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Mecze „Skorpionów” z kibicami! STR. 14 

„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku.  
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOżEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i  okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Otwarcie 
części Nowej 
Naramowickiej

W połowie maja rozpocznie się kolejny etap budowy trasy 
tramwajowej na poznańskie Naramowice obejmujący ul. Łużycką. 
Jednocześnie, by utrudnienia były mniej dotkliwe dla mieszkańców, 
uruchomiona już zostanie część tzw. ul. Nowej Naramowickiej. Str. 4
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Dopiewo

29 kwietnia 2021 r. ukazało się 
rozporządzenie  Prezesa rady 
ministrów w  tej sprawie. Jego 
projekt został opublikowany na 
stronie rządowego Centrum le-
gislacji trzy dni wcześniej. Powo-
dem przesunięć jest rekomendacja 
Głównego inspektora sanitarnego, 
związana z  sytuacją epidemiczną. 
W  podobnej sytuacji znajduje się 
obecnie w  Polsce 18 innych gmin 
i  miast, dla których przygotowane 
zostały rozporządzenia z  tym sa-
mym czerwcowym terminem  wy-
borów.

Powodem przedterminowych 
wyborów w  gminie Dopiewo jest 
wygaśniecie mandatu, związane ze 
śmiercią wójta adriana napierały 
9 grudnia 2020 r. Do czasu wyboru 
nowego wójta funkcję wójta gmi-
ny Dopiewo od 20 stycznia 2021 r. 
pełni Zbyszko Górny, wyznaczony 
na to stanowisko przez Premiera 
rP.  o dokończenie kadencji ubie-
ga się dwóch kandydatów: Paweł 
Bączyk i Paweł Przepióra. naj-
pierw termin wyborów został wy-
znaczony na 7 marca, potem na 11 

kwietnia i  9  maja. W  związku ze 
zmianą terminu głosowania, prze-
sunięciu uległy inne daty w kalenda-
rium  wyborczym. Pełnomocnictwo 
uprawniające do głosowania w imie-
niu osoby niepełnosprawnej lub koń-
czącej w dniu wyborów 60 lat, która 
samodzielnie nie może oddać głosu, 
można zgłosić do 4 czerwca. Wnio-
sek o  dopisanie do listy  wyborców 
można złożyć do 8 czerwca (aby 
wziąć udział w wyborach trzeba być 
zameldowanym w  gminie Dopie-
wo i  wpisanym do spisu wyborców. 
o tym, czy mieszkaniec jest upraw-
niony do głosowania może do-
wiedzieć się, dzwoniąc do Urzędu 
Gminy Dopiewo - tel. 61 890 64 21 
lub - 22, - 20. Jeśli go w nim nie ma, 
musi złożyć wniosek o  dopisanie 
do rejestru  wyborców.). kampa-
nia wyborcza kończy się o północy 
11 czerwca.

Czwarty termin wyborów w Dopiewie
mieszkańcy gminy Dopiewo będą wybierać wójta 13 czerwca 2021 roku. to już czwarty termin 
przedterminowych wyborów 
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Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

o gminie Dopiewo czytaj także na  
naszglospoznanski.pl

Czwarty termin wyborów wydłużył o kolejny miesiąc kampanię wyborczą w gminie Dopiewo.
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Przebudowa ul. Wierzbięcice jest już 
bardzo zaawansowana. Prace toczą 
się na odcinku od nowego rynku 
(dawnego dworca Pks) do skrzyżo-
wania z ul. 28 Czerwca 1956 r. obej-
mują zarówno torowisko tramwajo-
we, jak i jezdnię z chodnikami.

- Postępy prac są dobrze widocz-
ne. Ulica Wierzbięcice zmienia się 
na lepsze. Zmodernizowane toro-
wisko tramwajowe i wygodniejsze 
przystanki przez lata będą służyć 
pasażerom. takie inwestycje po-
prawiające komfort podróżowania 
są dla nas bardzo istotne, bo komu-
nikacja publiczna jest przyszłością 
dużych miast. kolejnym krokiem 
będzie przebudowa torowiska w ul. 
28 Czerwca 1956 r. - mówi Jacek 
Jaśkowiak, prezydent Poznania.

- na ul. Wierzbięcice ułożono 
już dużą część nowego torowiska. 
na odcinku do rejonu skrzyżowa-
nia z ul. spychalskiego ustawiane 
są słupy, na których zawiśnie sieć 
trakcyjna. Przygotowywana jest 
również nawierzchnia pod zielone 
torowisko. Pojawi się na większości 
przebudowywanego odcinka ulicy - 

mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes 
zarządu spółki Poznańskie inwesty-
cje miejskie.

równolegle trwają także roboty 
drogowe na wschodniej jezdni ul. 
Wierzbięcice. na odcinku od stacji 
benzynowej do ul. św. Czesława uło-
żona już została większość warstwy 

wiążącej nawierzchni jezdni, a także 
chodników i miejsc parkingowych. 
W ramach tych prac wyniesiona 
została jezdnia w miejscu plano-
wanego przystanku wiedeńskiego 
przy ul. św. Czesława. takie rozwią-
zanie ułatwi pasażerom wsiadanie 
do tramwaju. Z kolei na zachodniej 

stronie ul. Wierzbięcice prowadzo-
ne są prace nad przebudową infra-
struktury podziemnej. tam także 
nowa nawierzchnia pokryje jezdnię 
i chodnik.

rozpoczęte w sierpniu ubiegłe-
go roku prace na ul. Wierzbięcice 
są częścią zadania, które obejmu-

je także modernizację torowiska 
w ul. 28 Czerwca 1956 r., na odcin-
ku do skrzyżowania z ul. kilińskie-
go i krzyżową. inwestycja przyczyni 
się do poprawy komunikacji tram-
wajowej w tym rejonie, torowiska 
będą bardziej ciche, a przystanki 
- wygodniejsze. sprawniejszą jazdę 
tramwajów umożliwi odseparowa-
nie ruchu samochodowego od toro-
wiska (poza odcinkiem przebiegają-
cym przez rynek Wildecki). Zadanie 
obejmuje także przebudowę infra-
struktury podziemnej, jezdni i chod-
ników. Pojawią się również nasadze-
nia zieleni i mała architektura.

koniec prac budowlanych na ul. 
Wierzbięcice planowany jest na lato 
obecnego roku. następnie ekipy bu-
dowlane przeniosą się na węzeł roz-
jazdowy u zbiegu ulic Górna Wilda, 
Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r., 
a później na ul. 28 Czerwca 1956 r., 
gdzie remontowany będzie odcinek 
do skrzyżowania z ul. kilińskiego 
i krzyżową.

Projekt został dofinansowany 
kwotą ponad 27 mln zł ze środków 
Unii europejskiej. RB, PIM

poznań

- Budowa trasy na naramowice to 
oprócz torowiska także nowy układ 
drogowy, w tym ulica nowa nara-
mowicka, z której mieszkańcy będą 
mogli już wkrótce korzystać. na 
świeżo wybudowanej drodze wyty-
czone zostaną buspasy. Pojawi się 
również dodatkowy przystanek, któ-
ry zwiększy wygodę pasażerów. to 
kontynuacja działań na rzecz uprzy-
wilejowania komunikacji zbiorowej 
podczas objazdów, towarzyszących 
inwestycji już od początku zasad-
niczych robót budowlanych - mówi 
Jacek Jaśkowiak, prezydent Pozna-
nia. 

Zmiany związane z przebudową 
ul. łużyckiej wprowadzone zostaną 
w nocy z 14 na 15 maja. W rejonie 
skrzyżowania z tzw. nową naramo-
wicką przewiduje się wprowadzenie 
ruchu wahadłowego sterowanego 
za pomocą sygnalizacji świetlnej. 
tej samej nocy uruchomiona zosta-
nie część powstałej drogi wzdłuż to-
rów tramwajowych, od ul. łużyckiej 
aż do zejścia nowego odcinka ul. 
naramowickiej ze starą. Dostępna 
będzie jezdnia tego odcinka ulicy, 
prace nad budową chodników i dróg 
rowerowych jeszcze trwają.

- kontraktowy termin urucho-
mienia ul. nowej naramowickiej 
to przyszły rok. Zależy nam na mi-
nimalizowaniu utrudnień, dlatego 
podjęliśmy starania o wcześniejsze 
uruchomienie części powstającego 

układu drogowego. możemy wyko-
rzystać ulicę już teraz, co sprawi, że 
ograniczenia związane z przebudo-
wą ul. łużyckiej będą mniej dotkli-
we. musimy z nimi się zmierzyć na 
czas budowy przejazdu tramwajo-
wego przez ulicę - mówi Grzegorz 
Bubula, wiceprezes zarządu spółki 
Poznańskie inwestycje miejskie.

W trakcie prac na ul. łużyckiej 
obowiązywać będą objazdy. kie-
rowcy poruszający się ul. lechicką 

w kierunku Piątkowa będą kierowa-
ni przez ul. Dworską, karpią, sar-
macką i dalej nowym układem do 
ul. łużyckiej. natomiast dojazd od 
rejonu ul. rubież w kierunku Piąt-
kowa możliwy będzie ul. naramo-
wicką, sarmacką i nową naramo-
wicką do ul. łużyckiej. W kierunku 
centrum ruch poprowadzony zosta-
nie ul. naramowicką i sarmacką do 
nowej naramowickiej. Ul. łużycka 
na odcinku między tzw. nową a sta-

rą ul. naramowicką pozostanie jed-
nokierunkowa, dzięki czemu dojazd 
do naramowic od strony zachodniej 
nie zmieni się. ruch na skrzyżowa-
niu ul. nowej naramowickiej i sar-
mackiej będzie sterowany za pomo-
cą sygnalizacji świetlnej, zmieni się 
także pierwszeństwo przejazdu na 
skrzyżowaniu ulic naramowicka/
sarmacka/karpia.

