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Grzegorz Kupczyk 40 lat na scenie. STR. 15 
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Kontynuacja 
i rozwój
Na terenie gminy Dopiewo pojawiły się banery z Pana zdjęciem i hasłem wyborczym  
„Kontynuacja i Rozwój”. Co to dla Pana znaczy? 

– Przedwcześnie zmarły wójt adrian napierała pozostawił gminę w bardzo dobrej kondycji. Pod wzglę-
dem dochodów podatkowych na mieszkańca jesteśmy 103 samorządem na 2477 gmin w ogóle. w gminie 
Dopiewo rośnie liczba firm, a kolejne tereny są aktywizowane pod działalność gospodarczą. w ostatnich 
latach gołym okiem widać wyraźne przyśpieszenie w zakresie budowy dróg, kanalizacji, oświetlenia ulicz-
nego czy też terenów rekreacyjnych. Będę chciał kontynuować szybkie tempo rozwoju gminy.

– Stawiam na zrównoważony rozwój, w którym 
oprócz nowych inwestorów pozytywnie 
wpływających na finanse gminy i inwestycji 
infrastrukturalnych ważne są warunki życia 
mieszkańców, środowisko naturalne oraz relacje 
międzyludzkie. Istotne jest to, abyśmy urządzając 
naszą gminę jak najwygodniej myśleli o przyszłości 
naszych dzieci – mówi kandydat na wójta Dopiewa  
– Paweł Przepióra.
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– wiele w tej kwestii się już 
zadziało. w Dąbrówce niedawno 
powstały dwa miejsca rekreacyjne 
– to nowy pumptrack oraz teren 
przy ul. komornickiej. aktualnie 
planuję inwestycje w tym zakresie 
również dla mieszkańców Skórze-
wa, bo to miejscowość, gdzie jest 
kilka tysięcy domostw. Będziemy 
urządzać przestrzeń rekreacyjną ul. 
Figowej. Powstanie też promenada 
spacerowa. nie ukrywam, że myślę 
o rekreacyjnym wykorzystaniu 
terenów leśnych w kwadracie po-
między ul. złotowską i Skórzewską. 
w rozmowach z mieszkańcami 
często też pojawia się temat ścieżek 
rowerowych. Dlatego chciałbym 
zadbać o to, żeby ich przybywało, 
bo to nie tylko otwarcie dodatko-
wych możliwości przemieszczania 
się, ale również oferta rekreacyjna. 
Jeszcze w tej kadencji powstanie 
ścieżka pieszo-rowerowa w zakrze-
wie od ul. radosnej do trasy 307. 
urząd Gminy projektuje też ścieżkę 
pieszo-rowerową w Gołuskach. 
efektem także moich rozmów 
z miastem Poznań będzie wybudo-
wanie ścieżki rowerowej w ciągu 
ulicy złotowskiej, łączącej rondo na 

malwowej w Skórzewie z ławicą. 
Dodatkowo Starostwo Powiatowe 
opracowuje koncepcje przebudo-
wy odcinka drogi wraz ze ścieżką 
rowerową pomiędzy Dopiewem 
i Palędziem.

Wracając do drugiej części Pana 
hasła wyborczego, porozmawiaj-
my o rozwoju…

– Gmina Dopiewo jest położona 
między dwoma bardzo atrakcyj-
nymi inwestycyjnie gminami: 
komorniki i tarnowo Podgórne. 
Jest dla mnie oczywiste, że musimy 
walczyć o inwestorów, bo ich obec-
ność na naszym terenie pozytywnie 
wpływa na budżet gminy i zwiększa 
pulę ofert pracy. na dziś pakiet 
inwestorski w gminie zwiększa się 
o firmę Sygro w Gołuskach. Będzie-
my też ściągać inwestorów na inne 
tereny wzdłuż trasy S11. aktywizo-
wany jest teren przeznaczony dla 
przedsiębiorstw w więckowicach 
przy Dw307. oczywiście chcę 
mocno podkreślić, że dla mnie 
istotne jest, żeby to był rozwój 
zrównoważony, w którym oprócz 
nowych inwestorów pozytywnie 

wpływających na finanse gminy 
i inwestycji infrastrukturalnych 
ważne są warunki życia mieszkań-
ców, środowisko naturalne oraz re-
lacje międzyludzkie. istotne jest to, 
abyśmy urządzając naszą gminę jak 
najwygodniej myśleli o przyszłości 
naszych dzieci. Stąd między innymi 
szereg programów ekologicznych, 
o których już mówiłem.

No to w ramach szeroko pojętej 
rewitalizacji zapytam jeszcze 
o odnowę, zmianę wyglądu czy 
funkcji niektórych miejsc i obiek-
tów. Czy takie plany ma Pan 
również?

– tak, to też jest jeden z moich 
celów. chciałbym, aby w centrum 
gminy, siedzibie urzędu, czyli 
Dopiewie, poprawiła się jakość 
niektórych miejsc i obiektów. 
w tej kadencji chcę stworzyć plan 
zagospodarowania centrum Dopie-
wa. Po pierwsze zmiany wymaga 
oblicze siedziby zuk, bo to jedna 
z ważniejszych w gminie instytucji, 
która rezyduje w nie najlepszych 
warunkach. istotne jest też dla 
mnie, aby nową jakość zyskał 
plac przy budynku zuk. niech to 
będzie zielony rynek z prawdziwego 
zdarzenia, gdzie swoje produkty 
sprzedają i kupują mieszkańcy 
całej gminy. na pewno będę chciał 
to miejsce ożywić i stworzyć tam 
bardzo dobre warunki do handlu, 
to może być dopiewska wizytówka 
przy ul. wyzwolenia. koniecz-
nością stała się też rozbudowa 
samego urzędu, którego budynek 
mógłby być wkomponowany w za-
gospodarowywaną przestrzeń.

Komfort i wygodę mieszkania 
w gminie bardzo często określa 
oferta dla tych najstarszych i naj-
młodszych. Czy ma Pan jakieś 
plany w związku z tym? 

– chcę w gminie stale poszerzać 
aktywność obywatelską. Posłu-
ży temu utworzenie centrum 
aktywności Lokalnej (caL) które 
mogłoby być zlokalizowane w wyre-
montowanym budynku dworca ko-
lejowego w Palędziu. caL oczywi-
ście angażowałoby nie tylko te dwie 

kategorie wiekowe. chciałbym, 
żeby centrum aktywności Lokalnej 
służyło zwiększaniu zaangażowania  
społeczności  lokalnych i tworzeniu 
poczucia przynależności do danego 
miejsca i grupy. konieczne będzie 
wyszkolenie lokalnych liderów, 
po to by potrafili oni organizować 
i angażować lokalną społeczność, 
żeby tworzyli lokalne organizacje 
– wspierane przez gminę – zdolne 
także do pozyskiwania środków 
z zewnątrz.  

Mieszkańcy często oceniają 
kandydatów patrząc na szyld 
partyjny. Czy należy Pan do jakieś 
partii politycznej? 

– nie należę i nigdy nie należałem 
do żadnej partii. Jestem niezależny 
politycznie i dzięki temu mogę 
działać skutecznie dla wszystkich 
mieszkańców. 

Na czyje poparcie może Pan 
zatem liczyć? 

– Głosy poparcia słyszę od różnych 
mieszkańców i różnych grup 
społecznych. wśród nich jest 
wielu aktywnych społeczników jak 
również 18. radnych naszej gminy 
i sołtysi ze wszystkich sołectw. to 
dla mnie bardzo ważne, bo dzięki 
temu możliwe będzie skuteczne 
realizowanie programu wyborczego 
i działanie we wszystkich miejsco-
wościach. zawsze trzeba pamię-
tać, że zarządzanie gminą to gra 
zespołowa i samodzielnie niewiele 
można zdziałać.

Co chciałby Pan dodać na ko-
niec? 

– zachęcam wszystkich mieszkań-
ców gminy Dopiewo do wzięcia 
udziału w wyborach i głosowania 
na moją kandydaturę. Polecam 
również wizytę na stronie www.pa-
welprzepiora.pl, na której znajdują 
się szczegóły mojego programu 
wyborczego, a także szereg pytań 
i odpowiedzi dotyczących kwestii 
nie poruszanych w dzisiejszej 
rozmowie. 

Rozmawiał Sławomir Lechna 

WyWiad

Jakie widzi Pan inne pozytywne 
zmiany, sukcesy gminy Dopiewo 
w ostatnich latach?

– uruchomiony został cały szereg 
programów proekologicznych 
wychodzących naprzeciw potrze-
bom naszych mieszkańców. mamy 
cieszący się dużą popularnością 
gminny program wymiany kopcą-
cych pieców czy dofinansowania 
fotowoltaiki. wspieramy też finan-
sowo mieszkańców, którzy chcą 
zbierać deszczówkę. w gminie są 
zamontowane czujniki smogu i każ-
dy z mieszkańców może sprawdzić 
on-line stan powietrza. Poza tym 
od 2014 roku zwiększono liczbę 
miejsc dla przedszkolaków w przed-
szkolach publicznych o ponad 700 
oraz rozbudowano wiele szkół. 
zauważalny jest rozwój komuni-
kacji publicznej. Dziś funkcjonuje 
Poznańska kolej metropolitalna 
i cały czas przybywa linii czy kur-
sów w komunikacji autobusowej.

Z tego co wiem nowi mieszkańcy 
chętnie się sprowadzają do gminy 
Dopiewo. Gmina jest popularna, 
ale już trochę zatłoczona…

– Jeśli ma Pan na myśli, że prze-
strzeni mieszkalnej czy usługowej 
jest już w niektórych miejscach za 
dużo, to trudno się z Panem nie 
zgodzić. to jest w dużej mierze 
pokłosie niedoskonałego systemu 
planowania przestrzennego i podej-
mowanych w przeszłości w gminie 
decyzji planistycznych. Podam 
przykład. w Dąbrówce przy ul. Po-
znańskiej na dotąd wolnym dużym 
placu powstaje supermarket Lidl. 
miejsce – wydawałoby się – bardzo 
dobre do utworzenia przestrzeni 
rekreacyjnej służącej mieszkańcom 
do spędzania wolnego czasu, odpo-
czynku czy organizowania koncer-
tów. niestety w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
z 2001 roku zostało ono przezna-
czone pod zabudowę usługową 
i właściciel przeznaczył ten plac pod 
budowę supermarketu. Gdybyśmy 
dziś chcieli ten plan zmienić, to 
zapłacilibyśmy ogromne odszko-
dowania. Gminy po prostu na to 
nie stać. Podobnie rzecz się ma 
z wieloma terenami przeznaczany-
mi pod zabudowę mieszkaniową, 
gdzie dawne ustalenia determinują 
obecnie powstającą zabudowę. 
innym kuriozum naszego systemu 
planistycznego jest to, że deweloper 
może w legalny sposób wybudować 
tzw. bliźniaka w miejscu przezna-
czonym w dokumentach plani-
stycznych pod zabudowę jednoro-
dzinną. takie działania zwiększają 
intensywność zabudowy i często 
burzą ład estetyczny. Dostrzegam 
te dysfunkcje, dlatego będę dążył 
do rozwoju terenów rekreacyjnych 
i zielonych oraz ograniczania gęsto-
ści zabudowy.

No właśnie. A jakie ma Pan plany 
w zakresie terenów rekreacyjnych 
i zielonych?

