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Wystartował PSP Konarzewo. STR. 5 

„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!

Przywracanie blasku 
ulicy Św. Marcin
Zbliża się kolejny etap Programu 
Centrum, w ramach którego 
metamorfozę przechodzi poznański 
Św. Marcin wraz z sąsiednimi ulicami. 
Str. 4
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2 KrótKo z powiatu 

reKlAmA

Akcja dotyczy dzieci urodzonych 
w 2007 roku. od trzech lat moż-
liwość zaszczepienia mają także 
chłopcy. dotychczas z akcji sko-
rzystało prawie 10 tysięcy dzieci. 
Powiat wydał na ten cel ponad 4,4 
miliona złotych. Po raz pierwszy po-
dana zostanie szczepionka zabez-
pieczająca aż przed 9 typami wirusa 
brodawczaka ludzkiego.

– to już trzynasta edycja progra-
mu szczepień ochronnych przeciw 
HPV na terenie podpoznańskich 
gmin.  na jej realizację przeznaczy-
my w tym roku 566 tysięcy złotych. 
Planujemy zaszczepić 685 dzieci 
– mówi jan Grabkowski, starosta 
poznański. – Kolejny raz zatroszczy-
liśmy się również o zdrowie chłop-
ców, dając im szansę na bezpłatne 
szczepienia. zachęcam więc, aby 
z nich skorzystali. W ciągu dwóch 
lat zaszczepiliśmy ich już 220.

zapisy na szczepienia trwają. 
z uwagi na ograniczoną liczbę 
miejsc, o możliwości skorzystania 
ze szczepień decydować będzie 
kolejność zgłoszeń. Pierwsze daw-
ki zostały podane 18 maja. Akcja 
skierowana jest do zameldowanych 
na terenie powiatu poznańskiego 

dziewcząt i chłopców z rocznika 
2007. Warto podkreślić, że po raz 
pierwszy dzieci będą szczepione 
szczepionką 9-walentną, zabezpie-
czającą aż przed 9 typami wirusa 
brodawczaka ludzkiego.

ci, którzy zostali zaszczepieni 
w zeszłym roku niepełnym schema-
tem (tzn. otrzymali jedną lub dwie 
dawki), mają możliwość zgłosze-
nia się po trzecią dawkę, zgodnie 
z terminarzem szczepień określo-
nym przez producenta. do rodziców 
uprawnionych dzieci została wysłana 
informacja ze starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu o możliwości dokoń-
czenia cyklu szczepień. W przypad-
ku wątpliwości należy kontaktować 
się z wykonawcą programu pod nu-
merem tel. 573 149 181.

Program obejmuje również 
edukację zdrowotną dotyczącą 
zapobiegania nowotworom szyjki 
macicy i innym chorobom wywo-
ływanym przez wirusa brodawcza-
ka ludzkiego HPV. ze względu na 
sytuację epidemiczną będzie ona 
prowadzona online poprzez udo-
stępnienie na stronie internetowej 
prezentacji multimedialnych adre-
sowanych do młodzieży, rodziców 

czy opiekunów prawnych. 
– największą zdobyczą medycy-

ny w historii ludzkości są właśnie 
szczepienia. tylko one gwarantują, 
że nie zachorujemy lub chorobę 
przejdziemy łagodniej i zniweluje-
my ryzyko niebezpiecznych powi-
kłań. szczególnie w dobie pandemii 
widzimy konieczność ich stoso-
wania – mówi jan Grabkowski.  – 
i nawet jeśli koronawirus odwraca 
uwagę od profilaktyki, my nie za-
pominamy o naszych mieszkańcach 
oraz ich potrzebach. Gorąco zachę-
cam, aby skorzystać z możliwości, 
jaką dajemy powiatowej młodzieży 
– podkreśla starosta.

zapisy na szczepienia dla dzieci 
z rocznika 2007 przyjmowane będą 
pod numerami telefonów: 61 847 
04 54 oraz 573 149 181, na e-mail: 
powiathpvzapisy@gmail.com lub 
osobiście, w siedzibie przychodni 
edictum Plus, ul. mickiewicza 
31, Poznań, pokój 120  (1 piętro) 
w godz. od 9.00 do 15.00.