W ramach planowanej zmiany 
organizacji ruchu zamknięta zosta-

nie ul. naramowicka na odcinku od 
ul. Dworskiej do ul. karpia/sarmac-
kiej. Dojazd do posesji przy ul. na-
ramowickiej nr 144-148 i Dworskiej 
pozostaje niezmienny, tj. od ul. kar-
piej i Dworskiej, a piesi nadal będą 
mogli poruszać się wschodnią stro-
ną ulicy. Zamknięta zostanie jednak 
północna strona chodnika na ul. łu-
życkiej od przystanku autobusowe-
go os. łokietka i w kierunku ul. na-
ramowickiej (dostępna pozostanie 
część południowa). Przebudowany 
zostanie również wjazd od ul. łu-
życkiej do bloków na os. łokietka nr 
8 i 10, w czasie robót dojazd możli-
wy będzie główną drogą osiedlową, 
a następnie pieszojezdnią pomiędzy 
tymi budynkami.

nadchodzący etap prac przy-
niesie zmiany w funkcjonowaniu 
transportu zbiorowego. Przystanki 
autobusowe naramowice przesu-
nięte zostaną na ul. nową nara-
mowicką, a dla autobusów jadą-
cych w kierunku północnym, na ul. 
naramowickiej za skrzyżowaniem 
z ul. łużycką, powstanie dodatko-
wy przystanek sielawy n/ż. 13 maja 
przewidziana jest również likwi-
dacja stacji Poznańskiego roweru 
miejskiego, a następnie biletomatu 
przy przystanku naramowice. nie-
wielkim zmianom na terenie na-
ramowic ulegną trasy linii nr 144, 
146, 167, 169, 911, 214 i 224. 
RB, PIM

Otwarcie części Nowej 
Naramowickiej
W połowie maja rozpocznie się kolejny etap budowy trasy tramwajowej na naramowice obejmujący  
ul. łużycką. Jednocześnie, by utrudnienia były mniej dotkliwe dla mieszkańców, uruchomiona już 
zostanie część tzw. ul. Nowej Naramowickiej w Poznaniu
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Nowe tory już na połowie modernizowanych Wierzbięcic
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Zbliża się czas rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych na rok szkol-
ny 2021/2022. młodzież z powiatu 
poznańskiego i Poznania może skła-
dać wnioski o przyjęcie do wybranej 
placówki od 17 do 31 maja.

mimo trwającej pandemii koro-
nawirusa i zamknięcia szkół, tego-
roczni absolwenci klas ósmych mu-
szą podjąć ważne decyzje dotyczące 
dalszej edukacji. Wybór ułatwi im 
strona internetowa:  www.nabor.
pcss.pl, a także fakt, że kwalifika-
cja jest wspólna zarówno dla mia-
sta Poznania, jak i 17 ościennych 
gmin.

 – nabór dotyczy szkół ponad-
podstawowych, których organami 
prowadzącymi są miasto Poznań 
lub powiat poznański. na wykazie 
znajdą się jednak także placówki 
zarządzane przez gminy tarnowo 
Podgórne oraz luboń – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznański. 
– to rozwiązanie jest bardzo wy-
godne. kandydat zainteresowany 
szkołami w różnych lokalizacjach 

wskazuje swoje wybory na jednym 
wniosku – dodaje.

każdy uczeń może się zgłosić do 
sześciu szkół oraz dowolnej liczby 
oddziałów w tych placówkach. Ze 
względu na stan epidemii podanie 
należy złożyć (wybierając tylko je-
den sposób) poprzez system nabór, 
listem poleconym lub dostarczając 
je do skrzynki podawczej w szkole 
pierwszego wyboru.

Uczniowie mogą się zdecydować 
na: 4-letnie liceum ogólnokształcą-

ce, 5-letnie technikum lub 3-letnią 
branżową szkołę i stopnia. Dwa 
pierwsze typy szkół kończą się eg-
zaminem maturalnym, natomiast 
nauka w technikum i szkole bran-
żowej daje możliwość uzyskania 
zawodu. 

 – Powiat poznański od kilkuna-
stu lat ułatwia uczniom zarządza-
nych przez siebie szkół zdobycie 
umiejętności teoretycznych i prak-
tycznych w profesjach najbardziej 
poszukiwanych przez pracodaw-

ców. Doskonałe rezultaty osiągamy 
dzięki kształceniu dualnemu, a zda-
walność egzaminów zawodowych 
jest bardzo wysoka  – podkreśla Jan 
Grabkowski.  – Ukończenie bran-
żówki nie zamyka zresztą drogi do 
egzaminu maturalnego. naukę 
można kontynuować w branżowej 
szkole ii stopnia lub liceum ogólno-
kształcącym dla dorosłych.

Pamiętać należy, aby wstępnie 
przeliczyć swoje punkty i wybrać 
świadomie oddziały, do których 

mamy szansę się dostać. 
od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. 

uczniowie muszą uzupełnić wnio-
sek o świadectwo ukończenia pod-
stawówki oraz o zaświadczenie 
o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 
22 lipca komisje rekrutacyjne prze-
każą do publicznej wiadomości listy 
osób zakwalifikowanych i nieza-
kwalifikowanych.

od 23 do 30 lipca uczeń zobo-
wiązany jest do potwierdzenia woli 
przyjęcia oraz przedłożenia orygi-
nału świadectwa ukończenia szkoły 
wraz z oryginałem zaświadczenia 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
listy kandydatów przyjętych i nie-
przyjętych zostaną opublikowane  
2 sierpnia. 

Pełny spis szkół powiatu poznań-
skiego oraz Poznania biorących 
udział w naborze elektronicznym, 
a także informator z terminarzem 
i instrukcją postępowania rekruta-
cyjnego znajdują się na stronie inter-
netowej www.powiat.poznan.pl 
TS

krótko z powiatu 

– Wadliwy system finansowania po-
bytu w domach pomocy jest w wielu 
przypadkach przyczyną wyklucze-
nia społecznego. tworzy się barierę 
finansową nie tylko dla osoby wy-
magającej opieki, ale przede wszyst-
kim dla jego rodziny i gminy, w któ-
rej mieszka. Dlatego przejęliśmy 
w zdecydowanej większości ciężar 
finansowania placówki w lisów-
kach, co jest w skali województwa 
niewątpliwie precedensem – mówi 
Jan Grabkowski, starosta poznań-
ski. – obecny koszt pobytu miesz-
kańca naszego DPs-u wynosi 3522 
złotych na miesiąc i jest najniższy 
dla miejsc tego typu w Wielkopol-
sce. 

Według prognoz GUs w Wiel-
kopolsce do roku 2050 liczba osób 
w wieku 65 lat i więcej zwiększy się 
o 116,7 %, a osób w wieku ponad 
80 lat aż o 168,4 %. Dlatego powiat 
poznański od wielu lat tworząc po-
litykę społeczną nie zapomina o se-
niorach i ich rodzinach. 

– Coraz częściej mieszkańcy 
powiatu zgłaszają zapotrzebowa-
nie na profesjonalne, całodobowe 
usługi opiekuńcze. nasz DPs jest 
doskonale przygotowany na przyję-
cie osób, które ze względu na wiek, 
chorobę, niepełnosprawność wyma-
gają stałej lub czasowej opieki oraz 
wsparcia. Zapewniamy im najwyż-

szy standard, znacznie wykracza-
jący poza wymagania ustawowe 
w tym zakresie – tłumaczy robert 
leszczak, dyrektor DPs w lisów-
kach.  

Placówka świadczy całodobowe, 
kompleksowe usługi opiekuńcze, 
pielęgnacyjne i wspomagające. to, 
co wyróżnia ją na tle innych tego 
typu miejsc, to między innymi:

• komfortowe, jedno- i dwuoso-
bowe pokoje z balkonami, 

• domowe posiłki, przygotowy-
wane na miejscu z uwzględnieniem 
specjalistycznych diet,

• doskonale wyposażona baza 
rehabilitacyjna (kinezyterapia, fizy-
koterapia, hydroterapia, sala gim-
nastyczna, urządzenia do relaksacji 
i masażu), korzystanie z zabiegów 
nie wymaga żadnych dopłat, 

• sala doświadczania świata dla 
cierpiących na demencję starczą czy  
alzheimera,

• otoczenie Wielkopolskiego Par-
ku narodowego, brak barier archi-
tektonicznych, leśny mikroklimat, 
alejki spacerowe, oczko wodne, 
które sprzyjają m.in. zajęciom nor-
dic walking, korzystaniu z siłowni 
zewnętrznej dla seniorów i osób nie-
pełnosprawnych,

• komunikacja z Poznaniem – na 
terenie placówki znajduje się przy-
stanek autobusowy,

• sklepik, gabinet fryzjerski, bi-
blioteka, kaplica, sala teatralna, 

• całodobowa recepcja z dostę-
pem do prasy,

• możliwość podłączenia w każ-
dym pokoju telefonu stacjonarnego, 

• w części mieszkalnej dostęp do 
bezprzewodowej sieci WiFi, dzię-
ki temu możliwe są połączenia za 
pośrednictwem komunikatora sky-

pe, co ma niebagatelne znaczenie 
w obecnej epidemicznej sytuacji,

• system wewnętrznej telewizji 
umożliwiający uczestnictwo w ob-
rzędach religijnych bez wychodze-
nia z pokoju,

• pokoje hotelowe dla odwiedza-
jących rodzin.

Zajęcia prowadzone są przez 
specjalistów (psycholog, terapeu-
ta zajęciowy, fizjoterapeuta). DPs 
posiada również wykwalifikowaną 
kadrę medyczną, która zajmuje się 
bezpośrednią opieką nad mieszkań-
cami. Pozostają oni też pod  stałą 
pieczą lekarza rodzinnego. Wizyty 
odbywają się na miejscu, co naj-
mniej raz w tygodniu i na każde inne 
wezwanie. W  przypadku koniecz-
ności zapewnienia szerszej opieki 
medycznej seniorzy dowożeni są 
do specjalistycznych poradni samo-
chodem przystosowanym do prze-
wozu osób niepełnosprawnych lub 
transportem sanitarnym.