Kontynuacja i rozwój cd. str 1

Fo
t.

 a
r

c
h

iw
u

m
 P

. P
r

z
e

Pi
ó

r
a

a
r

ty
k

u
ł 

SP
o

n
So

r
o

w
a

n
y

Tomasz Łubiński 
wicestarosta 
poznański
– Paweł Prze-
pióra jest przede 
wszystkim świa-
domy wyzwań, 

jakie go czekają, jeśli obejmie 
urząd wójta Dopiewa. Przez 
minione lata był bardzo mocno 
zaangażowany w rozwój gminy. 
nasza współpraca zawsze 
układała się wzorcowo. Dał się 
poznać jako kreatywny, ambitny 
samorządowiec, który stara się 
przede wszystkim być blisko 
ludzi, wsłuchiwać się w ich pro-

blemy, czerpać z ich doświad-
czeń. chcąc kontynuować dalszy 
rozwój gminy, zapoczątkowany 
przez wójta adriana napierałę, 
daje mieszkańcom olbrzymią 
szansę na utrzymanie Dopiewa 
w czołówce samorządów i to nie 
tylko w powiecie poznańskim.  
Dziś, w czasach gdy próbuje 
się osłabić rolę samorządów, 
mieszkańcy gmin potrzebują 
tak zaangażowanych, młodych 
i odważnych liderów. Jestem 
przekonany, że Paweł Przepió-
ra, jest właśnie osobą, która 
będzie dobrym gospodarzem dla 
wszystkich mieszkańców gminy. 

Jacek Jaśkowiak
prezydent 
Poznania
– Dopiewo jest 
aktywnym i 
ważnym partne-
rem Poznania. 

współpracujemy w obszarze 
edukacji, ale też transportu. 
Gmina, która od kilku lat bar-
dzo intensywnie się rozwija, 
włącza się w działania służące 
usprawnieniu komunikacji 
publicznej na obszarze aglo-
meracji. na jej terenie, przy 
stacjach Poznańskiej kolei me-
tropolitalnej powstały parkingi 

Park&ride, Dopiewo włączyło 
się też w system zintegrowane-
go transportu autobusowego w 
ramach porozumień mię-
dzygminnych. Sukcesywnie 
rozwija również sieć ścieżek 
rowerowych. Jest to korzystne 
również dla Poznania, bo im 
sprawniejsza komunikacja 
zbiorowa, tym więcej osób z 
niej korzysta i tym mniej samo-
chodów wjeżdża do centrum 
miasta. mam nadzieję, że po 
wyborach, z nowym wójtem, 
będziemy mogli kontynuować 
współpracę i rozwijać nasze 
partnerskie relacje.  

Będzie dobrym gospodarzem Dopiewo ważnym partnerem 
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4 Poznań

– zmiany organizacji ruchu są 
z pewnością uciążliwe dla miesz-
kańców. tym bardziej cieszy wi-
doczny postęp prac. z każdym 
dniem jesteśmy coraz bliżej celu, 
czyli uruchomienia trasy na nara-
mowice. co istotne na nowej trasie 
tramwaje pojadą w większości po 
zielonym torowisku. takie rozwią-
zanie będzie cieszyć oczy, ograni-
cza emisję hałasu i ma pozytywny 
wpływ na środowisko – mówi Jacek 
Jaśkowiak, prezydent Poznania.   

– na placu budowy pojawiły się 
nowe elementy: sieć trakcyjna roz-
wieszana nad torowiskiem oraz roz-
chodnik. Dzięki poprawie warun-
ków atmosferycznych, które do tej 
pory nie sprzyjały tym pracom, mię-
dzy szynami rozkładane są maty z tą 
wytrzymałą rośliną tworzące zielone 
torowisko. zarówno sieć trakcyjną 
jak i maty rozchodnikowe można 
zobaczyć w rejonie pętli wilczak, 
gdzie trasa powstaje wzdłuż parku 
kosynierów – dodaje Grzegorz Bu-
bula, wiceprezes zarządu spółki Po-
znańskie inwestycje miejskie. 

24 kwietnia rozpoczął się kolej-
ny etap budowy kabla zasilającego 
trasę tramwajową na naramowice. 
tym razem prace prowadzone są 
na północno-wschodniej stronie 
skrzyżowania ulic Szelągowskiej, 
Garbary i armii Poznań oraz w cią-
gu ul. Szelągowskiej do skrzyżo-
wania z ul. winogrady. roboty 
te będą się wiązać z zawężeniami 
miejsc dla pieszych i rowerzystów, 
w razie potrzeby wykonawca bę-

dzie montował specjalne kładki, 
by nie było konieczności zamy-
kania ciągów komunikacyjnych. 
Dodatkowo na ul. Szelągowskiej 
występować będą czasowe zmia-
ny w układzie pasów ruchu, bo 
wschodni pas będzie wyłączany 
z użytku. ruch w kierunku cen-
trum prowadzony będzie po istnie-
jącym buspasie, a w przeciwnym 

kierunku po dotychczasowym 
pasie prowadzącym do centrum 
miasta.

Podjęto również decyzję o wy-
dłużeniu godzin ręcznego stero-
wania ruchem wahadłowym na ul. 
naramowickiej, na wysokości pla-
nowanej tzw. ul. nowej Stoińskie-
go. w związku ze zgłoszeniami 
trafiającymi do spółki Pim oraz na 

podstawie obserwacji dokonywa-
nych w różnych porach dnia, oso-
ba kierująca ruchem będzie tam 
pracować również poza godzinami 

szczytów komunikacyjnych. Pod-
jęta decyzja ma zwiększyć bezpie-
czeństwo uczestników ruchu oraz 
przyczynić się do usprawnienia 
przejazdu. nocą utrzymany zo-
stanie ruch wahadłowy działający 
na zasadach ogólnych. Prosimy 
o zachowanie ostrożności w rejo-
nie prac i zwracanie uwagi na bie-
żące oznakowanie. RB 

Sieć trakcyjna i zielone torowisko
Prace na placu budowy trasy tramwajowej na naramowice są coraz bardziej zaawansowane. Postępy 
dobrze widać w rejonie pętli wilczak, gdzie montowana jest sieć trakcyjna i powstaje zielone torowisko. 
Od 24 kwietnia zmieniła się organizacja ruchu na ul. Szelągowskiej, a ręczne sterowanie ruchem 
wahadłowym na ul. Naramowickiej obowiązuje w wydłużonych godzinach
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Na nowej trasie tramwaje pojadą w większości po zielonym torowisku.  

zakończył się demontaż starych 
przęseł wiaduktu w ciągu ul. Go-
łężyckiej w Poznaniu, nad liniami 
kolejowymi nr 272 (kluczbork - Po-
znań Główny) oraz 352 (Swarzędz 
- Poznań Starołęka). Przebudowa-
nym obiektem będzie można przeje-
chać jeszcze w tym roku.

większość działań, które spra-
wiły, że rozbiórka przebiegła bez-
piecznie, odbywała się pod wia-
duktem. Były to prace związane 
z wykonaniem fundamentów i pod-
parć przęseł, roboty przy podpo-
rach oraz frezowanie nawierzchni 
na dojazdach do przeprawy. Przed 
demontażem przęseł obiektu sfre-
zowano również nawierzchnię na 
samym wiadukcie, rozebrano kapy 
chodnikowe oraz jego wyposażenie: 
bariery, poręcze oraz oznakowanie. 
trzeba było też usunąć kolizję ener-
getyczną, która przeszkadzała w re-
alizacji inwestycji.

– Same roboty rozbiórkowe 
nad czynnymi liniami kolejowymi 
z trakcją były sporym wyzwaniem. 
Poszczególne przęsła były zdejmo-
wane w całości za pomocą dźwigu 

w godzinach nocnych, w krótkich 
odcinkach czasu, wyznaczanych 
przez PkP. rozbierano je na czę-
ści już poza terenem kolejowym – 
mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes 
zarządu spółki Poznańskie inwesty-
cje miejskie.

wiadukt w ciągu ul. Gołężyc-
kiej był w złym stanie technicznym 
i wymagał przebudowy, w ramach 
której wymieniona zostanie pły-
ta pomostowa wraz z elementami 
konstrukcji stalowej, wyremonto-
wane zostaną podpory  i powsta-
nie skuteczny system odwodnienia 

oraz umocnienie skarpy. na jezd-
ni i chodnikach ułożona zostanie 
nowa nawierzchnia, zamontowa-
ne zostaną nowe bariery, poręcze, 
osłony przeciwporażeniowe oraz 
oświetlenie. 

rozpoczęte w połowie marca 
prace, które przebiegają zgodnie 
z przyjętym harmonogramem,  mają 
na celu przywrócenie pierwotnej no-
śności wiaduktu, znaczną poprawę 
jego stanu technicznego i trwałości, 
a w związku z tym zwiększenie bez-
pieczeństwa oraz komfortu ruchu. 
RB, PIM

Swoboda i Brzask to pierwsze w 
tym roku ulice, na których piesi 
będą bezpieczniejsi dzięki dodatko-
wemu oświetleniu przejść. w tego-
rocznych planach jest kilkanaście 
kolejnych miejsc, gdzie urządzenia 
zostaną zamontowane. 

– Doświetlanie przejść na po-
znańskich ulicach to jedno z najważ-
niejszych zadań, mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa pieszych, 
którzy są najmniej chronionymi 
uczestnikami ruchu. Doświetlając 
kolejne przejścia, poprawiamy wi-
doczność pieszych. Pośrednio zy-
skują na tym też kierowcy. we wska-
zaniu konkretnych miejsc dużą rolę 
odgrywają miejscy i osiedlowi radni 
oraz sami mieszkańcy – mówi Jacek 
Jaśkowiak, prezydent Poznania.   

w ub.r. dodatkowe oświetlenie 
o wartości ponad 437 tys. zł zain-
stalowane zostało w 15 miejscach. 
tegoroczne działania w zakresie do-
świetlania przejść rozpoczną się na 
terenie os. Grunwald Północ.

uruchomione zostały postępo-
wania, które wyłonią wykonawców 
doświetleń przejść dla pieszych na 

ul. Swoboda w sąsiedztwie SP nr 88 
(„zebra” bliższa ul. marcelińskiej) i 
na ul. Brzask, przy skrzyżowaniu z 
ul. Sierakowską.

następne w kolejności są ul. 
Głuszyna i radojewo, gdzie dzięki 
środkom finansowym zabezpieczo-
nym przez rady osiedli, doświetlone 
zostaną łącznie cztery przejścia dla 
pieszych.

Jako wymagające doświetlenia 
wskazanych zostało 21 przejść w 
całym mieście. ich lista została 
przygotowana przez miejskiego in-
żyniera ruchu i zDm w oparciu o 
rekomendacje rad osiedli i radnych 
miasta Poznania.

łączna kwota, jaka zostanie w 
tym roku przeznaczona na doświe-
tlenie „zebr”, wynosi ponad 465 tys. 
zł. Suma ta obejmuje cztery zadania 
wymienione powyżej, które mają 
zapewnione finansowanie oraz 200 
tys. zł wynikające z budżetowej po-
prawki miejskich radnych. ta dru-
ga kwota będzie wydatkowana na 
doświetlenia kolejnych przejść do 
momentu jej wyczerpania. 
RB, ZDM

Zdemontowano stare przęsłaDoświetlono przejścia 

Tramwaje pojadą  
w większości po 
zielonym torowisku
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„rosemary’s Fate” to pierwsza gra 
z gatunku  Dynamic audio Ga-
mes. Przenosi uczestników w czasy  
ii wojny światowej, kiedy w miejscu 
dzisiejszego ośrodka znajdował się 
szpital psychiatryczny, którego pa-
cjenci zostali wymordowani przez 
niemców. w 2019 roku pracę nad 
nią rozpoczęła firma Gamethesa-
me. aby oddać prawdę historyczną, 
nagrań dokonano na terenie kom-
pleksu pocysterskiego. to pierw-
sza w Polsce produkcja wyłącznie 
dźwiękowa i pierwsza na świecie gra 
przeznaczona zarówno dla osób nie-
widomych, jak i widzących. 