Więcej wiadomości na temat 
programu można uzyskać na stro-
nie internetowej https://edictum.
pl/programy/powiat-poznanski-
-hpv-2021/. KG

Za darmo przeciw HPV
rozpoczęły się zapisy na bezpłatne szczepienia przeciwko HPV 
dla młodych mieszkańców powiatu poznańskiego

dziewczęta i chłopców zameldowanych na terenie powiatu 
poznańskiego, urodzonych w roku 2007 oraz uzupełniająco 

dziewczęta i chłopców, którzy otrzymali co najmniej 1 dawkę 
szczepionki w ramach Programu Powiatu Poznańskiego 

realizowanego w roku 2020.
Dzieci z rocznika 2007 będą szczepione 

dziewięciowalentną szczepionką Gardasil 9.

STAROSTA POZNAŃSKI 
ZAPRASZA

NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIA
PRZECIW WIRUSOWI 

BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) 

DOJRZAŁE DECYZJE
MOGĄ UCHRONIĆ MŁODE ŻYCIE

PRZED RAKIEM
SZYJKI MACICY P LUS

Realizator programu:Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki 

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV 

w 2021 r. finansowany ze środków budżetowych 

Powiatu Poznańskiego.

Dodatkowe informacje pod telefonem: 573 149 181 oraz na stronie: www.edictum.pl 
Edictum PLUS sp. z o.o. ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań

www.powiat.poznan.pl
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reKlAmA

BuK, StęSzew

umowę w obecności Wojciecha 
jankowiaka, wicemarszałka woje-
wództwa wielkopolskiego, Włodzi-
mierza Pinczaka, burmistrza miasta 
i gminy stęszew oraz mirosława Po-
trawiaka, przewodniczącego rady 
miejskiej Gminy stęszew, podpi-
sali: Paweł Katarzyński, dyrektor 
WzdW w Poznaniu i damian Bo-
lewicz, zastępca dyrektora regionu 
colAs Polska.

– ta inwestycja ma dość długą i 
trudną historię – mówił Wojciech 
jankowiak. – teoretycznie mogliby-
śmy dziś mówić o końcu rozbudowy, 
ale z różnych względów musieliśmy 
rozwiązać umowę z wykonawcą wy-
łonionym w przetargu w 2017 roku. 
straciliśmy 2-3 lata, musieliśmy 
przygotować zadanie od początku, 
ale nie poddaliśmy się. zależało mi, 
by podpisać obecną umowę tu, na 
miejscu i móc po pierwsze, wytłu-
maczyć się lokalnej społeczności, a 
po drugie, pokazać, że dotrzymuje-
my obietnic.

– zakres inwestycji jest podobny 

do zakończonej w ubiegłym roku 
rozbudowy na odcinku od drogi s5 
do dymaczewa nowego – mówił 
Paweł Katarzyński. – zamierzamy 
wzmocnić konstrukcję do 11,5 tony 

na oś, poszerzyć drogę, przebudo-
wać skrzyżowania, wyznaczając na 
nich lewoskręty, zbudować elemen-
ty poprawiające bezpieczeństwo 
ruchu i – o co jestem najczęściej 

pytany – zbudować ścieżkę rowero-
wą aż do Buku. Wymieniam roboty, 
których efekty są widoczne dla oka, 
ale pamiętajmy, że jest również sze-
reg kolizji i robót pod ziemią.

– my bierzemy się do pracy, mam 
nadzieję, że skończymy szybciej – 
powiedział damian Bolewicz.  