– Po przyjęciu danej osoby opra-
cowywane są plany: wstępnej ada-
ptacji, a następnie indywidualnego 
wsparcia. Pozwala to na przygo-
towanie działań zmierzających do 
zaspokojenia potrzeb mieszkańca, 
które są rozpoznawane na podsta-
wie diagnoz, obserwacji oraz roz-
mów – wyjaśnia robert leszczak. 
KG

DPS podwyższa 
standard i obniża cenę
komfortowe pokoje, doskonale wyposażona baza rehabilitacyjna, wykwalifikowana kadra, różnorodne 
zajęcia, specjalistyczne sale, systemy bezpieczeństwa, to tylko niektóre atuty Domu Pomocy społecznej 
w lisówkach prowadzonego przez powiat poznański. Decyzją starosty poznańskiego średni koszt 
utrzymania mieszkańca został ustalony na preferencyjnym poziomie. A placówkach otwiera drzwi 
na nowych podopiecznych!
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kórnik, murowana Goślina 

WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

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

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

Możliwość płacenia kartą. Obsługujemy fi rmy

WARSZTAT SAMOCHODOWY 
AUTO NAPRAWA DAN-BO

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA – GEOMETRIA 3D

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

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

Możliwość płacenia kartą. Obsługujemy fi rmy

oGłosZenia

mieszkańcy gminy wykazali się 
ogromnym zapałem, powołując lo-
kalne zespoły, które sprzątały w so-
łectwach: Przebędowo, mściszewo, 
Wojnówko, łoskoń stary, rakow-
nia, nieszawa, łopuchowo, łopu-
chówko, trojanowo, Boduszewo, 
Wojnowo, kąty, Uchorowo, Głębo-
czek, kamińsko. Pracownicy urzę-
du wraz z burmistrzem i zastępcą 
sprzątali szlak rowerowy r7 od dro-
gi serwisowej przy obwodnicy. Po-
rządkowana była także m.in. okolica 
ul. Jodłowa w murowanej Goślinie.   

– Wspaniała akcja sprzątania 
naszej gminy! Podziwiam inicjaty-
wy mieszkańców i zaangażowanie 
sołectw – mówi burmistrz Dariusz 
Urbański. – Jeden ze szlaków ro-
werowych sprzątali urzędnicy wraz 
z rodzinami. Wielu naszych miesz-
kańców zaangażowało się również 
w sprzątanie brzegów Warty zor-
ganizowane przez stowarzyszenia 
ratuj ryby i i love off road, i love 

nature. Z całą pewnością będziemy 
rozszerzać takie inicjatywy.  

– Byliśmy dziś razem, robiąc na-
prawdę dobrą robotę! – mówi za-
stępca burmistrza radosław szpot. 
– Dziękuję wszystkim bez wyjątku, 
którzy wzięli udział w inicjatywie 
sprzątania gminy. Zachęcamy już 
dzisiaj wszystkich mieszkańców 
do udziału w podobnych wydarze-
niach. Zaangażujemy uczniów z 

naszych szkół wraz rodzinami przy 
kolejnym sprzątaniu gminy. ilość 
śmieci w niektórych lokalizacjach 
byłą ogromna. tym bardziej kolejne 
edycje mogłyby się bardzo przydać. 
BK 

Sprzątanie gminy 
Murowana Goślina
24 kwietnia w murowanej Goślinie i sołectwach odbyło się 
wielkie sprzątanie. Wydarzenie przebiegało w ramach dwóch 
akcji: VII Sprzątanie Brzegów Warty od źródeł do ujścia 
2021 oraz Sprzątanie Świata
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o gminie murowana Goślina 
czytaj także na  

naszglospoznanski.pl

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został 
w siedzibie Urzędu,  wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
stanowiący  załącznik do Zarządzenia nr 259 Burmistrza Gminy Stęszew  
z 5 maja 2021r.   
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl 

Bezpłatne wsparcie dla osób star-
szych i/lub z niepełnosprawnościa-
mi oraz ich bliskich to zadanie Zin-
tegrowanego Centrum teleopieki i 
Centrum Usług Domowych w kór-
niku. trwa nabór do projektu.

oferta skierowana jest do osób 
mieszkających samotnie lub prze-
bywających w domu przez znaczną 
część dnia samemu, potrzebujących 
wsparcia z powodu niesamodziel-
ności lub niepełnosprawności.

osoba przystępująca do projektu 
otrzymuje bransoletkę z guzikiem 
alarmowym oraz prosty w obsłu-
dze aparat telefoniczny. W sytuacji 
zagrożenia życia lub zdrowia może 
wykonać połączenie alarmowe, tj. 
skontaktować się z teleasystentem, 
który podejmuje odpowiednie dzia-
łania – np. wzywa służby ratunko-
we, powiadamia osobę kontaktową 
itp. 

W trakcie wykonania połączenia 
przez guzik alarmowy (tak zwane 
„połączenie czerwone”) teleasy-
stentowi wyświetla się karta infor-
macyjna o danym uczestniku. to 
rozwiązanie pozwala na przekaza-
nie kluczowych informacji służbom 

medycznym (np. o przyjmowanych 
lekach, alergiach, jednostkach cho-
robowych itp.). 

W ramach teleopieki uczestnik 
może korzystać również z tak zwa-
nych „połączeń zielonych”, czyli 
rozmów towarzyskich z teleasy-
stentem, np. jeśli doskwiera mu 
samotność lub potrzebuje dodat-
kowych informacji. Ponadto raz w 
tygodniu teleasystenci sami inicju-
ją rozmowę z podopiecznym, aby 
sprawdzić jak się czuje i czy jego 
sytuacja nie uległa pogorszeniu.

Centrum teleopieki działa 24 go-
dziny na dobę, 365 dni w roku. Do-
datkowo w ramach Centrum Usług 
Domowych istnieje możliwość sko-
rzystania z usług zespołu medycz-
nego: pielęgniarki, fizjoterapeuty 
oraz psychologa. Zakres usług usta-
lany jest indywidualnie na podsta-
wie przeprowadzonego wywiadu.

Wszystkie usługi realizowane są 
w miejscu zamieszkania podopiecz-
nego.

Centrum Wsparcia opiekunów 
Faktycznych to usługa skierowana 
do opiekunów osób korzystają-
cych z Centrum teleopieki i Usług 

Domowych. realizowana jest w 
warunkach domowych i zapewnia 
indywidualne szkolenia i poradnic-
two w zakresie pielęgnacji osób nie-
samodzielnych oraz dbałości o wła-
sne bezpieczeństwo podczas opieki. 
opiekunowie mają możliwość sko-
rzystania ze wsparcia fizjoterapeu-
ty, pielęgniarki, a także psychologa.

Udział w projekcie jest bezpłatny. 
Zgłoszenia przyjmowane są telefo-
nicznie od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 do 16.00, tel. 502-215-
531.

Projekt realizowany jest przy 
udziale ośrodka Pomocy społecz-
nej w kórniku oraz Urzędu miasta 
i Gminy kórnik przez stowarzysze-
nie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, 
stowarzyszenie medycyna Polska 
oraz Centermed Poznań sp. z o.o., 
współfinansowany przez Unię eu-
ropejską z europejskiego Funduszu 
społecznego w ramach Wielkopol-
skiego regionalnego Programu 
operacyjnego na lata 2014-2020 
na terenie następujących gmin: 
kórnik, kleszczewo, komorniki, 
mosina, Buk, stęszew, suchy las, 
Dopiewo. Red 

Centrum Opieki w Kórniku

P r o d u k c j a  d r o b n a  s P o ż y w c z a

 4500 zł brutto 
H r  c o n s u lt i n g  s P.  z  o . o .  s P.  k .

( n r  e w i d e n c j i  4 3 9 / 1 a ,  4 3 9 / 2 ,  4 3 9 / 3 ) 
P o s z u k u j e  k a n d y d at ó w  d o  P r a c y
Oferujemy bezpłatny transport do pracy. Po więcej 

szczegółów zapraszamy do kontaktu.

t e l e f o n :  7 9 7  2 9 2  1 6 9
e-mail: praca@hrconsulting.com.pl
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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

natura dała nam niekwestionowane 
bogactwo w postaci wody. korzysta-
my z jej zasobów każdego dnia. Jest 
niezbędna do naszego prawidłowe-
go funkcjonowania. 

Gmina stęszew nieustannie in-
westuje w infrastrukturę wodno-ka-
nalizacyjną. 

W grudniu 2020 r. złożyła wnio-
sek o dofinansowanie ze środków 
rządowego Funduszu inwestycji 
lokalnych na realizację zadania pt. 
„Budowa stacji ujęcia wody z infra-
strukturą towarzyszącą w Jezior-
kach”. Przedsięwzięcie to znalazło 
się na liście zadań wybranych do 
dofinasowania. na jego realizację 

gmina stęszew otrzymała 2 000 000 
zł. Całkowita wartość zadania to 
3 662 940,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest 
budowa stacji ujęcia wody z infra-
strukturą towarzyszącą w Jezior-
kach. stacja ta ma za zadanie pro-
dukować  i transportować wodę do 
sieci wodociągowej. 

2 mln dofinansowania
Budowa stacji ujęcia wody z infrastrukturą towarzyszącą 
w Jeziorkach (gmina stęszew)
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W kwietniu została podpisana 
umowa z wykonawcą inwestycji 
konsorcium Firm: Hydro – marko. 

W ubiegłym tygodniu burmistrz 
gminy stęszew Włodzimierz Pin-
czak spotkał się z posłem Bartło-
miejem Wróblewskim, przedsta-
wiając mu lokalizację oraz decyzje 
powzięte w sprawie inwestycji.

W najbliższych dniach rozpocz-
nie się realizacja tego zadania. 
mamy nadzieję, że budowa sta-
cji uzdatniania wody przebiegnie 
sprawnie, a po jej zakończeniu 
mieszkańcy naszej gminy będą mo-
gli korzystać z wody jeszcze lepszej 
jakości. WB

Mieszkańcy gminy 
będą mogli korzy-
stać z wody jeszcze 
lepszej jakości

Burmistrz gminy stęszew 

informuje, że do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wywieszony został 
w siedzibie Urzędu,  wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  
stanowiący  załącznik do Zarządzenia Nr 257 Burmistrza Gminy Stęszew  
z dnia 27 kwietnia 2021r. 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Stęszew pod nr tel. 61/ 8 197 149,  mail: geodeta@steszew.pl 

W lusowie (gm. tarnowo Podgór-
ne) odbyły się uroczystości poświę-
cone pamięci ofiar zbrodni w katy-
niu i Palmirach. Związane były one 
z 81. rocznicą śmierci porucznik 
pilot Janiny lewandowskiej, która 
była pilotem i radiotelegrafistką, 
jedyną znaną historykom kobietą, 
zamordowaną w katyniu. Z kolei 
jej siostra, agnieszka Dowbor mu-
śnicka, w czasie okupacji działała w 
organizacji Wojskowej „Wilki”. Po 
zdekonspirowaniu była przetrzy-
mywana na Pawiaku, a następnie 
wśród 1700 innych przedstawicieli 
polskiej inteligencji została zamor-
dowana w Palmirach. obie kobiety 
były córkami gen. Józefa Dowbora 
muśnickiego.

organizatorem uroczystości 
było towarzystwo Pamięci Gene-
rała Józefa Dowbora muśnickiego, 
a udział w nich wziął wójt tarnowa 
Podgórnego tadeusz Czajka oraz 
przewodnicząca rady Gminy kry-
styna semba. ARz

Pamiętamy o ofiarach
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Pokonali wiele przeszkód, pracowa-
li w niestandardowych warunkach, 
spotykali się z przerwami, ale pełni 
determinacji i chęci dążyli do celu. 
trzynaście grup teatralnych, dzia-
łających w ramach projektu teatr 
w każdej Wiosce, w końcu pokaże 
efekty swojej wielomiesięcznej pra-
cy, którą rozpoczęli w październi-
ku 2019 roku. Za chwilę odbędzie 
się, długo wyczekiwany finał, który 
ubiegłej wiosny został odwołany z 
powodu wybuchu pandemii. Ha-
sło przewodnie tej edycji projektu 
brzmi „ach, te emocje!”.  