– ośrodek w owińskach jest pre-
kursorem wielu inicjatyw. to tutaj 
działa unikatowy na skalę europej-
ską Park orientacji Przestrzennej 
czy muzeum tyflologiczne. tu wy-
myślono dźwiękowy tenis stołowy 
i utworzono bibliotekę zapachów 
– mówi Jan Grabkowski, starosta 
poznański. – Dzięki specjalistom, 
którzy są także ludźmi z ogromną 
pasją, wprowadzane są rozwiąza-
nia ułatwiające osobom z dysfunk-
cjami wzroku codzienne funkcjo-
nowanie, a także służące integracji 

z widzącymi – dodaje.
Dotychczasowe gry dla niewido-

mych i słabowidzących oparte były 
na lektorze, który relacjonował to, 

co się dzieje na ekranie kompute-
ra. w „rosemary’s” Fate” grający 
znajduje się w ciemności, a decyzje 
musi podejmować na podstawie 

otaczających go odgłosów. 
 – Przestrzeń bogatą w dźwięki 

gracz wypełnia swoją wyobraźnią. 
Dla widzących jest to o wiele trud-

niejsze z uwagi na inną lokalizację 
dźwięku niż na lewo i na prawo – 
mówią współautorzy projektu, Pa-
weł i Dominik Dagielowie.

Przy udźwiękowieniu gry wzięto 
pod uwagę sugestie uczniów ośrod-
ka. oni najlepiej potrafią ocenić, czy 
twórcom udało się poprzez brzmie-
nie oddać rzeczywistość. wcielenie 
się w bohaterów wydarzeń sprzed 
kilku dekad nie tylko budzi wiele 
emocji, ale także jest okazją do bliż-
szego poznania historii tego nie-
zwykłego miejsca. Jak podkreślają 
współtwórcy gry, ma ona walory 
edukacyjne, poznawcze, ale i roz-
rywkowe. Jej wersja demo jest już 
dostępna na platformie Steam oraz 
na https://play.google.com. 

wszelkie uwagi, sugestie i pro-
pozycje można przesyłać na contact 
@gamethesame.com. Pełna wersja 
pierwszej części gry ukaże się na po-
czątku czerwca. KK

aktualności 

rekLama

Takiej gry jeszcze nie było!
w Specjalnym ośrodku Szkolno-wychowawczym dla Dzieci niewidomych w owińskach powstała 
pierwsza w Polsce dźwiękowa gra komputerowa. na razie dostępna jest w wersji próbnej, a jej testerami 
i konsultantami są podopieczni placówki, choć przeznaczona jest także dla osób widzących
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Gra ma walory  
edukacyjne, poznaw-
cze i rozrywkowe
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Powstanie Dziennego Domu opie-
ki medycznej na terenie gminy 
Buk jest możliwe dzięki realiza-
cji projektu pod nazwą „Program 
usług zdrowotnych i  społecznych 
świadczonych na terenie zachodniej 
części powiatu poznańskiego dla 
niesamodzielnych osób starszych” 
w  ramach wrPo 2014-2020. za 
realizację przedsięwzięcia odpo-
wiedzialne jest wielkopolskie Sto-
warzyszenie wolontariuszy opieki 
Paliatywnej „hospicjum Domowe”  
z siedzibą w Poznaniu w partner-
stwie z gminą Buk. 

w obiekcie przy ul. Przykop 4 
(dawny bank spółdzielczy) se-
niorzy zostaną objęci opieką re-
habilitacyjną i  usprawniającą po 
długotrwałym leczeniu lub  innych 
problemach zdrowotnych. Pacjen-
tom zapewni się badania diagno-
styczne oraz specjalistyczne kon-
sultacje lekarskie. opieka będzie 
świadczona osiem godzin dziennie 
przez pięć dni w  tygodniu. osoby 
niesamodzielne będą miały zapew-
nione posiłki, opiekę medyczną 
i rehabilitację. co bardzo ważne, 
udział seniorów w projekcie będzie 
całkowicie bezpłatny. 

Na etapie remontów
we wrześniu ub.r. gmina została 

najemcą nieruchomości zabudo-
wanej w  Buku przy ul. Przykop 4 
o  pow. 515,65 m2. z  właścicielem 
nieruchomości, po długich nego-
cjacjach, została podpisana umowa 
najmu na okres dziesięciu lat dająca 
możliwość utworzenia Dziennego 
Domu opieki medycznej oraz po-
większenia mieszkaniowego zasobu 
gminy. Przed oddaniem obiektu do 
użytkowania, właściciel budynku 
zrealizował modernizację elewacji 
obiektu. natomiast w chwili obecnej 
Stowarzyszenie „hospicjum Do-
mowe” dokonuje adaptacji obiektu 
na potrzeby DDom. Do tej pory 
w budynku zostały przeprowadzone 
prace budowlane w zakresie: robót 
rozbiórkowych, ścian i ścianek dzia-
łowych, schodów zewnętrznych, ro-
bót elektrycznych oraz oddymiania 
klatki schodowej. zaawansowanie 
prac można obecnie określić na po-
ziomie 30 procent.

w dalszej kolejności zaplano-
wana przebudowa obejmuje prace 
budowlane, sanitarne, teletech-
niczne i elektryczne polegające na 
wymianie zużytych elementów, 
przystosowaniu obiektu do aktual-
nych warunków ppoż. i BhP oraz 
innych norm branżowych oraz in-
stalację klimatyzacji. DDom zosta-
nie wyposażony też w zewnętrzną 
windę, która będzie obsługiwać 
każdy poziom, umożliwiając oso-
bom z wszelkimi niepełnosprawno-
ściami swobodny dostęp do obiektu. 
na jej wykonawcę Stowarzyszenie 
„hospicjum Domowe” przeprowa-
dziło już przetarg, podobnie jak na 
niezbędny sprzęt rehabilitacyjny 
(m.in. zestaw do elektroterapii, so-
noterapii i laseroterapii, aparat do 
magnetoterapii, aparat do kriotera-
pii, bieżnia, tor do nauki chodzenia, 
schody do nauki chodzenia). 

w budynku przy ul. Przykop 
4, który wynajmuje gmina, będą 
świadczone nie tylko usługi medycz-
ne, ale zostaną też wygospodarowa-
ne mieszkania socjalne. obecnie 
jest przygotowywane postępowanie 
przetargowe, które zostanie ogło-
szone w najbliższym czasie. tym 
samym wkrótce mają być gotowe 
kolejne mieszkania, które zwiększą 
mieszkaniowy zasób gminy. 

Ponad 5 mln na DDOM
łącznie na utworzenie Dzien-

nego Domu opieki medycznej 

w obiekcie przy ul. Przykop 4, czyli 
remont, adaptację, jak i wyposaże-
nie w sprzęt medyczny Stowarzy-
szenie „hospicjum Domowe” prze-
znaczy 1,1 mln złotych. natomiast 
realizacja całego przedsięwzięcia, 
przy zaangażowaniu środków unij-
nych wyniesie ponad 5 mln złotych. 
realizacja tego przedsięwzięciu 
znacząco poprawi dostęp do usług 
medyczno-opiekuńczych dla osób 
starszych z terenu Buku i okolic, 
co szczególnie zostało ograniczone 
w obecnej sytuacji epidemicznej.

Dotychczasowe działania pod-
sumowuje dr anna Jakrzewska-Sa-
wińska, wiceprezes wSwoP „ho-
spicjum Domowe”: – współpraca 
z gminą Buk przebiega sprawnie 
i bezproblemowo. od samego 
początku, kiedy tylko wyszliśmy 
z propozycją utworzenia Dziennego 
Domu opieki medycznej w Buku, 
spotkaliśmy się z dużym zrozumie-
niem potrzeb i oczekiwań osób star-
szych ze strony władz lokalnych. 
wierzę, że wspólnie stworzymy 
unikatową placówkę w skali całego 
kraju, bo widać, że w Buku jest przy-
jazny klimat na realizację tego typu 
przedsięwzięć. 
Edyta Wasielewska

Nowe usługi 
medyczne 
otwarcie Dziennego Domu opieki medycznej dla seniorów 
w Buku przy ul. Przykop 4, z uwagi na sytuację epidemiczną, 
odbędzie się najwcześniej w drugiej połowie tego roku. w 
ubiegły piątek odbyło się spotkanie w ramach „rady budowy” i 
dokonano oceny postępu robót budowlanych
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Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że 16 kwietnia 2021 r. do publicznej wiadomości, na okres 21 
dni, wywieszony został, w siedzibie  Urzędu Gminy tarnowo Podgórne, ul. 
Poznańska 115, oraz na stronie internetowej Gminy, wykaz nieruchomości 

gminnych przeznaczonych do najmu i dzierżawy.

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 89-59-289.

Wójt Gminy tarnoWo PodGórne 

informuje, że w 29 kwietnia 2021 roku zostaną wywieszone do publicznej 
wiadomości, na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy tarnowo Podgórne 

przy ul. Poznańskiej 115 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy tarnowo 
Podgórne w Biuletynie informacji Publicznej - WyKaZy nieruchomości 

gminnych położonych w Lusowie i Przeźmierowie, które zostały przeznaczone 
do zbycia w trybie przetargu ograniczonego oraz w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy tarnowo Podgórne 
w Wydziale Gospodarki nieruchomościami – pok. nr 6, tel. (61) 8959 261  

oraz wgn@tarnowo-podgorne.pl. 

Ponad 5 mln złotych 
na realizację całego 
przedsięwzięcia

Chcesz być dobrze poinformowany?  
Wejdź na: www.naszglospoznanski.pl

Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze  
wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin.  
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Rozpoczynają się kolejne inwesty-
cje w gminie Kórnik. I tak 11 lutego 
podpisano umowę z fi rmą 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 fi rmą 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 fi rma 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. )"  
 

 
Kontroler jakości produkcji / 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: 
 
Kontroler jakości produkcji. 
 
Miejsce pracy: Niepruszewo 
 
Zakres obowiązków: 
- opracowywanie z działem handlowym specyfikacji wyrobów i uzgadniania ich z klientem, 
- uzupełnianie wymaganej dokumentacji, 
- kontrolowanie jakości produkcji wyrobów wg. specyfikacji wyrobów uzgodnionych z klientem, 
- organizowanie stanowiska do kontroli jakości wyrobów,  
- wnioskowanie do przełożonych o wyposażenie w przyrządy do kontroli jakości wyrobów, 
- wypełnianie innych poleceń przełożonego z zakresu rozliczania produkcji i kontroli jakości produkcji, 
- zaznajomienie się z wymaganiami dotyczącymi systemu zarządzania jakością ISO  wynikającymi z  
zajmowanego stanowiska oraz zobowiązanie jest do ich przestrzegania. 
 
Oczekiwania: 
- mile widziane wykształcenie wyższe lub średnie, 
- doświadczenie w pracy na stanowisku kontrolera jakości, 
- 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 – Kontroler jakości produkcji. 
 
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 fi nansowe 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
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Rozpoczynają się kolejne inwesty-
cje w gminie Kórnik. I tak 11 lutego 
podpisano umowę z fi rmą 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 fi rmą 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 fi rma 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. )"  
 

 
Kontroler jakości produkcji / 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: 
 
Kontroler jakości produkcji. 
 