– droga ta ze względu na zły stan 
nawierzchni jest jedną z bardziej 
niebezpiecznych – stwierdził bur-
mistrz Włodzimierz Pinczak. – je-
stem pełen nadziei, że tak bardzo 
oczekiwana inwestycja zostanie 
zrealizowana zgodnie z planem. my 
jako gmina będziemy wspierać to 
zadanie, gdzie tylko to możliwe w 
ramach możliwości samorządu. 

Koszt odcinka o długości 8,6 km 
w stęszewie wynosi 25,6 mln zł. 
to jeden z dwóch etapów rozbudo-
wy dW nr 306 zaplanowanych do 
realizacji w latach 2021-2023. 7 
kwietnia WzdW w Poznaniu za-
warł ze spółką colAs umowę doty-
czącą odcinka o długości 3,7 km w 
granicach gminy Buk. Koszt to 15 
mln zł. łączna wartość wynosi 42,9 
mln zł. inwestycja dofinansowana 
jest przez unię europejską w 85 
procentach. 
Sławomir Lechna

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 
18 maja w sali sesyjnej urzędu miasta i Gminy stęszew Wielkopolski zarząd dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu zawarł ze spółką colAs Polska umowę na rozbudowę dW nr 306 od Buku do skrzyżowania 
z S5 na odcinku o długości 8,6 km przebiegającym w granicach gminy Stęszew. Koszt inwestycji 
wynosi 25,6 mln zł
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4 poznań

spółka Poznańskie inwestycje 
miejskie ogłosiła przetarg, którego 
celem jest wyłonienie wykonawcy 
prac budowlanych na odcinku od 
mostu uniwersyteckiego do ul. 
Gwarnej.

- Konsekwentnie zmierzamy do 
celu, jakim jest przywrócenie bla-
sku reprezentacyjnej ulicy Pozna-
nia. zależy nam na stworzeniu na 
Świętym marcinie przyjaznej i este-
tycznej przestrzeni oraz podniesie-
niu tym samym atrakcyjności tego 
miejsca. jednocześnie, w ramach tej 
inwestycji, poprawimy funkcjonal-
ność komunikacji miejskiej poprzez 
utworzenie prawoskrętu dla tram-
waju z ul. towarowej w ul. Św. mar-
cin i nowego przystanku przy cK 
zamek. uspokojenie ruchu samo-
chodowego przełoży się z kolei na 
większe bezpieczeństwo pieszych 
i rowerzystów - mówi jacek jaśko-
wiak, prezydent Poznania. 

to kolejny element Programu 
centrum realizowanego przy po-
mocy dofinansowania unijnego. 
najpierw przebudowany został 
odcinek pomiędzy ul. ratajczaka a 
Gwarną. Aktualnie trwają prace na 
ul. Św. marcin od ul. ratajczaka do 
Al. marcinkowskiego wraz z frag-
mentem Al. marcinkowskiego do 
Placu Wolności. zbliżająca się prze-
budowa jest kontynuacją inwestycji 
odmieniającej ul. Św. marcin, dlate-
go będzie nawiązywać wyglądem do 
pozostałych fragmentów objętych 
metamorfozą i tworzyć spójną ca-
łość.

- tym razem łączymy dwa zakre-
sy zadania, czyli odcinek między 
Gwarną a al. niepodległości oraz 
od al. niepodległości do mostu uni-
wersyteckiego. realizacją wszyst-
kich prac zajmie się jeden wyko-
nawca. Właściwie mówimy nie tylko 
o ul. Św. marcin, bo kompleksowej 
przebudowie ulegną też skrzyżowa-
nia z al. niepodległości, ul. towa-
rową oraz Kościuszki. zakres prac 
jest bardzo szeroki, obejmuje m.in. 
sieci podziemne, torowisko, jezd-
nię. całość uzupełni zieleń i mała 
architektura - mówi marcin Gołek, 
wiceprezes zarządu spółki Poznań-
skie inwestycje miejskie.

na ul. Św. marcin od Gwarnej do 
mostu uniwersyteckiego przebudo-
wane zostanie torowisko tramwajo-
we w technologii poprawiającej bez-
pieczeństwo i ograniczającej hałas. 
umożliwienie skrętu tramwajów 
z ul. Św. marcin w ul. towarową 
pozwoli odciążyć węzeł Kaponiera, 
zwiększy pulę wariantów tras np. 
w czasie objazdów, a w przyszłości 
może stanowić element przedłużo-
nej trasy tramwajowej przez Wolne 
tory.