Z cichą nadzieją patrzymy w 
przyszłość, łudząc się, że młodych 
aktorów będzie można oglądać na 
scenie na żywo, chociaż z częścio-
wym udziałem publiczności. na 

pewno, bez względu na obowiązu-
jące obostrzenia, stworzymy także 
możliwość obejrzenia spektakli on-
line. 

Już dziś przedstawiamy harmo-
nogram dni transmisji, natomiast 
szczegółowa lista z tytułami spekta-
kli i ich twórcami pojawi się na stro-
nie internetowej www.goksezam.pl. 
Zapraszamy do oglądania w nastę-
pujących terminach:

• 15 maja (sobota): Baranowo, 
Ceradz kościelny, Wysogotowo,

• 16 maja (niedziela): Tarnowo 
Podgórne, lusówko, rumianek, 

• 22 maja (sobota): Kokoszczyn, 
sierosław, sady, lusowo, 

• 23 maja (niedziela): Jankowice, 
Batorowo, Przeźmierowo. 
Magdalena Woźniak

Zapraszamy na kolejną akcję ho-
norowego krwiodawstwa, organi-
zowaną przez stowarzyszenie „Dar 
serc” pod patronatem wójta tade-
usza Czajki. akcja odbędzie się w 
sobotę,  15 maja, w szkole Podsta-
wowej nr 1 w tarnowie Podgórnym. 

– krwiodawców zapraszamy w 
godzinach od 8.00 do 16.00. – mówi 
Wojciech Janczewski, wiceprze-
wodniczący rady Gminy i prezes 

„Daru serc”. – na wszystkich chęt-
nych czekać będą wolontariusze 
stowarzyszenia i pracownicy po-
znańskiego regionalnego Centrum 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

na miejscu będzie można także 
zapisać się do banku dawców krwi. 
Projekt współfinansowany ze środ-
ków gminy tarnowo Podgórne. Za-
praszamy! 
ARz 

Gmina tarnowo Podgórne zachęca 
mieszkańców do zmiany na bardziej 
ekologiczne. – W trosce o środowi-
sko uruchomiliśmy gminne progra-
my na rzecz ochrony środowiska 
– mówi wójt tarnowa Podgórnego 
tadeusz Czajka. – ale wiemy, jak 
ważne są drobne zmiany w życiu 

codziennym, dlatego z okazji Dnia 
Ziemi przed Urzędem Gminy i 
przed Filią Urzędu w Przeźmiero-
wie rozdawaliśmy materiałowe tor-
by na zakupy. Przygotowane torby 
rozeszły się bardzo szybko. Cieszy 
fakt, że można je często zobaczyć na 
zakupach! ARz

4 maja, z okazji międzynarodo-
wego Dnia strażaka, wójt tarno-
wa Podgórnego tadeusz Czajka 
spotkał się z druhnami i druhami 
ochotniczych straży Pożarnych. 
Podziękował im za ofiarną i bez-
interesowną służbę. Podkreślił 
szczególną rolę strażaków w za-
pewnianiu bezpieczeństwa miesz-
kańcom i przedsiębiorcom. Po-
dziękował także za przyjęcie zadań 
związanych ze zwalczeniem skut-
ków pandemii Covid-19 oraz za 

wzorową współpracę z gminnymi 
pomiotami i organizacjami w tym 
zakresie.

komendantom osP wójt wręczył 
okolicznościowe listy z życzeniami, 
a także przekazał nowy sprzęt ra-
towniczo-gaśniczy dla każdej z jed-
nostek. 

na terenie gminy tarnowo Pod-
górne funkcjonują 3 jednostki 
ochotniczej straży Pożarnej: w 
tarnowie Podgórnym, Ceradzu 
kościelnym i lusowie (jednostka z 

tarnowa Podgórnego działa w ra-
mach krajowego rejestru ratowni-
czo-Gaśniczego).

Wójt podkreślił także aktywność 
jednostek osP z gminy tarnowo 
Podgórne. analizując liczbę wyjaz-
dów do zdarzeń w województwie 
wielkopolskim w 2020 r. osP tar-
nowo Podgórne jest na 8 miejscu, 
a osP lusowo – na 40 (na 1820 
jednostek osP w województwie). 
Brawo!
ARz

Finał projektu Teatr 
w Każdej Wiosce

Akcja Krew 
w Tarnowie Podgórnym

Strażacy świętują – wójt dziękuje
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– W ubiegłym roku pandemia bar-
dzo nas ograniczyła. nie wiedzie-
liśmy co będzie jutro, a co dopiero 
za miesiąc – mówią tarnowscy mło-
dzieżowi radni. – Dziś nie możemy 
się doczekać czerwca i wydarzenia, 
które bardzo nas motywuje do dzia-
łania. Pragniemy, aby Gala zapisała 
się na stałe w kalendarzu gminnych 
imprez. 

Celem tego przedsięwzięcia jest 
pokazanie i wypromowanie wyjąt-
kowo uzdolnionej młodzieży na fo-
rum lokalnej społeczności. – Dzięki 
takim wydarzeniom staramy się 
szerzyć ideę samorządności wśród 
młodzieży szkolnej, a także nagro-
dzić osoby z naszego otoczenia, któ-
re godnie reprezentują gminę poza 
jej granicami – podkreślają organi-
zatorzy.

młodzi mieszkańcy gminy tar-
nowo Podgórne każdego roku  
zdobywają wiele nagród w różnych 
obszarach i dyscyplinach, nie tylko 
na szczeblu lokalnym, czy regional-
nym, ale także ogólnokrajowym. 
Wybór tegorocznych lat nie będzie 
prosty.

kandydaci do tytułu laureata w 
kategoriach „młody artysta”, „mło-
dy naukowiec”, „młody społecz-
nik” oraz „młody sportowiec” mu-
szą mieć od 11 do 21 lat, natomiast 
w kategorii „oddany dla młodych” 

nie obowiązuje przedział wiekowy 
osób zgłaszanych – tu nagradzane 
są osoby, działające na rzecz mło-
dzieży. 

młodzieżowa rada czeka na zgło-
szenia do 1 czerwca. odpowiedni 
formularz będzie dostępny na stro-
nie gminy tarnowo Podgórne oraz 
na facebookowej stronie młodzie-
żowej rady. tam też zamieszczone 
będą wszystkie szczegóły na temat 
tego przedsięwzięcia. 

Galę młode lwy zaplanowano 
na 16 czerwca i odbędzie się ona 

zgodnie z obowiązującymi w tym 
czasie zasadami reżimu sanitar-
nego.
 – Zachęcamy do zgłaszania kan-
dydatów, a potem do śledzenia na-
szego Facebooka – zaprasza mło-
dzieżowa rada Gminy tarnowo 
Podgórne. – tegoroczna gala będzie 
widowiskowa! ARz 

Gala Młode Lwy
młodzieżowa rada Gminy tarnowo Podgórne przygotowuje 
trzecią edycję Gali młode lwy 

Z taką torbą jesteś eko!

o gminie tarnowo Podgórne 
czytaj też 

naszglospoznanski.pl
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Buk

Dostępne na:
www.garrarufacosmetics.pl

oraz www.allegro.pl

reklama

W trosce o bezpieczeństwo miesz-
kańców gminy Buk prowadzona 
jest rozbudowa, zapoczątkowanego 
jeszcze w roku ubiegłym, systemu 
monitoringu wizyjnego.

W różnych miejscach gminy po-
jawiają się nowe miejsca obserwa-
cyjne i kamery.

Kamery zainstalowane  
w latach 2019/2020 roku
kamery pojawiły się w ważnych 

dla mieszkańców miejscach uży-
teczności publicznej, takich jak: 

• budynek Urzędu Miasta i Gminy 
przy ul. ratuszowej 1,

• budynek Kina i Biblioteki przy 
pl. stanisława reszki,

• teren Stadionu Miejskiego przy 
ul. sportowej,

• budynek hali OSiR przy ul. Sza-
rych szeregów 10,

• budynek Miejsko-Gminnego 
ośrodka kultury przy ul. Dobieżyń-
skiej 27.

I w 2021 roku
W kwietniu zakończona została 

dalsza rozbudowa gminnego mo-

nitoringu. obecnie skoncentro-
wano się na lokalizacjach związa-
nych z ciągami komunikacyjnymi, 
szczególnie na newralgicznych 
skrzyżowaniach, które ze względu 
na natężenie ruchu są miejscami 
szczególnie niebezpieczny zdarzeń 
drogowych.  W tym celu zamonto-
wanych zostało 5 nowych punktów 
wizyjnych, a w niektórych z nich za-
instalowano nawet po 2 kamery.

nowe punkty powstały przy: 
• skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II – 

ul. Grodziska,
• skrzyżowaniu ul. Dworcowa – 

ul. Jana Pawła ii,
• skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II – 

ul. Dobieżyńska,
• skrzyżowaniu ul. Dworcowa – 

ul. Przykop,
• przejściu dla pieszych na ul. 

Przykop (przy domu opieki medycz-
nej).

Jeszcze przed rozpoczęciem se-
zonu kąpielowego, do 30 czerwca, 
zaplanowano wprowadzenie ko-
lejnych punktów obserwacyjnych. 
termin ten jest zbieżny z wyko-
naniem w tym czasie przyłącza 

elektrycznego w wiacie biesiadnej 
przy jeziorze w niepruszewie, co 
jest niezbędnym warunkiem funk-
cjonowania kamer. na terenie nie 
tylko wiaty, ale też przystani i pla-
ży przy jeziorze zostanie zainsta-
lowanych 7 kamer. tak duża ich 
liczba wynika z tego, że do urzędu 
coraz częściej dochodzą sygnały od 
mieszkańców, którzy skarżą się na 
dewastacje tych miejsc.

system monitoring został sfinan-
sowany ze środków ubiegłoroczne-
go i tegorocznego budżetu gminne-
go i wynosi 85.117,98 zł.