Miejsce pracy: Niepruszewo 
 
Zakres obowiązków: 
- opracowywanie z działem handlowym specyfikacji wyrobów i uzgadniania ich z klientem, 
- uzupełnianie wymaganej dokumentacji, 
- kontrolowanie jakości produkcji wyrobów wg. specyfikacji wyrobów uzgodnionych z klientem, 
- organizowanie stanowiska do kontroli jakości wyrobów,  
- wnioskowanie do przełożonych o wyposażenie w przyrządy do kontroli jakości wyrobów, 
- wypełnianie innych poleceń przełożonego z zakresu rozliczania produkcji i kontroli jakości produkcji, 
- zaznajomienie się z wymaganiami dotyczącymi systemu zarządzania jakością ISO  wynikającymi z  
zajmowanego stanowiska oraz zobowiązanie jest do ich przestrzegania. 
 
Oczekiwania: 
- mile widziane wykształcenie wyższe lub średnie, 
- doświadczenie w pracy na stanowisku kontrolera jakości, 
- 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 – Kontroler jakości produkcji. 
 
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 fi nansowe 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
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Rozpoczynają się kolejne inwesty-
cje w gminie Kórnik. I tak 11 lutego 
podpisano umowę z fi rmą 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 fi rmą 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 fi rma 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. )"  
 

 
Kontroler jakości produkcji / 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: 
 
Kontroler jakości produkcji. 
 
Miejsce pracy: Niepruszewo 
 
Zakres obowiązków: 
- opracowywanie z działem handlowym specyfikacji wyrobów i uzgadniania ich z klientem, 
- uzupełnianie wymaganej dokumentacji, 
- kontrolowanie jakości produkcji wyrobów wg. specyfikacji wyrobów uzgodnionych z klientem, 
- organizowanie stanowiska do kontroli jakości wyrobów,  
- wnioskowanie do przełożonych o wyposażenie w przyrządy do kontroli jakości wyrobów, 
- wypełnianie innych poleceń przełożonego z zakresu rozliczania produkcji i kontroli jakości produkcji, 
- zaznajomienie się z wymaganiami dotyczącymi systemu zarządzania jakością ISO  wynikającymi z  
zajmowanego stanowiska oraz zobowiązanie jest do ich przestrzegania. 
 
Oczekiwania: 
- mile widziane wykształcenie wyższe lub średnie, 
- doświadczenie w pracy na stanowisku kontrolera jakości, 
- 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 – Kontroler jakości produkcji. 
 
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 fi nansowe 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
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TU MOGLA BYĆ TWOJA REKLAMA

ZADZWOŃ  691-895-296

O gminie Kórnik piszemy także na  
naszglospoznanski.pl

oGłoSzenia

Z końcem kwietnia upływa 
termin składania zeznań podat-
kowych za 2020 rok. Złożenie 
PIT-u to obowiązek każdego 
mieszkańca, ale także przywilej. 
Trudno nie zgodzić się z fak-
tem, że wskazując w deklaracji 
podatkowej faktyczne miejsce 
zamieszkania, dokładamy się do 
lokalnego budżetu, dzięki czemu 
każda gminna inwestycja zawiera 
naszą cegiełkę.

– to prawda. Dlatego tak bardzo 
zależy nam na świadomości 
mieszkańców naszego miasta i 
gminy, aby w swoich rozlicze-

niach, w rubryce, w której należy 
wpisać adres zamieszkania, poda-
wali miejsce, w którym faktycznie 
żyją, a nie pod którym są zamel-
dowani. zdarza się, że ludzie mylą 
te dwa pojęcia, nie pamiętają, że 
obowiązek meldunkowy stracił na 
znaczeniu, a przede wszystkim 
nie jest istotny dla celów podat-
ków. tymczasem, jeśli mieszkają 
w Buku, a w rubryce z adresem 
zamieszkania wpiszą adres z 

sąsiedniej gminy, bo na przykład 
stamtąd pochodzą, to do tamtej-
szego budżetu, a nie do nas, trafią 
ich pieniądze z tytułu odprowa-
dzonego podatku dochodowego 
od osób fizycznych. 

Rozliczanie się w miejscowości, 
w której faktycznie się żyje, to 
jednak nie tylko realne dokłada-
nie się do wspólnego dobra, ale 
możliwość korzystania z gmin-
nych świadczeń?

Wesprzyj gminny 
budżet swoim PIT-em
z aleksandrą Szajek, skarbnikiem miasta i gminy Buk, 
rozmawia izabela Dachtera-walędziak

Tu mOGLA być TWOjA reKLAmA

ZADZWOŃ  691-895-296

– Dokładnie tak. o tym również 
należy pamiętać. rozliczając się w 
gminie, w której mieszkamy, mamy 
na przykład prawo do miejsca w 
publicznym przedszkolu, żłobku, 
szkole.

Jaki procent z odprowadzonego 
podatku trafia do gminnej kasy?

– Procent wynika z mocy ustawy, 
co roku jest nieco wyższy, ale gra 
toczy się o naprawdę dużą stawkę. 
w 2018 roku do gminnego budżetu 
wróciło 37,98 procent z oddanej 
kwoty, w 2019 – 38,08 procent, w 
2020 – 38,16 procent, a w 2021 
wróci do nas 38,23 procent z 
tytułu odprowadzonego podatku 
dochodowego od osób fizycznych. 
Dlatego im więcej mieszkańców 
– w uproszczeniu – rozliczy się w 
naszej gminie, tym więcej pieniędzy 
trafi do gminnego budżetu. 

A jak wiemy tegoroczny budżet 
na inwestycje gmina Buk ma im-
ponujący. Na część projektów już 
udało się zdobyć dofinansowanie, 
inne wnioski są w toku. Na sta-
gnację inwestycyjną bukowianie 
raczej nie powinni narzekać? 

– Plany na ten rok mamy ambitne 
i co ważne realne. wszystkim nam 
zależy, aby żyło nam się lepiej, bo 
każda inwestycja w infrastrukturę 
to poprawa komfortu życia miesz-
kańców. to, że na część inwestycji 
zdobyliśmy dofinansowanie z 
dedykowanych funduszy i progra-
mów, to olbrzymi krok naprzód, ale 
także gotowość do pokrycia reszty 
kosztów z gminnej kasy. Dlatego 
uświadamiamy bukowian jak 
ważne jest miejsce, w którym płacą 
podatki, dla całej naszej społeczno-
ści. to pieniądze, które burmistrz 
wspólnie z radą miasta mogą prze-
znaczyć właśnie na dofinansowanie 
kolejnych inwestycji. 

Plany na ten rok 
mamy ambitne 
i co ważne realne
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8 doPieWo

urząd Gminy Dopiewo otrzymał 
dwa wyróżnienia w  konkursie „in-
nowacyjny Samorząd 2021” – kre-
atywność w  czasach pandemii. or-
ganizatorem konkursu był  Serwis 
Samorządowy PaP. Dostrzeżone 
zostały  projekty umożliwiające lep-
szą komunikację urzędu z  miesz-
kańcami. 

udział w  tegorocznej edycji kon-
kursu wzięło 226 samorządów 
z  całego kraju, które  zgłosiły  396 
projektów. Był on bezpłatny. naj-
ważniejszymi kryteriami oceny były 
nowatorstwo w  skali kraju i  rezul-
taty zastosowanych rozwiązań oraz 
potencjał do zainspirowania innych 
jednostek samorządu terytorialne-
go do podejmowania podobnych 
kreatywnych  działań. Przyznano 
17 nagród i  48 wyróżnień w  5 ka-
tegoriach, związanych z wielko-
ścią jednostek samorządowych. 
Gala finałowa odbyła się on-line 15 
kwietnia  2021 r. Główne nagrody 
otrzymali: Lublin, Dąbrowa Górni-
cza, międzychód, Bieliny i Powiat 
Przysuski.  

Gminę Dopiewo wyróżniono za:
- wykorzystywanie „Systemu 

powiadomień podatkowych” - 
SmS  lub email (dopiewo.pl/poda-
tek). System informuje podatników 
o  terminie zapłaty lub o  powsta-
niu zaległości z  tytułu podatków 
i  opłat  lokalnych. Podatnik, który 
zarejestruje swój numer telefo-
nu w  systemie otrzymuje SmS-y 
przypominające o   płatności - nie 
wcześniej niż 7 dni przed upływem 
terminu lub w przypadku niezapła-
cenia podatku o  zaległości - nie póź-
niej niż 21 dni po upływie terminu 
płatności. 

- wykorzystywanie portalu 
poświęconego  budżetowi gminy 
(dopiewo.budzetyjst.pl) do prze-
kazywania informacji o gminnych 
dochodach i wydatkach w  róż-
nych przekrojach oraz o inwesty-
cjach. Pozwala on także obliczyć 
kwotę pochodzącą z  podatków 
mieszkańca - płatnika, jaka zasila 
budżet gminy.

trwają zapisy na jubileuszową 10. 
edycję „Biegu o koronę księżnej 
Dąbrówki”, któremu od samego 
początku patronuje „nasz Głos 
Poznański”. miała się ona odbyć 
w ubiegłym roku, ale koronawirus 
skutecznie pokrzyżował plany orga-
nizatorowi – Gminnemu ośrodko-
wi Sportu i rekreacji w Dopiewie. 
Przesunięty z maja na sierpień bieg 
ostatecznie został przełożony na 
ten rok.  Bieg zaplanowany jest na 
ostatnią niedzielę maja - 30.05.2021 
r. Jeżeli sytuacja na to pozwoli, 
znów ze startu w podpoznańskiej 
Dąbrówce, w gminie Dopiewo, na 

leśne dukty lasów zakrzewsko- pa-
lędzkich wybiegną i wyjdą zawodni-
cy, bo oprócz biegu na dystansie 10 
km, wydarzenie obejmuje współza-
wodnictwo chodziarzy na 7,5-kilo-
metrowej pętli.

miejmy nadzieję, że do dnia wyda-
rzenia sytuacja epidemiczna zmieni 
się na  tyle, by spragnieni wydarzenia 
zawodnicy mogli stanąć w szranki 
rywalizacji i pośród drzew świętować  
z gminą Dopiewo „okrągły” jubi-
leusz urokliwego „Biegu o koronę 
księżnej Dąbrówki”. aktualne in-
formacje: www.gosirdopiewo.pl ora-
zwww.koronadabrowki.pl. AM

102 wnioski papierowe i 119 elektro-
nicznych złożyli mieszkańcy gminy 
Dopiewo pierwszego dnia naboru 
uzupełniającego uczestników pro-
jektu „eko-energia”. Przyjmowanie 
wniosków, dotyczących wykonania 
instalacji fotowoltaicznych i kolek-
torów solarnych z 85-procentowym 
dofinansowaniem rozpoczęło się 19 
kwietnia 2021 r. o godz. 9 i potrwa 
do końca tego miesiąca. ogłoszenie 
wyników naboru nastąpi w pierw-
szej połowie maja. „eko-energia” 
to projekt partnerski gmin Dopie-
wo i komorniki. Dofinansowany 
jest ze środków ue - wrPo na lata 
2014-2020. Jego wartość to 10 mln 
zł pozyskanych przez samorządy – 
gminę Dopiewo i gminę komorniki 
- dla mieszkańców. 

nabór uzupełniający związany 

jest z koniecznością uzupełnienia 
listy uczestników projektu, reakty-
wowanego po 3,5 roku. na począt-
ku tego roku urząd marszałkowski 
województwa wielkopolskiego 
przekazał samorządom, zaskaku-
jącą, ale jednocześnie dobrą infor-
mację o pojawieniu się możliwości 
finansowych na realizację projektu 
w związku z przesunięciem środ-
ków. w gminach Dopiewo i ko-
morniki przeprowadzone zostały 
na przełomie lutego i marca we-
ryfikacje list uczestników, zrekru-
towanych w 2017 r. część z nich 
zrezygnowała z uczestnictwa np. 
z powodu pozyskania dotacji na 
panele lub kolektory z innych źró-
deł. uwolnione w ten sposób in-
stalacje trafiły więc do puli, której 
dotyczy prowadzony aktualnie 

w obu gminach nabór uzupełnia-
jący. w gminie Dopiewo dotyczy 
on 88 instalacji fotowoltaicznych 
(do pozyskiwania energii) i 27 ko-
lektorów (do podgrzewania wody). 
Połowa tej puli zostanie rozdy-
sponowana wśród uczestników 
naboru prowadzonego przez ePu-
aP – aplikując kliknięciem, druga 
połowa – wśród tych, którzy złożyli 
dokumenty papierowe w urzędzie 
Gminy, stojąc w tradycyjnej kolej-
ce. 