Wprowadzenie nowego skrętu 
wiąże się z przesunięciem przy-
stanków tramwajowych na ul. 
towarowej, które także zostaną 
przebudowane. Położony u zbiegu 
ul. towarowej i al. niepodległości 
cypel parku romana maciejewskie-
go przejdzie remont nawierzchni 

i zostanie uzupełniony o elementy 
małej architektury, przy czym fon-
tanna Felderhoffa pozostanie w do-
tychczasowym miejscu.

zmieni się oś torowiska w ul. Św. 

marcin przed zamkiem. Podróże 
tramwajem usprawni nowy przy-
stanek, odpowiednik tego dla pa-
sażerów poruszających się w stronę 
centrum. dziś brakuje tam bliźnia-

czego dla tramwajów jadących w 
stronę ronda Kaponiera. Wszystkie 
przystanki objęte inwestycją zosta-
ną przebudowane i wyposażone w 
nowe elementy małej architektury 

i infrastruktury przystankowej (w 
tym tablice its).

Przebudowie ulegnie także układ 
drogowy. zmieni się nawierzchnia 
jezdni i chodników. W planach jest 
nowe przejście dla pieszych łączące 
Akademię muzyczną i plac mickie-
wicza, które ułatwi poruszanie się 
w tym rejonie. Przejście to będzie 
wyposażone również w przejazd ro-
werowy.

na fragmencie ul. Św. marcin po-
między ulicami Kościuszki i Gwar-
ną zaplanowano przestrzeń łączącą 
funkcje ulicy, deptaku i parkingu 
- podobnie jak na przebudowanym 
już odcinku od Gwarnej do rataj-
czaka. Piesi będą mogli korzystać z 
całej szerokości ulicy, a nie jedynie 
z chodników i przejść przez jezdnię. 
Parkowanie będzie możliwe tyl-
ko na wyznaczonych miejscach, a 
prędkość będzie ograniczona do 20 
km/h. nawierzchnia tego odcinka 
zostanie wykonana z granitu strze-
lińskiego. z kolei na fragmencie 
ulicy Św. marcin pomiędzy al. nie-
podległości a ul. Kościuszki obo-
wiązywać będzie strefa tempo 30, 
czyli z ograniczeniem prędkości do 
30 km/h. zaplanowano tam także 
pasy rowerowe po obu stronach uli-
cy. od al. niepodległości do mostu 
uniwersyteckiego ścieżki rowerowe 
wyodrębnione będą z powierzchni 
chodnika i jezdni. W ramach robót 
na tym odcinku m.in. aktualnie dość 
wąski chodnik wzdłuż budynku 
poczty będzie poszerzony.  

Projektanci zachowali reprezen-
tacyjny charakter strefy przed cK 
zamek. istniejący przed budynkiem 
murek zostanie rozebrany i przesu-
nięty, przy czym tworzące go bloki 
kamienne zostaną poddane reno-
wacji i uzupełnieniu. na wysokości 
zamku oraz budynków uniwersy-
tetu ekonomicznego, w centralnym 
pasie ulicy wzdłuż torów tramwa-
jowych, zaplanowano kompozycję 
dwóch szpalerów drzew. W planach 
są także nasadzenia zieleni niskiej. 
nowa zieleń pojawi się także wzdłuż 
chodnika przed Aulą uniwersytec-
ką i collegium iuridicum w postaci 
szpalera drzew po północnej stronie 
ul. Św. marcin.