W partnerstwie  
ze Spółdzielnią Mieszkaniową
tegoroczna rozbudowa moni-

toringu w naszej gminie jest reali-
zowana w partnerstwie ze spół-
dzielnią mieszkaniową z nowego 
tomyśla, która w ten sposób zamie-
rza poprawić stan bezpieczeństwa 
na administrowanych osiedlach. 
Planuje wyeliminować sytuacje, w 
trakcie których do kontenerów gro-
madzenia odpadów komunalnych, 
znajdujących się na terenie zarzą-

dzających przez spółdzielnię budyn-
ków, są podrzucane śmieci przez 
innych mieszkańców, również tych 
spoza naszej gminy. Zamontowane 
kamery mają przyczynić się do zli-
kwidowania takich sytuacji.

spółdzielnia mieszkaniowa 
gminny system monitoringu wspie-
ra też w zakresie finansowym (zaku-
piła kamery, zapewniła ich montaż) 
i na ten cel przeznaczyła 22.391 zł.  
Z funduszy spółdzielni mieszka-
niowej, na terenie osiedla 700-lecia 

miasta powstały 3 punkty obserwa-
cyjne z 6 kamerami. Gmina włączy-
ła je do systemu monitoringu i jest 
administratorem danych. 

też dzięki współpracy ze spół-
dzielnią mieszkaniową, na trzech 
budynkach położonych na osiedlu 
700-lecia miasta zamontowane zo-
stały radiolinie zapewniające bez-
przewodową transmisję wysokiej 
jakości obrazu z kamer do rejestra-
tora mieszczącego się w Urzędzie 
miasta i Gminy. ZS

Burmistrz Paweł adam złożył na ko-
niec mszy św. podziękowania stra-
żakom za dotychczasową służbę, a 
przede wszystkim za nieocenioną 
pomoc w walce z niewidzialnym 
przeciwnikiem, jakim jest Co-
ViD-19. 

Po mszy św. delegacje dołączyły 
do swoich zespołów, zebranych na 
placu pod strażnicą jednostki osP 
w niepruszewie. W tym miejscu 
rozpoczął się uroczysty przejazd 
wozów strażackich wszystkich 
jednostek po gminnych miejsco-

wościach, by w ten sposób uczcić 
Dzień strażaka. kolumnę pojaz-
dów można było zobaczyć także w 
kalwach, otuszu, Buku, Dobie-
żynie, szewcach, Dakowach su-
chych, sznyfinie i Dobrej. kto nie 
miał szczęścia spotkać strażaków 
na trasie, przy akompaniamencie 
głośnych sygnałów dźwiękowych 
– odsyłamy na facebooka gminy, 
gdzie zamieszczona jest relacja z 
przejazdu wozów. 

Gminne jednostki ochotniczej 
straży mają za sobą wieloletnią hi-

storię. najstarszą jest założona w 
1892 roku osP w Buku, która liczy 
obecnie 20 czynnych członków. ko-
lejno powstawały: osP nieprusze-
wo – 1928 rok (obecnie 18 człon-
ków), osP Dobieżyn – 1930 r. (20 
członków), osP otusz – 1936 r. (10 
członków), osP szewce – 1945 r. 
(19 członków) i osP Dakowy suche 
– 1946 r. (25 członków). Druhnom i 
druhom życzymy odwagi w stawia-
niu czoła wszelkim niebezpieczeń-
stwom!
Zuzanna Skibińska

Dzień Strażaka w gminie Buk
4 maja przypada międzynarodowy Dzień strażaka. W gminie Buk świętowano w nieco innej formie, 
niż w ubiegłych latach, z powodu obowiązujących obostrzeń. trzyosobowe delegacje sześciu gminnych 
jednostek osP, w asyście pocztów sztandarowych, wraz z burmistrzem, zebrały się w kościele pod 
wezwaniem św. Wawrzyńca w Niepruszewie, by podziękować patronowi strażaków – św. Florianowi 
za otrzymane łaski
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Trwa rozbudowa monitoringu
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Udział wzięło 6 najlepszych drużyn 
z turniejów eliminacyjnych i kwali-
fikacyjnych, a mianowicie: Uks Ju-
nior kębłowo, Uks Błyskawica nie-
chanowo, Uks absolwent siedlec, 
Uks Pancerni Żurawica, Uks Feno-
men Babimost i gospodarze tych za-
wodów Uks Victoria Gułtowy. tur-
niej, który miał wyłonić trzy pierwsze 
zespoły z awansem do finału mP był 
bardzo wyrównany i zacięty, a wyniki 
meczów czasem zaskakujące. ale to 
właśnie wpływa na piękno sportu. 
Przykładem niech posłuży drużyna 
Uks Victoria Gułtowy.

W pierwszym meczu turnieju 
przegrywała już z Uks Junior kę-
błowo 0:3 po czym pod koniec ii 
tercji strzeliła bramkę, a w iii tercji 
3, gdy przeciwnicy przestali strzelać 
i wynik meczu został ustalony na 
4:3 dla gułtowian. W drugim swo-
im meczu przeciwko Uks Fenomen 

Babimost niestety drużyna z Gułtów 
uległa 1:5, a w trzecim meczu prze-
ciw drużynie z Żurawicy zanotowała 
jedynie remis 1:1.

Po tym dniu gułtowska drużyna 
zajmowała premiowane awansem 
iii miejsce to niezbyt optymistycz-
nie można było wyrokować, gdyż 
czekały jeszcze mecze z silnymi ze-
społami z siedlca i niechanowa. no 
i stało się, że w niedzielę po przegra-
nym meczu z Uks Błyskawica nie 
chanowo 3:6 o zajęciu iii miejsca 
w półfinale zadecydowały ostatnie 
mecze.

Dla Uks Victoria Gułtowy je-
dyną szansą była wygrana z Uks 
absolwent siedlec, wynik remiso-
wy pretendował zespół z Żurawicy, 
a przegrana dawała premię zespo-
łowi z siedlca. Początek meczu to 
przysłowiowy horror, gdyż w i tercji 
zespół z Gułtów przegrywał 0:2, do-

piero w ii i iii tercji coś drgnęło, za-
czął grać i strzelać bramki koncer-
towo, a wynik 6:3 przypieczętował 
awans do finału mistrzostw Polski, 
w którym zagra 6 najlepszych ze-
społów.

W tym miejscu pragnę podzięko-
wać wszystkim, którzy przyczynili 
się do sukcesu Uks Victoria Guł-
towy: włodarzom gminy kostrzyn, 
czyli burmistrzom - szymonowi 
matyskowi i Waldemarowi Biskup-
skiemu oraz łukaszowi szałowi, dy-
rektorowi sP nr 1 w kostrzynie ada-
mowi Grzelakowi za przychylność 
do takich inicjatyw, a także Beacie 
kierzek za profesjonalizm i serce 
jakie wkłada w pomoc przy organi-
zacji zawodów sportowych. opinie 
trenerów goszczących na turnieju 
były tylko: superturniej, impreza 
wzorcowa itp. podziękowania. 
Krzysztof Zawadzki

Awans gułtowian
1 i 2 maja w hali sportowej przy szkole Podstawowej nr 1 w 
kostrzynie rozegrany został turniej półfinałowy mistrzostw 
Polski w unihokeju w kategorii juniorów młodszych 
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Gmina kostrzyn realizuje najwięk-
szą inwestycję w historii gminy pt.: 
„Budowa układu drogowego w re-
jonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej 
i Powstańców Wlkp. w kostrzynie 
( drogi powiatowe w granicach 
miasta) wraz z tunelem pod toro-
wiskiem linii kolejowej e20 relacji 
Poznań – Warszawa”. W chwili 

obecnej trwa tzw. palowanie, które 
ma na celu wzmocnienie gruntu, 
który będzie wykorzystany pod bu-
dowę dróg dojazdowych. trwają 
również intensywne prace związane 
z budową chodników, ścieżek rowe-
rowych i konstrukcji drogi w ulicy 
Średzkiej. 
ŁS

młodzieżowa rada miasta Pozna-
nia na sesji 23 kwietnia 2021 r. 
przeprowadziła głosowanie odno-
śnie projektu uchwały ws. podjęcia 
Deklaracji Współpracy młodzieżo-
wych rad aglomeracji Poznańskiej. 
Wszystkie inne rady, takie jak mło-

dzieżowa rada miasta luboń, mło-
dzieżowa rada miejska murowana 
Goślina, młodzieżowa rada Gmi-
ny suchy las, młodzieżowa rada 
Gminy tarnowo Podgórne, zrobią 
to podczas swoich najbliższych se-
sji. AB

Ulica Wierzbowa w trzeku zyskała 
nowe oświetlenie, dzięki któremu 
poprawiona został widoczność pie-
szych w tym miejscu, a także zwięk-
szono bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego. inwestycja zre-
alizowana z wniosku radnej Beaty 
knopkiewicz, sołtys eweliny ka-
szowskiej i rady sołeckiej. Cześć 
środków pochodzi z Funduszu so-
łeckiego wsi trzek. SM

Jak co roku w trzeci dzień weeken-
du majowego obchodziliśmy Święto 
narodowe 3 maja, w tym roku przy-
padła 230. rocznica uchwalenia w 
1791 roku konstytucji 3 maja. Ze 
względu na epidemię koronawirusa, 
tegoroczne obchody również były 
inne - bez oficjalnych uroczystości. 