Gmina Dopiewo jest liderem pro-
jektu „eko-energia”.  

Innowacyjny urząd

Pobiegnij po Koronę 
Dąbrówki

Nabór Eko-energii
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wielkopolski urząd wojewódzki w 
Poznaniu 21 kwietnia 2021 r. opu-
blikował wyniki naboru wniosków 
o dofinansowanie z rządowego 
Funduszu rozwoju Dróg zadań 
gminnych i powiatowych w woj. 
wielkopolskim, przeprowadzonego 
w sierpniu 2020 r. wśród 101 pro-
jektów, które znalazły się w wykazie 
i otrzymały dofinansowanie, dwa 
dotyczą gminy Dopiewo. oprócz 
Skórzewa, ujęto Dąbrówkę i kon-
tynuację zadania z zeszłego roku, 
obejmującego budowę 4 dróg i 240 
tys. zł z rFrD na dokończenie mo-
dernizacji, na którą gmina Dopiewo 
otrzymała przed rokiem z tego źró-
dła prawie 1,1 mln zł. 

Skórzewo – nowy projekt
zadanie „Budowa ul. Letniej, 

Jesiennej, wakacyjnej, Przedwio-
śnie oraz wiosennej (na odcinku 
połączenia ul. wiosennej do ul. 
Jesiennej oraz na odcinku od ul. 
Jesiennej do ul. Przedwiośnie) wraz 
z budową kanalizacji deszczowej w 
Skórzewie” obejmuje utwardzenie 
ulic o dł. ok.1,3 km kostką brukową, 
wykonanie kanalizacji deszczowej, 
chodników i zjazdów do posesji. w 
celu uspokojenia ruchu zostanie 
zamontowany próg zwalniający, a  

skrzyżowanie zostanie wyniesione. 
koszt: 4,87 mln zł, z czego 50 % 
pokryje pozyskana dotacja. termin 
zakończenia: sierpień 2022 r.

Dąbrówka – kontynuacja 
zadanie „Budowa ul. Palisado-

wej, Fortowej, Jagiellońskiej oraz 
Piastowskiej wraz z budową kana-
lizacji deszczowej w Dąbrówce” 
to zaawansowana, bo prowadzona 
od zeszłego roku inwestycja. obej-
muje ona: budowę dróg wewnętrz-

nych w  ciągu ulic wymienionych w 
nazwie zadania, których dł. wynosi 
ok.1 km, podobnej długości chod-
nik, a także kanalizację deszczową. 
termin zakończenia: 30 listopada 
2021 r.

Głównym celem obu zadań jest 
poprawa warunków bezpieczeństwa 
dla ruchu drogowego i  pieszego, a 
także włączenie rozrastających się 
osiedli do systemu komunikacyjne-
go drogami o wyższym standardzie.
Milena Wolna, Adam Mendrala

Dotacje na drogi
Gmina Dopiewo pozyskała kolejną dotację na rozwój 
infrastruktury drogowej. tym razem 2,4 mln zł 
na modernizację 5 dróg w Skórzewie

Kolejka zaczęła się ustawiać pod urzędem wieczorem dnia poprzedzającego nabór i okrążała go 
w momencie otwarcia

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Beata  
Spychała
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT
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czerWonak

w specjalnie nagranym spocie vi-
deo poznajemy kilku podopiecz-
nych Schroniska dla zwierząt 
w Skałowie, oczekujących domu. 
kodak, kimi, kowu, kluska i kaja 
to pięcioro psich bohaterów, którzy 
w krótkich 30 sekundach filmu po-
kazują, jak wiele radości i bliskości 
są gotowe zaoferować swemu opie-
kunowi. 

Przekonał się o tym wójt gminy 
czerwonak marcin wojtkowiak, 
który w ubiegłym roku adoptował 
Figo.

– Decyzja o przyjęciu pod swój 
dach psa lub kota na pewno nie jest 
łatwa, ale ze swojego doświadcze-
nia wiem, że to strzał w dziesiątkę 
– mówi wójt gminy czerwonak. – 
Dlatego chcemy wszystkich gorąco 
zachęcić do adopcji zwierząt i temu 
właśnie służy nasza kampania. 
Przez adopcję zyskujemy nie tylko 
nowych przyjaciół na całe życie, ale 
też odciążamy finansowo zarówno 
gminę, jak i schronisko, które dzięki 
temu zyskuje możliwość zapewnie-
nia najlepszej opieki kolejnym zwie-
rzakom.

Pamiętajmy jednak, że nie 
wszystkie psy, które schronisko 
uzna za gotowe do adopcji są pełne 
energii , skore do zabaw i długich 
spacerów. wiele z tych zwierząt 
to psi seniorzy, od lat czekający na 

nowy dom. opieka nad takimi zwie-
rzętami wiąże się z dodatkowymi 
wyzwaniami, jak choćby częstsze 
wizyty u weterynarza, czy koniecz-
ność zapewnienia im spokojniej-
szych warunków życia. niektóre 
z tych zwierząt patrzą na człowie-
ka z niepokojem w oczach, mając 
w pamięci to, jak okrutnie w prze-
szłości były traktowane. Są gotowe 
na nowy dom, ale potrzebują czasu 
by ponownie zaufać. Psy przygo-
towywane do adopcji są oceniane 
i prowadzone przez behawiorystę 
oraz doświadczonych opiekunów 
– warto im zaufać. z każdym, kto 
chciałby adoptować czworonoga 
przeprowadzana jest indywidualna 
rozmowa a podczas wizyty w schro-
nisku pies zabierany jest na spacer, 
co pozwala na wzajemne poznanie 
się i pierwsze obserwacje. w trak-
cie wizyty przedstawiane są również 
inne psy. Po spotkaniu przyszły 
właściciel otrzymuje kilka dni na 
przemyślenie i podjęcie decyzji lub 
umówienie kolejnego spotkania. 
adopcja następuje najczęściej po 
drugiej wizycie,  lecz jeśli ktoś po-
trzebuje więcej czasu lub spotkań, 
schronisko je zapewnia. co istotne, 
jeśli w domu mieszka już inny pies, 
organizowany jest wspólny spacer 
zapoznawczy czworonogów. nie-
zwykle ważne jest to, by adoptowa-

ne zwierzę do schroniska nie wróci-
ło - to zawsze ogromny dramat dla 
zwierzęcia, więc adopcja musi być 
przemyślana! osoby, które adop-
towały zwierzę ze Schroniska dla 
zwierząt w Skałowie mogą liczyć 
na wsparcie behawiorysty rów-
nież  wtedy, gdy pies zamieszka już 
w swoim nowym domu. 

każdego roku do Schroniska 
w Skałowie trafia prawie 650 czwo-
ronogów, a nowy dom znajduje po-
nad 360 psów i kilkadziesiąt kotów. 
obecnie z terenu gminy czerwonak 
(stan na 31 marca) w schronisku 
przebywa 19 psów i 3 koty. w ra-
mach składki członkowskiej  każda 
gmina ma  zapewnione miejsce dla 
psów w liczbie  wynikającej  z prze-
licznika: 1 pies na 1000 mieszkań-
ców.  w związku z tym dla gminy 
czerwonak jest to 26 miejsc.  Po 
przekroczeniu liczby psów, wyni-
kającej z przelicznika, pobierana 
jest dodatkowa opłata  w wysokości 
wynikającej z aktualnych  kosztów 
działalności Schroniska, ustalana 
corocznie  uchwałą zgromadzenia 
związku. w roku bieżącym opłata 
ta wynosi 18 zł brutto.

Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku, w wyniku głośnej interwencji 
w kicinie, do Schroniska w Skało-
wie jednorazowo trafiło aż 80 psów! 
Powstała grupa osób, która w ra-

mach wolontariatu wdrażała pro-
gram socjalizacji tych zwierząt. 
w pracę  pro publico bono zaanga-
żowani zostali specjaliści,  zajmu-
jący się  szkoleniem psów, a także 
osoby pracujące z dzikimi zwierzę-
tami. Po kilku miesiącach bardzo 
intensywnej pracy wiele z tych psów 
zaufało człowiekowi, stając się przy-

jacielem na całe życie. wydawać by 
się mogło, że w zestawieniu z tak 
ogromną liczbą, 19 psów, obecnie 
przebywających w schronisku to 
niewiele. Jednak to nadal 19 psich 
łap, czekających w gotowości na ich 
podanie, 19 par stęsknionych oczu  
i 19 merdających ogonów! 
Red

Daj głos – daj dom
4 kwietnia, dokładnie w Dzień zwierząt Bezdomnych, gmina 
czerwonak zapoczątkowała kampanię „Daj głos – daj dom”, 
zachęcającą mieszkańców do adopcji psów i kotów, które 
trafiły do schroniska z terenu ich gminy
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Wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak z adoptowanym Figo i podczas nagrywania video w schronisku.
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coraz więcej osób chce odpoczywać 
najbliżej natury, jak tylko to możli-
we. Dlatego od początku maja na 
obszarach wyznaczonych przez 
Lasy Państwowe będzie można… 
zanocować w lesie. tego rodzaju 
tereny będą w gminie Pobiedziska. 
czy pojawią się w nich turyści i bu-
shcrafterzy?

co to takiego bushcraft? to pró-
ba znalezienia sposobu na nadmiar 
technologii w codziennym życiu. 
uczy, jak przy pomocy prostego 
sprzętu przetrwać w lesie, zdobyć 
jedzenie, zbudować schronienie. 
to właśnie środowisko buschcrafte-
rów i surwiwalowców zainicjowało 
rozmowy z Lasami Państwowymi. 
efektem jest rozpoczynający się 
w maju program: „zanocuj w lesie”.

za wyznaczenie miejsca pod bi-
wak, w obrębie gminy Pobiedziska 
odpowiedzialne są: nadleśnictwo 
czerniejewo i nadleśnictwo łopu-
chówko.