Ponadto inwestycja obejmuje 
przebudowę i budowę sieci uzbroje-
nia podziemnego, a także wymianę 
oświetlenia ulicy i wyposażenie jej w 
elementy małej architektury, takie 
jak ławki, kosze na śmieci, stojaki 
rowerowe.

na metamorfozę odcinka mię-
dzy mostem uniwersyteckim a ul. 
Gwarną wyłoniony w postępowaniu 
przetargowym wykonawca będzie 
miał maksymalnie 516 dni od pod-
pisania umowy. zainteresowane 
podmioty mają czas na nadsyłanie 
ofert do 18 czerwca. 
RB, PIM

Przywracanie blasku ul. Św. Marcin
zbliża się kolejny etap Programu centrum, w ramach którego metamorfozę przechodzi poznański 
Św. Marcin wraz z sąsiednimi ulicami
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Aktualnych informacji z Poznania 
szukaj na

naszglospoznanski.pl
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Dopiewo

W fazie rozruchu punktu czwart-
ki stały się dniami szczepienny-
mi.  Podczas inauguracji 13 maja 
pracowały 3 z 4 przygotowanych 
stanowisk. łącznie zaszczepiono 
tego dnia 680 osób (preparatem 
firmy  Pfizer). W drugi szczepienny 
czwartek szczepionkę serwowano  
przy 4 stanowiskach, osiągając  na 
koniec dnia zaplanowane 850 za-
szczepionych (podawano preparat 
moderny).

crK Konarzewo jest jedną z 7 lo-
kalizacji na terenie powiatu poznań-
skiego, wskazanych przez samorządy 
(gminny i powiatowy), jakie zatwier-

dził wielkopolski nFz. jego wizy-
tację przeprowadzono 21 kwietnia 
2021 r. Początkowo miał pracować 5 
dni w tygodniu w godz. od 10:00 do 
18:00 i szczepić przez tydzień 4 tys. 
osób, pod warunkiem zainteresowa-
nia szczepieniami i regularnego za-
opatrywania punktu w szczepionki. 
rzeczywistość zweryfikowała jednak 
zamierzenia. obecnie szczepi się raz 
w tygodniu, a godziny ustala się na 
bieżąco – rozważa się w przypadku 
potrzeby rozpoczęcie pracy punktu 
w dniu szczepienia wcześniej. nawet 
przy takiej organizacji możliwe jest 
osiągnięcie pułapu 4 tys. zaszczepio-

nych w ciągu miesiąca przy ograni-
czeniu kosztów obsługi, które byłyby 
większe przy pracy w każdym dniu 
roboczym. 

Przeszkodami w osiągnięciu efek-
tu liczbowego może być brak ciągło-
ści dostaw szczepionek lub mniejsze 
od zakładanego zainteresowanie 
przyjęciem preparatu przeciw co-
vid-19 w tej lokalizacji. z takimi 
zagrożeniami boryka się wiele dzia-
łających dłużej punktów szczepień.

rejestracja na szczepienia w PsP 
Konarzewo prowadzona jest stan-
dardowymi kanałami, wykorzysty-
wanymi do zapisów na szczepienia 

w całej Polsce (e-rejestracja za po-
średnictwem strony pacjent.gov.pl, 
bezpłatna infolinia telefoniczna 989; 
punkt nie jest przychodnią, więc nie 
prowadzi zapisów na miejscu). 

Personel medyczny PsP Kona-
rzewo zapewnia szpital Podolany 
z Poznania. W pozyskaniu wolon-
tariuszy pomoc zaoferowała gmina 
dopiewo – funkcję tę pełnią czę-
ściowo także pracownicy jednostek 
gminnych, bo chętnych do zdoby-
wania doświadczeń organizacyjnych 
w punkcie jest „jak na lekarstwo” 
(szczegóły dotyczące możliwości 
pełnienia funkcji wolontariusza do-

stępne są na stronie: dopiewo.pl). 
oprócz PsP Konarzewo w gminie 
dopiewo funkcjonują 3 inne punk-
ty szczepień, w tym: 2 w skórzewie 
(lA medicA przy ul. lawendowej 
20 i Bonus 2001 sp. z o.o. sp. k. 
przy ul. Poznańskiej 74) i 1 punkt 
w dąbrówce (unicA cr sp. z o.o. 
przy ul. Parkowej 9), które wykonu-
ją około 400 szczepień na tydzień. 