Pod pomnikiem Walki i mę-
czeństwa na kostrzyńskim rynku 

w imieniu mieszkańców gminy 
kostrzyn i całej samorządowej spo-
łeczności, kwiaty złożyli burmistrz 
gminy kostrzyn szymon matysek, 
zastępca burmistrza Waldemar Bi-
skupski, radny powiatu poznańskie-
go kazimierz Dworczak oraz radni 
rady miejskiej Gminy kostrzyn 
wraz z pocztem sztandarowym. 
AB

na ulicy Poznańskiej w kostrzynie 
stanął radarowy pomiar prędkości. 
ma on pomóc w przestrzeganiu bez-
piecznej prędkości przez kierowców 
przejeżdżających jedną z głównym 
ulic kostrzyna. radar w przypadku 

prowadzenia pojazdu w prędkości 
zgodnej z przepisami wyświetla 
prędkość w kolorze zielonym, na-
tomiast w przypadku przekroczenia 
prędkości w kolorze czerwonym. 
ŁS

Współpraca młodych radnychNowe oświetlenie 
w Trzeku 

Radarowy pomiar 
prędkości 

Trwa palowanie

Święto 
Konstytucji 
3 Maja!
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SwarzęDz

Pandemia Covid-19 zmusza do 
wprowadzania zmian i innowacji 
również w dotychczasowym sposo-
bie funkcjonowania swarzędzkiego 
samorządu. od wielu miesięcy sesje 
rady miejskiej i posiedzenia jej po-
szczególnych komisji odbywają się 
w trybie zdalnym. radni, od wielu 
już lat wyposażeni w tablety z odpo-
wiednim oprogramowaniem, mogą 
sprawnie sprawować swą funkcję. 

W trudnej sytuacji pozostawali 
jednak sołtysi, którzy są organami 
wykonawczymi sołectw - jednostek 
pomocniczych gminy. od począt-
ku pandemii kontakt z nimi był 
bardzo  utrudniony. Z powodu ob-
ostrzeń sanitarnych nie mogły się, 
na przykład, odbywać comiesięcz-
ne, robocze spotkania sołtysów z 
burmistrzem marianem szkudlar-
kiem. 

Prośbą, aby temu zaradzić, wystą-
piła przewodnicząca rady miejskiej 
Barbara Czachura. na jej wniosek 
burmistrz postanowił wyposażyć 
sołtysów w odpowiedni sprzęt. 

16 kwietnia w swarzędzkim ratu-
szu, podczas serii spotkań zorgani-
zowanych z zachowaniem reżimu 
sanitarnego, burmistrz szkudlarek 
przekazał sołtysom kupione dla 
nich tablety, a michał marciniak, 
kierownik Wydziału teleinformaty-
ki UmiG, przeprowadził szkolenie 
z obsługi tego sprzętu. Wszyscy 
wyrażali przekonanie, że dzięki cy-
fryzacji praca sołtysów będzie efek-
tywniejsza, ich kontakt z miesz-
kańcami, burmistrzem, radnymi 
i urzędnikami UmiG - radykalnie 
usprawniony, co musi przynieść ko-
rzyść wszystkim mieszkańcom 20 
sołectw naszej gminy. MW

Burmistrz swarzędza marian szkudlarek przekazał sołtysom 
kupione dla nich tablety 

8 kwietnia (a kwiecień to miesiąc 
Pamięci narodowej) na dziedziń-
cu Fortu Vii przy ul. Polskiej w 
Poznaniu odbyła uroczystość, pod-
czas której oddano hołd ofiarom 
okupacji niemieckiej. Zgodnie z 
coroczną tradycją uczczono więź-
niów Fortu Vii. Jednym z nich był 
tadeusz staniewski – pierwszy 
polski burmistrz swarzędza, który 
kierował swarzędzkim magistra-
tem nieprzerwanie aż do wybuchu 
ii wojny światowej. Uwięziony 

przez hitlerowców w Forcie Vii, po 
brutalnych przesłuchaniach trafił 
do obozu koncentracyjnego w Bu-
chenwaldzie, gdzie zmarł 25 sierp-
nia 1940 r. 

W trakcie uroczystości w For-
cie Vi przypomniano dramatyczne 
losy tadeusza staniewskiego, a 
burmistrz swarzędza marian szku-
dlarek złożył kwiaty i w imieniu 
wszystkich swarzędzan oddał cześć 
ofiarom ofiarom niemieckich repre-
sji... MW

1 kwietnia rozpoczął się narodowy 
spis Powszechny ludności i miesz-
kań 2021. Udział w nim  musi wziąć 
każdy, a podstawową formą spisu 
jest samospis internetowy. Formu-
larz do wypełnienia znajduje się na 
stronie  https://spis.gov.pl/.

osoby nieposiadające dostępu do 
internetu, będą mogły skorzystać ze 
sprzętu udostępnionego w Urzędzie 
miasta i Gminy w swarzędzu przy 
ul. Poznańskiej 25, pokój  210  (ii 
piętro). stanowisko do samospi-
su  dostępne jest od 1 kwietnia.  in-
formacje można uzyskać pod nr. tel. 
61 65 12 304 i 61 65 12 310.

W przypadku np. zaawanso-
wanego wieku, stanu zdrowia czy 
niepełnosprawności można spisać 
się metodą wywiadu telefonicz-
nego „spis na żądanie” przepro-
wadzanego przez rachmistrza 
z respondentem, który zadzwoni 
na infolinię spisową 22 279 99 99   
i wybierze kanał „spisz się przez 
telefon” lub zostanie na ten kanał 
przełączony po wyrażeniu chęci 
spisu tą metodą. 
NAD 

27 kwietnia podczas XXXVi se-
sji rady miejskiej w swarzędzu 
na wniosek burmistrza mariana 
szkudlarka radni podjęli uchwałę 
w sprawie „zwolnienia z podatku 
od nieruchomości niektórych grup 
przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem negatyw-
nych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu Covid-19”. Celem jest 
udzielenie też w ii kwartale br. po-
mocy przedsiębiorcom znajdują-
cym się w trudnej sytuacji z powo-

du zaprzestania lub ograniczenia 
działalności na skutek obostrzeń 
związanych z epidemią. Już 9 lutego 
na wniosek burmistrza uchwalone 
zostały dwie uchwały, mające na 
celu udzielenie pomocy przedsię-
biorcom. nowa uchwała rozszerza 
krąg uprawnionych do zwolnienia 
z podatku o przedsiębiorców wyko-
nujących działalność „związaną z 
fryzjerstwem i pozostałymi zabiega-
mi kosmetycznymi (ujętą w Polskiej 
klasyfikacji Działalności w podkla-
sie 96.02Z)”. MW 

kolejny już rok w ramach swa-
rzędzkiego Budżetu obywatelskie-
go mieszkańcy mają  możliwość 
zdecydować, na realizację jakich 
projektów zostanie przeznaczona 
kwota 1.500.000 zł. Wzorem lat po-
przednich Budżet obywatelski zo-
stał podzielony na trzy części. Głosy 
oddać można na projekt główny, na 
który zostanie przeznaczony 1 mln 
zł oraz na projekty lokalne, których 
suma nie przekroczy 300.000 zł, 
a wartość jednostkowa 100000 zł 
i projekty dodatkowe, których suma 
nie przekroczy 200.000 zł, a wartość 
jednostkowa 50.000 zł. regulamin 
oraz szczegółowy harmonogram 
Budżetu obywatelskiego Gminy 
swarzędz zawarte zostały w Uchwa-
le rady miejskiej w swarzędzu. 

najważniejszymi dla mieszkań-
ców datami są: 

• od 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r.  

- zgłaszanie propozycji projektów 
wnioskowanych do zrealizowania 
w ramach Budżetu obywatelskiego 
Gminy swarzędz, 

• od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r.  
- weryfikacja złożonych propozycji 
przez komisję odpowiedzialną za 
przeprowadzenie konsultacji, 

• od 16.07.2021 r. do 31.08.2021 r.  
– głosowanie, 

• do 30.09.2021 r. - ogłoszenie 
wyników. 

możliwość łatwego zgłaszania 
projektów, a następnie głosowania 
zapewnia strona: https://swarzedz.
budzet-obywatelski.org/. 

Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców do udziału w Budżecie 
obywatelskim Gminy swarzędz, 
do wspólnego działania i poczucia 
odpowiedzialności za wspólną prze-
strzeń. każdy projekt się liczy i każ-
dy głos ma znaczenie! WPR

W wyniku rozstrzygniętego konkur-
su dotyczącego wsparcia lokalnych 
inwestycji drogowych w ramach 
rządowego Funduszu rozwoju 
Dróg (edycja 2021) gmina swa-
rzędz otrzymała  dofinansowanie 
na budowę ul. Polskiej w Zalasewie 
(i etap obejmujący połączenie ul. 
Planetarnej z ul. kórnicką) w wyso-
kości 5,05 mln zł. 

W województwie wielkopolskim 
rządowym wsparciem objęto 101 
inwestycji gminnych i 41 zadań 
powiatowych, natomiast w całym 
kraju wsparcie uzyskało 1567 zdań 
gminnych i 622 - powiatowych.

na liście rezerwowej uwzględnio-
no swarzędzką inwestycję pn. „roz-
budowa ul. Zygmunta Grudzińskie-
go w swarzędzu i Jasinie oraz ulicy 

Pszennej w łowęcinie” (szacunko-
wa całkowita wartość zadania to ok. 
14,7 mln zł).

Więcej informacji o budowie ul. 
Polskiej znajdą Państwo na www.
swarzedz.pl. PR, MW

W hołdzie ofiarom Punkt 
samospisu 

Pomoc dla przedsiębiorców

Budżet Obywatelski Ponad 5 mln zł dofinansowania
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Sołtysi z tabletami W trudnej sytuacji 
pozostawali sołtysi, 
którzy są organa-
mi wykonawczymi 
sołectw
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12 komorniki, murowana Goślina

W tym roku, w skromny z koniecz-
ności sposób, gmina komorniki 
upamiętniła 230. rocznicę uchwa-
lenia konstytucji 3 maja. W  ko-
ściele pw. św. andrzeja apostoła 
w  komornikach odprawiona zosta-
ła msza św. za ojczyznę z udziałem 
wójta Jana Brody, jego zastępcy, 
przewodniczącego rady Gminy 
mariana adamskiego, jego zastęp-
ców, radnych i  sołtysów. następnie 
w ogrodzie Pamięci samorządowcy 
razem z harcerzami i  grupą miesz-
kańców odśpiewali hymn narodowy, 
a także złożyli wiązanki kwiatów.

W ten symboliczny sposób pa-
mięć i  szacunek do konstytucji zo-
stały zaakcentowane przez miesz-
kańców.