- zaproponowaliśmy rejon Jezior 
Babskich - mówi hubert kaczma-
rek, rzecznik prasowy nadleśnictwa 
czerniejewo. nadleśnictwo łopu-
chówko, wskazało obszar między 
tucznem a wronczynem.

nocując w lesie nie wolno:
- korzystać z otwartego ognia,

- łamać, wycinać gałęzi w celu bu-
dowy szałasu,

- zbierać chrustu.
wiele osób zdziwi się, że nie 

można wykorzystywać gałęzi 
czy konarów leżących już na zie-

mi. a to dlatego, że zamieszkuje 
w nich wiele drobnych organi-
zmów. tworzą one biosystem. za-
kaz korzystania z otwartego ognia 
podyktowany jest tym, że łatwo 
zaprószyć ogień. regulamin, który 

można znaleźć https://www.lasy.
gov.pl/pl/turystyka/program-za-
nocuj-w-lesie/regulamin-korzy-
stania-z-obszarow-pilotażowych 
przewiduje, że w jednym miejscu 
może nocować maksymalnie dzie-

więć osób, przez nie dłużej niż 
dwie noce z rzędu. w tym przy-
padku zgłoszenie nie jest wyma-
gane. Leśnicy apelują jednak o to, 
by poinformować ich o zamiarze 
nocowania. chcący nocować w le-
sie zobowiązani są pozostawić las 
w takim stanie, w jakim go zastały, 
co oznacza, że śmieci muszą zabie-
rać ze sobą. 

a co możemy polecić turystom 
i rodzinom, które chcą się wybrać 
w okolice Pobiedziska na wyciecz-
kę?

- Polecamy Park krajobrazo-
wy Promno. Szlaki są tam dobrze 
oznakowane. teren ma zróżni-
cowane ukształtowanie. Jest tam 
wiele rezerwatów. Spośród gatun-
ków chronionych w wielkopolsce, 
aż 75 procent można zobaczyć na 
terenie tego parku -mówią leśnicy 
z nadleśnictwa czerniejewo. na 
całodniową wycieczkę rowerową 
polecić można trasę przez Park 
krajobrazowy Promno i dalej 
przez wierzyce do wsi Goranin 
i do rezerwatu Bielawy, zajmują-
cego ponad 20 ha. urokliwe są też 
tereny znacznie bliżej Poznania, 
czyli okolice tuczna i wronczyna, 
gdzie znajduje się wiele jezior. 
Robert Domżał

Zanocuj w lesie – akcja Lasów Państwowych
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uczestnikom tych ważnych dla 
całej Polski wydarzeń hołd oddali 
przedstawiciele mieszkańców wraz 
z burmistrzem miasta i gminy 
Pobiedziska ireneuszem antko-
wiakiem, sekretarzem gminy ar-
turem  ostatkiewiczem  i przewod-
niczącym rady miejskiej Gminy 
Pobiedziska Józefem czerniaw-
skim. złożono kwiaty, zapalono, 
znicze, otwarto wystawę prezen-
tującą oficerów zamordowanych 
w katyniu, związanych w róż-

nych okresach ich życia z Pobie-
dziskami. z okazji tej rocznicy 
zrealizowano też cykl reportaży 
telewizyjnych na temat oficerów 
pomordowanych przez Sowietów 
w roku 1940. odnowiono pobie-
dziski krzyż katyński, a do zamo-
cowanych na nim tabliczek epi-
tafijnych, dołożono kolejne. Było 
to możliwe dzięki zaangażowaniu 
w obchody mieszkańców-pasjona-
tów i instytucji działających w Po-
biedziskach. 

„No, kiedy wróci…” 
- czekałem na tę chwilę długo. 

a teraz czuję się tak, jakby mój 
krewny wrócił między swoich. 
kilkanaście metrów dalej, za bra-
mą cmentarza spoczywają człon-
kowie naszej rodziny – mówi 
o umieszczeniu tabliczki epitafij-
nej na pobiedziskim krzyżu ka-
tyńskim radosław wiśniewski, 
krewny Jana mikołajewskiego. 
- Pamiętam z opowiadań ojca, 
jak babcia wyciągała list... przy-

słany przez Janka, kartkę złożo-
ną w trójkąt, pochylała się nad 
nią i pytała: „no, kiedy ten Janek 
wróci?” - dodaje.

Brygida  Bartlitz, wnuczka ed-
munda  Bartlitza, oficera, którego 
nkwD rozstrzelało w charkowie, 
lekarza, przewodniczącego rady 
miejskiej Pobiedzisk wspominając 
dzieciństwo, mówiła: „Pytałam ro-
dziców, dlaczego nie mam dziad-
ka? Pamiętam, że nie zamykaliśmy 
drzwi domu nawet na noc, żeby 

mógł niepostrzeżenie wejść, gdy 
wróci. tak było jeszcze w latach 50”. 
Życiorysy bohaterów można prze-
czytać w Pobiedziskim Słowniku 
Biograficznym, znajdującym się na 
stronie http://bppob.pl/ w zakład-
ce regionalia. 

W Pobiedziskach pamiętają i działają
– Dlaczego nie mam dziadka – pytali najmłodsi, starsi zamawiali msze, a wielu mieszkańców Pobiedzisk nie 
zamykało na noc drzwi mieszkań, by ci, na których czekano, mogli niepostrzeżenie wrócić. 13 kwietnia  
w Pobiedziskach obchodzono 102. rocznicę przysięgi Straży Ludowej i 81 rocznicę zbrodni katyńskiej
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Robert 
Domżał
UMiG Pobiedziska

Otwarcie wystawy na pobiedziskim Rynku zatytułowanej: „... i nigdy już nie wrócili”.

Na zdjęciu Kanał Szkutelniak między Kapalicą a Kociałkową Górką.

Sekretarz gminy Artur Ostatkiewicz, burmistrz Ireneusz Antkowiak i przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Józef Czerniawski składają kwiaty przy pomniku  
z nazwiskami mieszkańców Pobiedzisk, którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim.
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kostrzyn

Jak udało się ustalić na przyległym 
do posesji polu znajdowało się tzw. 
cmentarzysko uszkodzonych samo-
lotów. 

Po pracach renowacyjnych w 
Pracowni muzeum Broni Pancernej 
stwierdzono, że znaleziono nastę-
pujące zabytkowe elementy:

- amerykańskie automatyczne 
działko lotnicze kalibru 37 mm 
montowane w samolotach amery-
kańskich typu P-39 aircobra i P-63 
kingcobra - 2 sztuki

- niemiecki karabin maszynowy 

mG 81 kailbru 7,92 mm, używany 
jako uzbrojenie obronne Luftwaffe 
na ruchomych oraz stałych stanowi-
skach strzeleckich niemiecki bom-
bowców i samolotów obserwacyj-
nych - 4 sztuki.

w minioną środę na zaproszenie 
burmistrza gminy kostrzyn Szymo-
na matyska w urzędzie miejskim 
o niecodziennym znalezisku oraz 
związaną z nim historią opowiada-
ła elżbieta kuberacka, mieszkanka 
wróblewa, na której posesji doko-
nano odkrycia.

Szerszy materiał o tej sprawie 
ukaże się w materiale tVP historia 
10 maja.

eksponaty zostały przekazane 
muzeum Broni Pancernej w Pozna-
niu, gdzie zostaną udostępnione 
zwiedzającym po dokonaniu nie-
zbędnej renowacji. 
ŁS

niecodziennego odkrycia dokonano w gminie kostrzyn. 
w miejscowości wróblewo podczas rozbiórki płotu z roku 
1947 rodzina Państwa Kuberackich odkryła dwa działa 
z samolotu amerykańskiego 37 mm i 4 niemieckie karabiny 
maszynowe z czasów II wojny światowej

21 kwietnia na terenie największej 
inwestycji w gminie kostrzyn – 
budowy tunelu kolejowego wraz z 
układem drogowym w kostrzynie 
pojawiła się palownica. Dzięki temu 
rozpoczęto tzw. palowanie, które 
potrwa około 4 tygodni i pozwoli na 
właściwe wzmocnienie gruntu. Pod-
czas pracy palownica wbije ok. 1500 
sztuk pali.

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”. ŁS

Gmina kostrzyn otrzymała dofi-
nansowanie, w ramach rządowego 
Funduszu rozwoju Dróg na 2021 
rok, w wysokości 830.000 złotych 
na zadanie „Przebudowa ulicy 
Gnieźnieńskiej w iwnie – etap 3”. 
całkowita kwota zadania zgodnie 
z kosztorysem inwestorskim to 
1.660.000 złotych. Dofinansowanie 
w wysokości 50% jest maksymal-
nym dofinansowaniem dla gminy 
kostrzyn zgodnie z regulaminem 
naboru.

Przebudowa ponad 700 metro-
wego odcinka polegać będzie m.in. 
na budowie chodnika na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą zdrojową do 

cmentarza, modernizacji oświetle-
nia i wymianie nawierzchni na nową 
nakładkę asfaltową. 

zadanie zrealizowane ma być 
zgodnie z wnioskiem do kwietnia 
2022 roku. 

Drugie zadanie zgłoszone przez 
gminę „Przebudowa ulicy Słowac-
kiego w kostrzynie” na odcinku od 
mickiewicza zostało pozytywnie 
oceniony i znalazło się na liście re-
zerwowej. o dofinansowaniu zde-
cydują oszczędności, którego mogą 
powstać w wyniku zakończonych 
postępowań przetargowych we 
wszystkich zadaniach listy podsta-
wowej. SM

w Parku miejskim w kostrzynie 
stanął kilkumetrowy napis prezen-
tujący logotyp gminy. 

Jest on konstrukcji betonowo-sta-
lowej, jego wysokość to 1,6 metra a 
szerokość 6 metrów. wieczorem 
efektu dodaje podświetlanie instala-
cji, które uruchamiane jest wraz ze 
zmierzchem. 

takie napisy z nazwami miast 
lub hasłami związanymi z regionem 
zdobią wiele z wielkich miast na 
świecie. modę na nie zapoczątkował 
z pewnością wysoki na 15 metrów i 
długi na 110 napis hollywood, który 
stanął w Los angeles w 1923 roku 
(początkowo jako napis reklamują-
cy pobliskie osiedle hollywodland). 
natomiast najsłynniejszy z europej-
skich napisów stał przez ponad 14 

lat na museumplein w amsterda-
mie, inne tego typu instalacje zdo-
bią miasta m.in. w Budapeszcie, w 
kanadyjskim toronto, w meksykań-
skim cancun, portugalskim Faro, 
w stolicy kazachstanu astanie (od 

2019 nursułtan), w malezyjskim 
kuala Lumpur, agadir w maroko, 
ale również w naszym kraju – cho-
ciażby w warszawie, augustowie, 
niechorzu czy Białymstoku. 
ŁS

Rozpoczęło się palowanie

Kolejne dofinansowanie Kostrzyn ma napis reklamowy
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Sensacyjne odkrycie

Szerszy materiał o 
tej sprawie ukaże 
się w materiale TVP 
Historia 10 maja

reKLAmA? ZADZWOŃ  
 691-895-296
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12 kórnik, komorniki

Gmina komorniki uruchamia 
czwartą już edycję Budżetu obywa-
telskiego. i tym razem na projekty 
zgłaszane przez mieszkańców zo-
stanie przeznaczona pula 600 tys. 
zł, w podziale na zadania inwesty-
cyjne oraz nieinwestycyjne.

z uwagi na pandemię koronawi-
rusa w ubiegłym roku zrezygnowa-
no z konsultacji społecznych. Po 
rocznej przerwie gmina czeka na 
projekty mieszkańców. całość kon-
sultacji zostanie przeprowadzona 
elektronicznie na platformie inter-
netowej budżetu obywatelskiego 
gminy. 

nabór wniosków ruszy 1 czerw-

ca, a zadania do budżetu obywatel-
skiego będzie mógł zgłosić każdy 
mieszkaniec gminy. Głosowanie 
nad wybranymi pomysłami odbę-
dzie się w październiku.