coraz więcej tras turystycznych 
na terenie gminy dopiewo będzie 
dostępnych za pośrednictwem apli-
kacji mobilnej, przez telefon. Gmin-
ny ośrodek sportu i rekreacji w 
dopiewie kończy ich opracowanie. 
dzięki temu będzie można wybrać 
tematyczną trasę, która wskaże 
ciekawe do odwiedzenia miejsca 
w gminie. W zależności od opcji 
przemieszczania się (pieszo, rowe-
rem, samochodem) mapy Google  
poprowadzą turystę do kolejnych 
punktów trasy. Po zeskanowaniu 
kodu Qr w telefonie wyświetli się 
informacja o miejscu i ciekawost-
kach. najszybciej dostępna będzie 
„trasa przyrodnicza”, prezentująca 
najciekawsze miejsca związane z 
naturą w gminie dopiewo. W dal-
szej kolejności udostępnione zosta-
ną: „trasa pamięci historycznej” i 
„trasa obiektów sakralnych”. Pro-
jekt jest nieograniczony tematycz-
nie – kto wie, jakie trasy powstaną 
w przyszłości. zainteresowanych 
eksplorowaniem podpoznańskich 
gmin zapraszamy już wkrótce do 
gminy dopiewo - szukajcie tabli-
czek z logotypem aplikacji i kodem 
Qr, a dowiecie się więcej.
Marcin Napierała 

Pozostał miesiąc mieszkańcom 
gminy dopiewo na składanie pro-
jektów w dopiewskim Budżecie 
obywatelskim 2022. urząd Gminy 
dopiewo zachęca do kreatywności 
i aktywności. doświadczenia poka-

zują, że warto ruszyć głową – z my-
ślą o sobie i o sąsiadach.

Przez 5 lat ze środków budżetu 
obywatelskiego w gminie dopiewo 
sfinansowano: place zabaw, pump-
tracki, zagospodarowano teren 

wokół stawu, zmodernizowano na-
wierzchnię boiska do frisbee, urzą-
dzono miejsca rekreacji, zamon-
towano przy ruchliwych ulicach 
wyświetlacze prędkości, utwardzo-
no miejsce pod parking, wyposażo-

no strażaków w mobilne zabezpie-
czenie wodne i quada ratunkowego, 
uruchomiono sezonowo sztuczne 
lodowisko. ciekawe, co wymyślą 
mieszkańcy w tym roku? 

Pula środków przeznaczonych 
na dBo wynosi 300 tys. zł. zosta-
nie ona podzielona między 3 grupy 
sołectw (o różnej liczebności), w 
ramach których zostaną wyłonione 
zwycięskie projekty. Wprowadzony 
został współczynnik wyrównujący 
szanse mniejszych miejscowości. 

Głosowanie - poprzedzone we-
ryfikacją  zgłoszeń i kampanią pro-
mocyjną, podczas której autorzy 
projektów będą próbować pozyskać 
poparcie do swoich pomysłów - od-
będzie się między 20 września a 19 
października, a ogłoszenie wyników 
sześć dni później. Wyłonione w tym 
roku projekty zostaną zrealizowa-
ne przez gminę dopiewo w 2022 r. 
Więcej: na stronie dbo.dopiewo.pl .

Mobilny informator 
dla turystów Dopiewski Budżet Obywatelski 
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Wystartował PSP Konarzewo
nie codziennie, a póki co raz na tydzień – rozpoczął szczepienie Punkt Szczepień Powszechnych w 
Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnym w Konarzewie (gm. Dopiewo)

o gminie dopiewo czytaj także na
naszglospoznanski.pl

Adam  
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Wybrane realizacje z poprzednich edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego.