30 kwietnia sołtysi każdego so-
łectwa gminy komorniki rozdawali 
mieszkańcom flagi narodowe. Za-
chęcano w ten sposób społeczność 
lokalną do włączenia się w obchody 
3 maja poprzez wywieszenie flagi 
narodowej.

również szkoła Podstawowa 
w  Chomęcicach uczciła święta ma-
jowe uroczystym wciągnięciem fla-
gi na maszt, odśpiewaniem hymnu 
a także zdalnym apelem. obchody 
były okazją do przypomnienia szcze-
gólnie tym najmłodszym historii 

tych świąt, ich znaczenia i symboli-
ki. społeczność szkolna przystąpiła 
do ciekawych zadań, konkursów, 

spotkań, aby upamiętnić tak ważne 
w historii naszego państwa dni. 
Red

Symboliczne obchody
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Urząd Gminy komorniki planuje 
zorganizować w tym roku drugą 
edycję wystawy pt. „tajemnice szu-
flady”. Zeszłoroczna plenerowa wy-
stawa przedstawiająca dawne życie 
w gminie, którą mimo pandemii 
udało się zorganizować, cieszyła się 
bardzo dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców. Dlatego też w 
tym roku postanowiono kontynu-
ować to przedsięwzięcie. 

Z tego też powodu organizatorzy 
zwracają się do obecnych i byłych 
mieszkańców oraz sympatyków 
gminy komorniki o  zajrzenie do 
rodzinnych albumów, do starych 
szuflad, o popytanie krewnych i są-
siadów o zdjęcia związane z komor-
nikami i okolicami. Poszukiwane są 
historyczne materiały pokazujące 
życie społeczne, gospodarcze czy 
kulturalne. mogą to być fotografie 
ulic – jak wyglądały dawniej, daw-
nych wydarzeń, codziennego życia 
mieszkańców gminy. Za nami trzy 
dekady pełnej wolności. Przez ten 
czas gmina komorniki zmieniła się 
nie do poznania, jednak niewielu 
młodszych mieszkańców o  tym wie 
lub pamięta. organizatorzy chcą 
pokazać im dawne czasy i stworzyć 
kolejną wystawę, na której podzielą 
się wspomnieniami. 

na podstawie zebranych zdjęć 
stworzona zostanie wystawa, którą 
będzie można oglądać na dziedziń-
cu Centrum tradycji i kultury w ko-
mornikach przy ul. kościelnej 37, 
prawdopodobnie w drugiej połowie 

czerwca. Wszystko zależy od liczby 
i tempa zebranych materiałów.

W sprawie udostępnienia zdjęć 
prosimy o  kontakt do osoby od-
powiedzialnej za wystawę: maria 
stangierska (Gok komorniki) pod 
adresem e-mail: maria.stangier-
ska@gokkomorniki.pl

Zachęcamy wszystkich do współ-
pracy i współtworzenia tej niezwy-
kłej wystawy. 

Poszukajcie starych fotografii – 
dawnych wspomnień. Red

Tajemnice szuflady
Historia gminy komorniki na starych fotografiach
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Dopiewo

Co się odwlecze, to nie uciecze. soł-
tysi i rady sołeckie zapraszają miesz-
kańców 11 sołectw gminy Dopiewo 
na „Wiosenne porządki”. to kolejny 
rok z akcją propagującą sprzątanie 
przez mieszkańców najbliższego 
otoczenia – miejsc publicznych: ulic, 
parków, placów zabaw i  skwerów. 
Zazwyczaj takie sprzątanie odbywa-
ło się między pierwszym dniem wio-
sny a świętami wielkanocnymi. 

W tym roku jego termin prze-
sunęła epidemia, zmieniając także 
formułę. Zamiast zbiórki o jedna-
kowej godzinie i wspólnego wyj-
ścia w terem, sołtysi zachęcają 
sąsiadów do rodzinnych spacerów 
„porządkowych” w dowolnym 
przedziale godzinowym weekendu 
22-23.05.2021. na gminnej stro-
nie: dopiewo.pl podany jest wykaz 
miejsc, w których zostawić można 
zostawić worki z odpadkami ze-

branymi w miejscach publicznych. 
Po weekendzie zabierze je gminna 
spółka komunalna. „Wiosenne po-
rządki” mają swoje wydarzenie na 
fb: #sprzatamgminedopiewo, orga-
nizatorom zależy jednak najbardziej 
na uczestnictwie w wymiarze rze-
czywistym, a nie tylko  wirtualnym. 
Wystarczy wziąć worek, uzbroić się 
w rękawiczki i wybrać się na spacer.  
AM

trwa narodowe spisywanie. Gmina 
Dopiewo znajduje się w  czołówce 
gmin województwa wielkopolskiego 
z  najwyższym odsetkiem wypełnio-
nych formularzy. Już 18 % gospo-
darstw domowych z jej terenu zosta-
ło  spisanych w  narodowym spisie 
Powszechnym ludności i mieszkań 
2021 (dla całej Wielkopolski wskaź-
nik ten wynosi 12%).  

W tej edycji najpopularniejszą 
i preferowaną formą  spisania się 
jest samospisywanie przez internet. 
Do samospisywania Urząd Gminy 
Dopiewo zachęca mieszkańców za 
pośrednictwem własnych mediów 
- strony dopiewo.pl , miesięczni-

ka „Czas Dopiewa” i profilu na fb 
„Gmina Dopiewo – strona oficjal-
na”. Uruchomił również kompu-
terowy punkt spisowy w budynku 
urzędowym.

Wypełnienie formularza spisowe-
go to obowiązek ciążący na każdym 
mieszkańcu Polski. spisy na taką 
skalę odbywają się co dekadę. Po-
chodzące z nich dane statystyczne 
są źródłem  istotnych i szczegóło-
wych informacji - o liczbie ludno-
ści, jej rozmieszczeniu, strukturze, 
kondycji gospodarstw domowych 
i rodzin, ich zasobach i warunkach 
mieszkaniowych.
Michał Juskowiak

od kilku tygodni do Urzędu Gminy 
Dopiewo przychodzi młody kocur. 
rudy tofik, bo tak go urzędnicy 
nazwali, nic sobie nie robi z ograni-
czeń komunikacyjnych i zagrożeń. 
Wie kiedy rozsuwają się drzwi i w 
których pokojach można znaleźć 
przychylne towarzystwo. nie jest 
kotem bezdomnym – mieszka w są-
siedztwie i oprócz urzędowego pew-
nie nosi domowe imię. na wsi kotów 
nie brakuje, jednak żaden inny urzę-
du sobie nie upodobał. tofik jest w 
Dopiewie prekursorem.  Z sobie 
znanych powodów postanowił regu-
larnie spędzać czas z urzędnikami i 
wraca do urzędu, jak przyjdzie mu 
na to ochota.

Pełni dyżury w kilku urzędowych 
budynkach, ciesząc się sympatią 
większości urzędników. Do jego 
głównych zadań, świadczonych na 
zasadzie wolontariatu, które sam 
na siebie nałożył, należy ochrona 
obiektów przed gryzoniami i koto-
terapia, której poddawani są urzęd-
nicy. ani w jednym, ani w drugim 
żaden z etatowców zastąpić go nie 
jest w stanie. naukowcy dowiedli, 
że obecność kota – głaskanie, miau-
czenie i mruczenie – daje człowieko-
wi wiele wymiernych korzyści, prze-
kładających się na jego zdrowie i 
funkcjonowanie. Ponoć kocie towa-
rzystwo nie tylko poprawia nastrój, 
ale i leczy – nawet problemy zwią-
zane z lękiem, stresem i depresją. 
Urzędniczki cenią sobie najbardziej 
brak myszy, których odgłosy zza 
szaf i regałów, budziły powszechny 
strach.   

nie wiadomo, jak długo potrwa 
wolontariat rudego tofika w UG 
Dopiewo. Czy przerodzi się w re-
gularną służbę, czy też - wraz z 

upływem czasu - urzędowy bywalec 
z tej skłonności wyrośnie. a może 
po prostu zbiera doświadczenia do 
CV i praktykuje w Urzędzie Gminy 
w Dopiewie, snując dalekosiężne, 
międzynarodowe plany. nikt prze-
cież „nie kupi kota w worku”, szu-
kając myszołapa lub terapeuty. są 
takie urzędy, które przewidują dla 
kota  oficjalne urzędowe stanowi-
sko. Przykładem może być rezyden-
cja premiera Wielkiej Brytanii przy 
Downing street, gdzie oficjalnie 
obowiązki na stanowisku „Głów-
nego myszołapa w służbie sekreta-
riatu Gabinetu” od 2011 r. pełni kot 
łaciaty larry, cieszący się szczegól-
nymi względami kolejnych premie-

rów i światową sławą. ale i w Polsce 
nie brakuje kotów „na urzędzie”. 
10-letni staż i ugruntowaną pozy-
cję w magistracie ma czarna kotka 
z Urzędu miasta w Piasecznie. Z 
kolei bury Wrocek, mieszkający od 
jakiegoś czasu w gabinecie Prezy-
denta miasta Wrocławia, nie tylko 
w urzędzie pomieszkuje i cieszy się 
sympatią innych urzędników, ale 
także uczestniczy w spotkaniach 
na najwyższym szczycie. koty za-
wsze chodzą własnymi ścieżkami 
i zawsze spadają na cztery łapy. 
kto wie, jakie karty odkryje przed 
rudym tofikiem z Dopiewa przy-
szłość.
Tekst i fot. Adam Mendrala

Wiosenne porządki

Dobrze się spisują

Urzędowy wolontariusz
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samorząd gminy Dopiewo  przygo-
tował konarzewskie Crk do peł-
nienia funkcji PsP.  mają być w nim 
uruchomione  stanowiska dla czte-
rech zespołów szczepiennych, które 
pracując pięć dni w  tygodniu – od 
poniedziałku do piątku – będą mo-
gły zaszczepić 4000 osób tygodnio-
wo, pod warunkiem regularnego za-
opatrywania punktu w szczepionki.

Podczas wizytacji, jaka nastąpi-
ła  21 kwietnia 2021 r.,  lokalizacja 
została zatwierdzona przez przed-
stawicieli nFZ, szpitala Podolany 
i  starostwa Powiatu Poznańskiego. 
Podpisano protokół jej odbioru. Po 
uzyskaniu zgody ministerstwa Zdro-
wia w  Crk konarzewo będą mogły 
rozpocząć się szczepienia, co może 
nastąpić w  pierwszej połowie maja. 
Personel medyczny punktu ma za-
pewnić szpital Podolany z Poznania. 

rejestracja na szczepienia bę-
dzie prowadzona standardowymi 
kanałami, wykorzystywanymi do-
tychczas do zapisów  na szczepie-

nia w  całej Polsce (e-rejestracja za 
pośrednictwem strony  pacjent.gov.
pl, bezpłatna infolinia telefoniczna 
989) – po podjęciu decyzji przez 
nFZ o  rozpoczęciu działalności 
PsP w  konarzewie.   Zapisów na 
szczepienia nie będzie prowadził 
Urząd Gminy Dopiewo oraz Gmin-
na Biblioteka Publiczna i  Centrum 
kultury w Dopiewie. 