zapraszamy mieszkańców do 
zgłaszania i  promowania interesu-
jących pomysłów na rzecz najbliż-
szego otoczenia. to wyjątkowa oka-
zja do współdecydowania o tym, na 
co zostanie wydana część budżetu 
gminy. 

wszystkie niezbędne informacje 
o Budżecie obywatelskim Gminy 
komorniki dostępne są na stronie 
internetowej www.komorniki.bu-
dzet-obywatelski.org. Red 

zaprojektowano nowe dwupiętrowe 
skrzydło Szkoły Podstawowej w ro-
bakowie, w którym będzie się znaj-
dować 6 sal lekcyjnych, świetlica 
oraz biblioteka połączona z czytel-
nią. Będą też dwa gabinety dla psy-
chologa oraz logopedy. w drugiej 
części szkoły zostanie natomiast 
rozbudowana istniejąca jadalnia. 
Powierzchnia użytkowa części roz-
budowywanej to ok. 1135 m2.

nowa część szkoły zyska odrębne 
wejście od strony parkingu i przy-
stanku autobusowego. Budynek 
zostanie wyposażony w nowoczesne 

systemy energii odnawialnej, wen-
tylację mechaniczną i klimatyzację 
oraz system kanalizacji deszczowej, 
który pozwoli zbierać i ponownie 
wykorzystywać wodę opadową np. 
do podlewania zieleni.

autorem projektu rozbudowy jest 
Studio architektury Grzegorz Sier-
giej. Gmina kórnik na  tą inwesty-
cję ma otrzymać pomoc finansową 
z rządowego Funduszu inwestycji 
Lokalnych. rekomendowana przez 
wojewodę dotacja to 6 mln. zł. koszt 
całej inwestycji został oszacowany 
na 8.200.000 zł. Red

na wideokonferencji 13 kwietnia 
starosta poznański Jan Grabkowski 
ogłosił, że decyzją nFz w powiecie 
poznańskim zostanie zorganizowa-
nych 7 masowych punktów szcze-
pień. zgłoszony przez gminę ko-
morniki punkt w centrum tradycji 
i kultury nie uzyskał akceptacji. 

oznacza to, że na terenie gminy 
komorniki nadal będą funkcjono-
wały istniejące do tej pory punkty 
szczepień. Gmina zgłosiła wniosek, 
by w punkcie działającym w Sali 
Piwnica przy ośrodku zdrowia 
w komornikach zwiększono liczbę 
zespołów szczepiennych. w odpo-
wiedzi usłyszała, że zależy to od do-

stępności szczepionek (pierwszeń-
stwo będą miały masowe punkty). 

masowe punkty szczepień po-
wstaną w gminach: czerwonak, 
Dopiewo, kórnik, Luboń mosina, 
rokietnica i Swarzędz. wszystkie 
będą obsługiwane przez Szpital 
Podolany. Przyjmuje się dzienną 
wydajność jednego zespołu szcze-
piennego na 200 osób, tygodniowo 
3,5 tys. cały powiat (osoby 16+) 
mógłby być zaszczepiony w 15,5 ty-
godnia. to wariant optymistyczny, 
zależny od dostaw szczepionek. 

w organizacji szczepień nie będą 
obwiązywały granice między gmi-
nami, to znaczy że będziemy mogli 

zapisać się do każdego masowego 
punktu szczepień. Gmina komorni-
ki jest jednak przypisana do punktu 
w Luboniu (ma to być hotel Po-
znański).

Starosta poinformował także, 
że termin uruchomienia maso-
wych punktów szczepień będzie 
nieco opóźniony i ruszy na prze-
łomie kwietnia i maja. ustalenia 
w sprawie terminu i organizacji za-
pisów na szczepienia w tych punk-
tach będą zapadać w najbliższych 
dniach. Dziś wiadomo, że 90% ma 
być rejestrowana przez ogólnopol-
ski system rejestracji, czyli infolinię 
989. Red 

Budżet Obywatelski 
Komornik

Rozbudowa SP 
w Robakowie

Gmina Komorniki bez masowego 
punktu szczepień
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Jednak z uwagi na to, że do kórnic-
kiej gminy licznie przeprowadzają 
się nowe osoby, to przypominamy 
zasadnicze kwestie, z którymi po-
winni zapoznać się wszyscy miesz-
kańcy, którzy jeszcze takiej karty nie 
posiadają.

karta wstępu do arboretum 
jest wydawana po przedstawieniu 
dokumentu poświadczającego za-
mieszkanie na terenie gminy kór-
nik lub po złożeniu oświadczenia 
o zamieszkaniu tutaj i po uiszczeniu 
jednorazowej opłaty wynoszącej 5 zł 
w kasie arboretum. każdy pełnolet-
ni mieszkaniec może pobrać jedną 
kartę wstępu, uprawniającą do wej-
ścia dwóch osób. kartę należy każ-
dorazowo okazywać podczas wej-
ścia do arboretum. co ważne, karty 
wydawane w poprzednich sezonach 
nadal obowiązują i nie ma potrzeby 
pobierania nowych kart.

Darmowy wstęp dla mieszkań-
ców miasta i gminy kórnik jest 
efektem corocznie podpisywanej 
umowy między samorządem a in-
stytutem Dendrologii Pan, której 
przedmiotem jest partycypacja 
w kosztach utrzymania arboretum 
(m.in. związanych z poprawą stanu 
i bezpieczeństwa alei parkowych, 
działaniami związanymi z rozwojem 
działalności edukacyjnej i turystycz-
nej arboretum oraz z pielęgnacją 

i poszerzaniem kolekcji roślin).
w przypadku posiadania karty 

Dużej rodziny wstęp do arboretum 
na podstawie karty wstępu mają 
wszystkie osoby wymienione w kar-
cie Dużej rodziny.

Dzieci poniżej 5 roku życia oraz 
opiekunowie grup szkolnych (w za-
leżności od liczebności grupy szkol-
nej, wg informacji na stronie http://
www.idpan.poznan.pl/arboretum) 
mogą wejść na teren parku bezpłat-
nie.

osoby, które nie posiadają „karty 
mieszkańca” mogą odwiedzić arbo-
retum wykupując bilet wstępu:

- normalny: 10 zł;
- ulgowy: 7 zł (przysługuje na 

podstawie stosownych dokumen-
tów: dzieciom w wieku szkolnym, 
studentom, osobom niepełnospraw-
nym, opiekunowi osoby niepełno-
sprawnej, emerytom i rencistom); 

- rodzinny: 20 zł (pozwala na 
wejście dwóch osób dorosłych ma-
jących pod opieką do pięciorga 
dzieci).

arboretum kórnickie jest czynne 
codziennie: w kwietniu w godz. od 
10 do 18, w maju i czerwcu w godz. 
od 10 do 19. 
Sylwia Kowalska

Wstęp do Arboretum
mieszkańcy miasta i gminy kórnik, którzy regularnie 
odwiedzają arboretum kórnickie, wiedzą, że wstęp na teren 
parku po okazaniu specjalnej karty wstępu jest dla nich 
darmowy

NASZGLOSPOZNANSKI.PL I już WSZySTKO 
WIeSZ...
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tarnoWo Podgórne

mieszkaniec gminy tarnowo Pod-
górne, karol robak, zdobył złoty 
medal w taekwondo na mistrzo-
stwach europy w Sofii. najwyższy 
stopień podium osiągnął po wyeli-
minowaniu pięciu rywali – w walce 
finałowej w kategorii do 74 kg poko-

nał nedzada husicia 16:12.
karol robak jest pierwszym pol-

skim zawodnikiem taekwondo, 
który zdobył złoto seniorskich mi-
strzostw europy. w 2016 roku re-
prezentował Polskę na igrzyskach 
olimpijskich w rio de Janeiro. ARz

Poniżej przedstawiamy program 
majówki w tarnowie Podgórnym 
(1-3 maja): 

1 maja – Bieg unijny (bieg wir-
tualny)

2 maja – święto Flagi
3 maja – 230. rocznica uchwale-

nia konstytucji 3 maja:
11.00 – msza św. w parafii pw. 

wszystkich świętych w tarnowie 
Podgórnym – transmisja on-line;

12.00 – uroczystości przy pomni-

ku w Parku im. J. wojkiewicza w 
tarnowie Podgórnym (przy zacho-
waniu obostrzeń sanitarnych);

17.00 koncert Lux antiqua, Dom 
kultury w tarnowie Podgórnym 
(transmisja online).

1-3 maja, 12.30 – 18.00, wystawa 
kalejdoskop Folkloru – Pałac Jan-
kowice. 

Pamiętajmy o wywieszeniu biało-
-czerwonych flag! 
Red

Lada dzień Pałac Jankowice (gm. 
tarnowo Podgórne) obchodzić bę-
dzie 3. urodziny. – Jesteśmy mło-
dą, ale ambitną instytucją, która 
z wielkim zapałem zdobywa nowe 
umiejętności, prężnie się rozwija 
i odważnie podejmuje wyzwania 
w pandemicznych realiach – za-
pewnia dyrektor pałacu monika 
rutkowska. – Podobnie jak dla 
wielu z nas, rok 2020 był trudnym 
czasem dla pałacu, jego pracow-
ników i przyjaciół. trudno opisać 
tęsknotę jaką czujemy za naszą 
publicznością, żywym kontaktem 
ze sztuką i bezpośrednim uczest-
nictwem w kulturze. zwłaszcza, 
że mieliśmy nadzieję, iż w roczni-
cę otwarcia spotkamy się z wami 
w pałacowych i parkowych prze-
strzeniach.

mimo wszystko pałac zapra-
sza do świętowania w wirtualnym 
świecie, na pałacowym kanale na 
youtube 15 maja o godz. 17.  wraz 
z grupą rekonstrukcji historycznej 
„Perły baroku” przenieść się będzie 
można do epoki pełnej przepychu 

i bogactwa. z pałacowych wnętrz 
transmitowane będą pokazy tańców 
dawnych oraz historyczne oprowa-
dzanie z przewodnikiem. 

– Przygotowaliśmy opowieści 
o strojach cywilnych z epoki, pre-
zentacje umundurowania oraz 

uzbrojenia żołnierzy z okresu wojen 
śląskich – zaprasza dyrektor moni-
ka rutkowska. – Stawiamy na walor 
edukacyjny dlatego nie zabraknie 
quizów historycznych z nagrodami. 
Bądźcie z nami! 
Pałac Jankowice

Majówka w Tarnowie 
Podgórnym

Urodziny Pałacu Jankowice 
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Powstanie nowoczesne miejsce 
spotkań i relaksu, w którym będzie 
można czerpać korzyści z leczni-
czych właściwości wód termalnych.

