświatowo-rekreacyjno-
-sportowe (w i etapie powstanie 
tam szkoła) – dodaje wójt tadeusz 
czajka.

znaczne kwoty zostały zabezpie-
czone na modernizacje lokali komu-
nalnych, w tym termomodernizację 
budynków w lusowie i Rumianku. 
zaplanowano także większe wy-
datki na tereny zielone (dodatkowe 
nasadzenia), obiekty rekreacyjne 
(place zabaw, siłownie zewnętrz-
ne), a także wpisaliśmy do realizacji 
budowę boiska wielofunkcyjnego 
w Sadach i projekt świetlicy w chy-
bach.

Projekt przedłożony przez wójta 
tadeusza czajkę Rada gminy tar-
nowo Podgórne przyjęła na sesji 
jednogłośnie. 
Agnieszka Rzeźnik 

Kolarze KK  Tarnovia przed sezonem 

Wystawa malarstwa 
on-line

Nadwyżka budżetowa
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na licytację 29. finału WoŚP wójt 
tarnowa Podgórnego tadeusz czaj-
ka wystawił… ślub, a dokładniej: 
możliwość udzielenia przez niego 
ślubu w Urzędzie Stanu cywilnego 
w tarnowie Podgórnym. 

Walka o voucher trwała do ostat-
nich chwil – ostatecznie licytację 
wygrał pan Mateusz z narzeczoną 
zofią. ceremonia odbyła się 10 
kwietnia. oczywiście nie zabrakło 
wielkoorkiestrowych akcentów. W  
Sali Ślubów stanęło kolorowe serce, 
a życzenia – drogą elektroniczną 
złożył Jurek owsiak (można je zo-
baczyć na naszglospoznanski.pl i 
w naszych mediach społecznościo-
wych).

– Bardzo dziękuję, że przy tak 

radosnej okazji zechcieli Państwo 
włączyć się w zbiórkę na rzecz 29. 
finału Wielkiej orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, okazując wrażliwość i 
wsparcie potrzebującym – powie-
dział Parze Młodej wójt tadeusz 
czajka. – W imieniu mieszkańców 
gminy tarnowo Podgórne i swoim 
własnym życzę radości, zdrowia i 
wielu, wspólnie spędzonych dni. 
niech los Państwu sprzyja! niech 
spełniają się wszystkie Państwa pla-
ny i marzenia!  
ARz

WOŚP zagrała Marsza Mendelssohna
Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy 
w tarnowie Podgórnym znów zagrała 
– tym razem… Marsza Mendelssohna! 

informacji z gminy tarnowo 
Podgórne szukaj na 

naszglospoznanski.pl
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