Beata  
Spychała
kontakt@naszglospoznanski.pl

Pula środków prze-
znaczonych na DBO 
wynosi 300 tys. zł
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aKtualności

W kategorii mały przedsiębiorca 
nagrodę otrzymało sześciu następu-
jących przedsiębiorców: 

- Hanna Krolczyk, która prowadzi 
manufakturę chleba Wypiekarnia;

- estera Klaszczyńska rozynek, 
która prowadzi restaurację u este-
ry; 

- Piotr mensfeld, który prowadzi 
w Przebędowie zakład ogólnobu-
dowlany;

- robert ratajczak, który prowa-
dzi firmę remontowo-budowlaną; 

- Bogdan Andrzejewski, który od 
wielu lat prowadzi sklep monopo-
lowy. W latach ubiegłych prowadził 
również sklep spożywczo-przemy-
słowy oraz bar piwny;

- józef dolniak, który prowadzi 
w Białężynie sklep spożywczo-prze-
mysłowy.

nagrodę w kategorii średni 
przedsiębiorca otrzymali:

- iwona steinke, która prowa-
dzi od wielu lat sklep z artykułami 
i sprzętem gospodarstwa domowe-
go w murowanej Goślinie.

nagrodzony w kategorii duży 
przedsiębiorca otrzymali:

Bartosz majchrzak - głównym 
przedmiotem działalności PPHu 
tworzywa dla domu jest produkcja 
artykułów kuchennych i łazienko-
wych z tworzyw sztucznych.

nagrodę za całokształt działalno-
ści otrzymali:

- marian Baszczyński, prowadzą-
cy zakład naprawy obuwia;

- stanisław Wujcik, który od wie-
lu lat prowadzi zakład kuśnierski, 
zajmuje się renowacją wyrobów 
skórzanych i futrzanych oraz kra-
wiectwem ciężkim; 

- leszek leszczyński, który 
prowadzi firmę usługową - me-
chanika pojazdowa, serwis, na-

prawy, diagnostyka.
tytuł Przedsiębiorcy roku przy-

znaje kapituła w skład, której wcho-
dzą:

• Dariusz Urbański - burmistrz 
miasta i gminy murowana Goślina;

• Jerzy Pędziński - Starszy Cechu 
rzemieślników, Kupców i Przedsię-
biorców w murowanej Goślinie;

• Bogdan Dura - prezes Spół-
dzielni rzemieślniczej Wielobran-
żowej w murowanej Goślinie;

• Przemysław Popiak - przewod-
niczący rady miejskiej w murowa-
nej Goślinie;

• Robert Molski - przewodniczący 
Komisji Gospodarczej rady miej-
skiej w murowanej Goślinie. Red

Nagrodzono 
przedsiębiorców
Gala Przedsiębiorców roku 2020 odbyła się w murowanej 
Goślinie. nagrody przyznano w trzech kategoriach oraz 
za całokształt działalności  
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informacji z gminy murowana 
Goślina szukaj także na  
naszglospoznanski.pl

Przez cały czerwiec rowerzyści 
z Poznania będą rywalizować z cy-
klistami z 50 innych miast o Puchar 
rowerowej stolicy Polski. Poznań 
po raz pierwszy przystąpi do tej ini-
cjatywy. tytułu, zdobytego dwa razy 
z rzędu, bronić będzie... nowa sól. 

Akcja ma motywować mieszkań-
ców do zdrowej sportowej rywaliza-
cji i wspólnej zabawy propagującej 
aktywny tryb życia. zasady rywali-
zacji są proste - rowerzyści pobiera-
ją specjalnie stworzoną na potrzeby 
rywalizacji darmową aplikację, 
która rejestruje trasy i ich długości. 
uczestnik sam decyduje, dla które-
go z miast „kręci kilometry”. 