Gmina Dopiewo włączyła się w 

poszukiwanie wolontariuszy, któ-
rzy gotowi byliby wesprzeć perso-
nel medyczny PsP konarzewo. Do 
ich zadań należeć będzie kierowa-
nie ruchem, udzielanie informacji 
i dbanie o przestrzeganie rygorów 
sanitarnych. kandydatem może 
być osoba dorosła, która dysponu-
je czasem w dni powszednie – w 
ustalonym indywidualnie wymia-
rze, między godziną 7.30 a 15.30. 

Wolontariuszom przysługuje zwrot 
kosztów dojazdu. 

Do tej pory w  gminie Dopiewo 
działały trzy punkty szczepień, 
w  tym: dwa w  skórzewie (la me-
DiCa przy ul. lawendowej 20 i Bo-
nUs 2001 sp. z o.o. sp. k. przy ul. 
Poznańskiej 74) i jeden punkt w Dą-
brówce (UniCa Cr sp. z o.o. przy 
ul. Parkowej 9), które wykonywały 
około 400 szczepień na tydzień. 

Placówki te nadal będą prowadziły 
szczepienia przeciwko Covid-19. 
Jak nazwa wskazuje, z  punktu 
szczepień powszechnych będą ko-
rzystali mieszkańcy kilku gmin.

Punkt Szczepień Powszechnych
Centrum rehabilitacyjno – kulturalne mieszczące się przy ul. Poznańskiej 19 w konarzewie jest jedną 
z siedmiu lokalizacji na terenie powiatu poznańskiego wskazanych przez samorząd, jakie pozytywnie 
zaopiniował wielkopolski NFZ. Jego wizytacja odbyła się 21 kwietnia 

o gminie Dopiewo czytaj także na  
naszglospoznanski.pl

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl



nr 203 / 10 maja 2021

14 Sport

odmrożenie części pandemicznych 
obostrzeń oraz wielki pech jedne-
go z przeciwników spowodowały, 
iż żużlowca centrala postanowiła 
po raz kolejny w tym roku zmody-
fikować harmonogram startów. i 
wszystko wskazuje, iż teraz jest on 
ostateczny!

Zmiana harmonogramu zdeter-
minowana została w dużej mierze 
przez dwa wydarzenia. Pierwszym 
była decyzja o wycofaniu się z tego-
rocznej rywalizacji drugiego klubu 
z niemiec – drużyny Wolfe Witt-
stock. klub z Brandenburgii stał się 
„ofiarą” autonomicznych decyzji 
lokalnego rządu dotyczących pan-
demii i w ostateczności nie otrzymał 
pozwolenia na organizację spotkań 
ligowych w tym roku. 

Co ciekawe, takich problemów 
nie miała druga z niemieckich ekip 
– bawarski landshut Devils. 

Drugim powodem modyfikacji 
terminarza była decyzja rządu pol-
skiego o poluzowaniu pandemicz-
nych obostrzeń i tym samym zezwo-
lenie na uczestnictwo w imprezach 
sportowych części publiczności 

(25%). na tą informację niewątpli-
wie z nadzieją czekała spora rzesza 
poznańskich kibiców „czarnego 
sportu”. oznacza ona bowiem, iż 
wszystkie mecze z udziałem żużlow-
ców specHouse PsŻ Poznań odbę-
dą się z udziałem kibiców! Pierwsze 
domowe spotkanie „skorpiony” ro-

zegrają na Golęcinie 23 maja. Prze-
ciwnikiem poznaniaków będą żuż-
lowcy metalika recycling kolejarza 
rawicz. W internetowej sprzedaży 
na stronie www.sklep.pszpoznan.
com.pl można nadal nabyć karnety 
na rundę zasadniczą sezonu 2021! 
Więcej szczegółów na www.sklep.

pszpoznan.com.pl oraz na www.
pszpoznan.com.pl.

Mecze „Skorpionów” z kibicami!
Wydaje się, że nastąpił koniec epopei pod tytułem „Terminarz 2. Ligi żużlowej na sezon 2021”
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• 15.05. - OK Bedmet Kole-
jarz opole  - specHouse PsŻ 
Poznań
• 23.05. - SpecHouse PSŻ 
Poznań – metalika recycling 
kolejarz rawicz
• 28.05. - SpecHouse PSŻ Po-
znań - 7r stolaro stal rzeszów
• 06.06. - Trans MF AC Land-
shut Devils – specHouse PsŻ 
Poznań
• 20.06. – SpecHouse PSŻ Po-
znań – lokomotiv Daugavpils
• 27.06. – Lokomotiv Dauga-
vpils – specHouse PsŻ Poznań 
• 04.07. – SpecHouse PSŻ 
Poznań – trans mF landshut 
Devils
• 18.07. – 7R Stolaro Stal Rze-
szów – specHouse PsŻ Poznań
• 31.07. – Metalika Recycling 
kolejarz rawicz – specHouse 
PsŻ Poznań
• 15.08. – SpecHouse PSŻ 
Poznań – ok Bedmet koleajrz 
opole.

Terminarz 
„Skorpionów”:

Partnerem medialnym SpecHouse PSŻ Poznań jest „Nasz Głos Poznański”.  

Michał  
Urbaniak 
kontakt@naszglospoznanski.pl

Do 16 maja trwają zapisy na jubi-
leuszową 10. edycję „Biegu o  ko-
ronę księżnej Dąbrówki”, nad któ-
rą patronat sprawuje „nasz głos 
Poznański”. Jeśli liczba chętnych 
do wzięcia udziału w  zawodach, 
którzy w  terminie wniosą opłatę 
startową, będzie zbyt mała, to bieg 
zostanie odwołany. Przeszkodą 
w  przeprowadzeniu wydarzenia 
mogą być także decyzje związane 
z sytuacją epidemiczną, jeśli ulegnie 
ona pogorszeniu.

10. edycja „Biegu o koronę 
księżnej Dąbrówki” miała się odbyć 
w ubiegłym roku, ale koronawirus 
pokrzyżował plany organizatorowi 
– Gminnemu ośrodkowi sportu i 
rekreacji w Dopiewie. Przesunięty 
z maja na sierpień bieg ostatecznie 

został przełożony na ten rok i zapla-
nowany jest na 30 maja. Jeżeli sytu-
acja na to pozwoli, znów ze startu w 
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 
wydarzenia sytuacja epidemiczna 
zmieni się na  tyle, by spragnieni 
startów zawodnicy mogli stanąć do 
rywalizacji i pośród drzew święto-
wać z gminą Dopiewo „okrągły” ju-
bileusz urokliwego „Biegu o koronę 
księżnej Dąbrówki”. 

aktualne informacje na: gosirdo-
piewo.pl, koronadabrowki.pl i na-
szglospoznanski.pl.
AM

Korona Dąbrówki
 NASZ PATRONAT

Bieg lwa w tarnowie Podgórnym 
jest organizowany od 2012 r. to 
impreza wyjątkowa. oczywiście 
kluczowa jest część sportowa – pół-
maraton i bieg na 10 km – Pogoń 
za lwem, ale niezwykle ważne są 
też dodatkowe elementy imprezy – 
expo lwa, Biegi lwiątek, mityng 
lekkoatletyczny. W związku z pan-
demią koronawirusa organizatorzy 
musieli odwołać edycje 2020 i 2021. 
Dziewiąta edycja odbędzie się do-
piero w maju 2022 r. Jest też dobra 
informacja – 12 czerwca 2021 w lu-
sowie odbędzie się triathlon lwa, a 
dzień później – 13 czerwca 2021, 
również w lusowie, zadebiutuje 
swimrun lwa.

– nie wyobrażamy sobie Biegu 
lwa bez całej otoczki towarzyszącej 
zawodom biegowym. Dlatego już 
kilka tygodni temu, nie czekając na 
kolejne rozporządzenia, podjęliśmy 
decyzję o odwołaniu tegorocznej 
imprezy. Już wtedy wiedzieliśmy, że 
szanse na organizację tak dużego 
wydarzenia są znikome – podkreśla 
Piotr modzelewski, dyrektor Biegu 
lwa. – niezmiennie deklarujemy 
chęć organizacji zawodów na naj-
wyższym poziomie w kolejnych la-
tach.

Dodatkowe wymogi
triathlon lwa 2021 odbędzie się 

12 czerwca. Do wyboru są dystanse 
1/4, 1/8 im oraz sztafety na tych 
samych trasach. Zawody będą orga-
nizowane we współpracy z Polskim 
Związkiem triathlonu. start w lu-
sowie będzie w tym roku wymagał 
od biegaczy podjęcia dodatkowych 
działań. każdy zawodnik, który bę-
dzie chciał wziąć udział w indywidu-
alnej lub sztafetowej rywalizacji bę-
dzie musiał posiadać licencję PZtri.  

– na ten moment jeszcze nie wie-
my, czy wystarczą licencje jedno-
dniowe, czy będą wymagane roczne. 
to jest uzależnione od przepisów, 
jakie będą obowiązywać w czerwcu, 
a informacje podamy zawodnikom 
na 2 tygodnie przed imprezą – pod-
kreśla Piotr książkiewicz, współor-
ganizator triathlonu lwa.

Swimrun Lwa 
Dzień po triathlonie lwa organi-

zatorzy postanowili zorganizować 
pierwszą edycję swimrun lwa, czyli 
przełajowe bieganie połączone z 
pływaniem w Jeziorze lusowskim 
na łącznym dystansie niespełna 10 
km.

idea swimrun jest taka, że po-
konując trasę z punktu a do B, 
zawodnicy mają być jak najbliżej 
natury. odcinki pływackie są prze-
platane biegowymi. W przypadku 
swimrun lwa fragmenty pływac-
kie liczą 2 km, natomiast biegowe 
– 7,7 km.  

Zapisy trwają
rejestracja do triathlonu lwa 

oraz swimrun lwa trwa. szczegóły 
są dostępne na www.triathlonlwa.pl
RED

Triathlon Lwa już 12 czerwca
 NASZ PATRONAT

 NASZ PATRONAT

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
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