– Jestem przekonany, że tarnow-
skie tężnie będą kolejną wizytówką 

gminy tarnowo Podgórne – podkre-
śla wójt tarnowa Podgórnego tade-
usz czajka. 

w termalnym Parku zdrowia 
będzie można korzystać z tężni so-
lankowych, inhalatorium, parku 

ze ścieżkami i ławkami, pomostu i 
przyległego stawu, parkingu dla sa-
mochodów przy termach i kortach 
tenisowych, parkingu dla rowerów, 
placu zabaw oraz polany pikniko-
wej.

koszt i etapu budowy termal-
nego Parku zdrowia, czyli budowy 
tężni, to 5 698 100 zł. zakończenie 
prac i etapu planowane jest na czer-
wiec 2022. 
ARz

W Tarnowie Podgórnym 
powstaną tężnie!
Budowa tarnowskich tężni w tarnowie Podgórnym to kolejny etap powstawania Termalnego Parku 
Zdrowia, który już tworzą Tarnowskie Termy i Park Tenisowy

Koszt I etapu 
budowy tężni, to 
5 698 100 zł

Rok 2020 
był trudnym 
czasem dla pałacu

Złoty Karol
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14 muroWana goślina, stęszeW

mieszkańcy gminy Stęszew po raz 
kolejny dołączyli do akcji pomocy 
dla Szpitala Powiatowego w Pusz-
czykowie. Pacjenci przebywający 
na oddziale „covidowym” (a jest ich 
ponad 100) są odcięci od swoich bli-
skich, często przewiezieni do szpita-
la z dalszych odległości, z rodzinami 
w kwarantannie lub również w szpi-
talu (chorują całe rodziny).

tym bardziej cieszy, że dzięki 
stęszewianom kolejny transport z 
darami (wodą mineralną oraz środ-
kami higieny osobistej) trafił do pa-

cjentów szpitala w Puszczykowie.
Serdecznie dziękujemy wszyst-

kim darczyńcom gminy Stęszew za 
życzliwość i szlachetny gest, który 
jest wyrazem empatii i pięknej po-
trzeby niesienia bezinteresownej 
pomocy. Szczególne podziękowania 
kierujemy do strażaków ochotników 
z oSP Stęszew oraz oSP Strykowo 
za pomoc w koordynacji zbiórki.

w kwietniu w Stęszewie zorgani-
zowano już dwie takie akcje na rzecz 
pacjentów szpitala w Puszczykowie. 
Red

Stęszew pomaga

Projekt, realizowany przez Fun-
dację instytut Społeczny, jest o tyle 
ważny, że w czasie pandemii istnieje 
duża potrzeba dodatkowego czasu 
do przerobienia szkolnego mate-
riału. Fundacja od czterech lat re-
alizuje taki sam projekt w Poznaniu 
we współpracy z centrum inicjatyw 
rodzinnych. Patrząc na pozytywne 
doświadczenia większego miasta 
goślińskie władze liczą na efek-
tywne korzystanie z projektu przez 
mieszkańców murowanej Gośliny. 

Jest on skierowany do dzieci oraz 
młodzieży uczącej się w klasach 
4-8 szkół podstawowych z terenu 
miasta i gminy murowana Goślina, 
a realizowany w godzinach 17:00-
19:00 od poniedziałku do czwartku 
w wybrane dni.

 zajęcia realizowane są on-line za 
pomocą programu zoom. 

więcej informacji oraz zapisy 
(już aktywne) na zajęcia znaleźć 
można pod adresem: https://insty-
tutspoleczny.pl/goslinskie-korki.

w projekcie każdy uczeń gośliń-
skich szkół podstawowych będzie 
mógł dołączyć na każdym etapie re-
alizacji projektu.

zajęcia opisane w formularzu za-
wierają nazwę przedmiotu, godzinę 
oraz stopień edukacji. w formula-
rzu znajdować się będą wszystkie 
aktualne terminy zajęć. rezerwacji 
na zajęcia można dokonać maksy-
malnie z dwutygodniowym wyprze-
dzeniem. odblokowanie kolejnych 
terminów zajęć będzie następo-

wać w każdą sobotę o godz. 10:00 
w formularzu na stronie interneto-
wej fundacji pod adresem: https://
instytutspoleczny.pl/goslinskie-
-korki

uczestnik projektu musi jedynie 
we własnym zakresie zaopatrzyć się 
w sprzęt pozwalający zdalne prowa-
dzenie zajęć tj.: słuchawki lub gło-
śniki, kamerę online oraz mikrofon 
(sprzęt może być wbudowany w lap-
top lub komputer).

uczestnik projektu jest upraw-

niony do bezpłatnego udziału 
w projekcie „Goślińskie korki” po-
przez otrzymanie wsparcia w formie 
zajęć pozalekcyjnych z zapisami 
określonymi w regulaminie rekru-
tacji uczestników do projektu „Go-
ślińskie korki” oraz bezpłatnego 
korzystania z pomocy dydaktycz-
nych będących przekazywanych 
w ramach projektu.

więcej informacji? napisz na 
maila korki@instytutspoleczny.pl   
lub zadzwoń 534 977 404. Red

Bezpłatne korepetycje, czyli 
goślińskie korki już działają
Burmistrz murowanej Gośliny Dariusz urbański oraz jego zastępca radosław Szpot  zapraszają 
do skorzystania z projektu bezpłatnych korepetycji z następujących przedmiotów: j. angielskiego, 
j. polskiego, matematyki, fizyki i chemii
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kultura

teatr muzyczny w Poznaniu dołą-
czył do akcji zainicjowanej przez 
Gołdę tencer, dyrektor teatru Ży-
dowskiego im. estery rachel i idy 
kamińskich, związanej z obchoda-
mi 78. rocznicy wybuchu Powstania 
w Getcie warszawskim.

w celu upamiętnienia ogromnej 
odwagi i heroizmu Powstańców z 
Getta warszawskiego, nagrał czy-
tanie poezji z getta warszawskiego. 
wzięło w nim udział dwóch ak-
torów teatru: radosław elis oraz 
marcin Januszkiewicz. Przeczytali 
oni teksty różnych autorów, między 
innymi: Jerzego Ficowskiego, wła-
dysława Szlengela, Stefanii ney, 
horacego Safrina czy władysława 
Broniewskiego. materiał dostępny 
jest na FB, instagramie oraz kanale 
youtube teatru.

chęć współuczestnictwa w akcji 
zgłosiło łącznie 29 teatrów z całej 
Polski. teatr Żydowski publiko-
wał  materiały wszystkich teatrów 
począwszy od 19 kwietnia przez 

tydzień w swoich mediach społecz-
nościowych. 

Grafika została stworzona na 
podstawie plakatu ryszarda horo-

witza – symbolicznej pracy powsta-
łej w roku 65-tej rocznicy Powstania 
w Getcie. 
Red

Mija ponad rok od wydania ostat-
niej płyty CETI „Oczy martwych 
miast”. I co się działo dalej?

– w ramach trasy koncertowej 
promującej płytę „oczy martwych 
miast” mieliśmy zakontraktowane 
ponad 50 występów. z tego wszyst-
kiego odbył się jeden koncert. 
reszta była odsuwana w czasie, aż 
w końcu podjęliśmy decyzję o zmia-
nie koncepcji na trasę koncertową. 
Dzięki pandemicznemu „robako-
wi” płyta w zasadzie nie została 
wypromowana na żywo. zrobimy to 
jednak przy nadarzającej się okazji.

Płyta jednak broni się sama!

– tak, płyta cały czas sprzedaje 
się bardzo dobrze. trzy utwory 
były notowane na listach przebo-
jów, powstały udane klipy. mimo 
braku trasy koncertowej płyta jest 
naszym zespołowym sukcesem. 
Jakiś czas temu zauważyłem wśród 
fanów tęsknotę za naszą muzyką 
w języku polskim. Długo się przed 
tym broniłem. Bo muzykę rockową 
śpiewa się po angielsku, takie jest 
moje zdanie. Był też jeden warunek 
powstania płyty polskojęzycznej. 
Był nim sukces dwóch poprzednich 
płyt, który się ucieleśnił. w ten 
właśnie sposób powstały „oczy 
martwych miast”. i to był „strzał 
w dychę”.

W zespole CETI nastąpiły zmiany 
„kadrowe”. Jak one wpłynęły 
na proces tworzenia i brzmienie 
sceniczne?

– zmiany personalne były poważ-
ne. zabrakło nam mucka (marcina 
krystka, perkusisty –  przyp. red.), 
który ma problemy zdrowotne. Je-
steśmy w stałym kontakcie, marcin 
z nami nie gra, ale relacje między 
nami są przyjacielskie. obecnie na 
perkusji gra z nami Piotr Szpalik, 
gitarzystą został też Jakub kaczma-
rek. Staliśmy rasowym rockowym 
sekstetem, po wielu latach grania 
w piątkę. a brzmienie zmieniło się 
na pełniejsze. Po prostu dwie gitary 
się uzupełniają i wspierają. Podczas 
partii solowych na gitarze mamy 
drugą gitarę w tle. Do tej pory tego 
nie było. 

Jak wygląda funkcjonowanie 
artysty w pandemii? 

– zachowałem się bardzo rozsąd-
nie, choć było mi ciężko. Jestem 
człowiekiem wysoce towarzyskim 
i społecznie aktywnym. ograni-
czyłem się jednak i był taki czas, 
że faktycznie się zamknąłem 
w czterech ścianach. okres wio-
senny i letni nie odbił się na mojej 
psychice, ale już jesień odbiła 
na mnie piętno powtarzalnego 
schematu każdego dnia. ale to 
wszystko mija. Dbam o siebie, 
jestem aktywny fizyczny, w trakcie 
pandemii biegałem, ćwiczyłem 
kiedy było to możliwe. Starałem 
się też spędzać czas na swojej 
połaci ziemi, którą nazywam 
szumnie „ranczem”. mając też 
okazję skorzystać z wolnych 
terminów w studio nagrań k&k 
zarejestrowałem utwór „amazing 

grace” w aranżacji i przy wsparciu 
wiesława wolnika.

A plany artystyczne na nadcho-
dzący czas? Będziesz świętował 
40-lecie pracy scenicznej?

– ach, wspominasz o moim 
40-leciu drogi artystycznej! myślę, 
że na razie trudno jest zaplanować 
wielkie obchody. Pamiętam jednak 
świetnie, że w przeszłości takie 
jubileuszowe obchody owocowały 
między innymi 4,5 godzinnym kon-
certem ze wszystkimi zespołami, 
z którymi grałem. moje ciało, głowa 
i głos dawały radę, póki byłem na 
scenie. ale zasypiać zacząłem już 
w trakcie pierwszej symbolicznej 
lampki szampana w garderobie. 
tym razem idea jest w jakimś 
zakresie zbliżona, z tą różnicą, że 
chciałbym zaplanować dwu- lub 
trzypłytowe wydawnictwo jubile-
uszowe z nagraniami wszystkich 
moich zespołów i projektów. taka 
wycieczka przez moje artystyczne 
życie. w ceti zaś utrzymujemy 
dobre tempo prac, odbywają się 
próby, działamy niezależnie od pan-
demii. materiał na płytę w zasadzie 
jest gotowy. czekamy na granie na 
żywo. mamy też plany wznowienia 
jednej z płyt ceti w specjalnej 
formule. Szczegółów na razie nie 
zdradzam!

Proszę jeszcze o krótkie podsu-
mowanie wywiadu!

– Dziękuję za pamięć! cieszę się, 
że mogłem podzielić się swoimi 

przeżyciami i przemyśleniami 
z czytelnikami „naszego Głosu 
Poznańskiego”. Życzę wam 
wszystkim, a w szczególności 
Poznaniakom z mojego fyrtla, 
odporności psychicznej na trudy 
współczesnego świata i głupotę 
nierozważnych. zdrowia, sukce-
sów i pięknego lata!

Śpiewanie po polsku 
to strzał w dychę…
z Grzegorzem kupczykiem, liderem i wokalistą zespołu ceti, 
rozmawia marcin cybulski 
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Czytanie poezji z warszawskiego getta

NASZGLOS 
POZNANSKI.PL 
I już WSZySTKO WIeSZ...

W CETI utrzymu-
jemy dobre tempo 
prac, odbywają się 
próby, działamy nie-
zależnie od pandemii 
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