Aplikacja działa na terenie całego 
świata. zlicza przejechane kilome-
try, na podstawie których wyłonieni 
zostaną zwycięzcy rywalizacji. Bez 
względu na to, w jakim miejscu na 
świecie aktualnie się znajdujemy, 
możemy zbierać cenne punkty dla 
wybranych przez nas miasta i druży-
ny. daje ona także dostęp do historii 
treningów, informacji o spalonych 
kaloriach czy prognozy pogody. co 
więcej, pozwala na zbieranie spe-
cjalnych odznak oraz korzystanie ze 
zniżek u partnerów akcji. natomiast 
poszczególne miejscowości mogą 
dzięki aplikacji tworzyć gry miejskie 
dla mieszkańców oraz informować 

o lokalnych wydarzeniach.
W konkursie prowadzone będą 

trzy rodzaje klasyfikacji: ogólna 
uczestników wg sumy wszystkich 
kilometrów; uczestników poszcze-
gólnych lokalnych organizatorów 
wg. sumy wszystkich kilometrów 
oraz miast w pięciu grupach wy-
odrębnionych na podstawie liczby 
mieszkańców wg aktualnych da-
nych Gus (do 50 tys. mieszkań-
ców, 50 001-65 000 mieszkańców, 
65 001-100 000 mieszkańców, 100 
001-200 000 mieszkańców oraz po-
wyżej 200 001 mieszkańców). re-
gulamin konkursu jest dostępna na 
stronie Aktywne miasta. RB

Poznań rowerową stolicą Polski?

Wójt Gminy Duszniki informuje,
iż zostały sporządzone i podane do publicznej 
wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych  
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rok 2021.

Zgodnie z art.35 ust.1 z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zmianami) 
niniejszym podaję do publicznej wiadomości, iż na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, przy ulicy 
Sportowej 1, miejscowości położenia nieruchomości, w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Duszniki- podano 
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 
trybie bezprzetargowym, położonych na terenie miejscowości 
Sędzinko, Duszniki stanowiących własność Gminy Duszniki. 
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej    
www.duszniki.eu. Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon 61-2956530).  

Wójt Gminy Duszniki informuje,
iż zostały sporządzone i podane do publicznej 
wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych  
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rok 2021.

Zgodnie z art.35 ust.1 z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zmianami) niniejszym podaję do 
publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Duszniki, przy ulicy Sportowej 1, miejscowości położenia 
nieruchomości, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Duszniki - podano wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych na terenie 
miejscowości Sędzinko, Duszniki stanowiących własność Gminy 
Duszniki. 
Wykaz umieszczony został również na stronie internetowej    
www.duszniki.eu. Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon 61-2956530).  

oGłoszeniA
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to kolejna inwestycja gminy czer-
wonak rozbudowująca infrastruktu-
rę w okolicach rzeki. znajduje się na 
229 km Warty, na wysokości ul. cy-
sterek w owińskach. oddalona jest 
o około 5 km od przystani AKWen 
marina w czerwonaku.

inwestycja o wartości około  
460 000 złotych w całości zrealizo-
wana została z budżetu gminy.

realizacja trwała cztery miesią-
ce. Wykonano drogi dojazdowe do 
pomostu, zamontowano oświetle-
nie parkowe typu led – 9 latarni 
oraz monitoring wizyjny – 8 kamer. 
umocniono brzeg rzeki materacem 
faszynowym. W sezonie od kwiet-
nia do października przystań będzie 
wyposażona w pomost pływający 
z desek impregnowa-
nych o długości 18 m, 
dostosowany do cu-
mowania małych jed-
nostek pływających. 
na brzegu wykona-
no ślizg ułatwiający 
wyciąganie kajaków 
z rzeki. zamontowano 
również dwa wandalo-
odporne stoły i cztery 

ławki oraz stojak i stację naprawczą 
dla rowerów. 

Kładką połączeni (w przyszłości)
W sąsiedztwie nowej przystani 

kajakowej powstanie kładka pieszo-
-rowerowa, dokładnie w miejscu 
historycznej przeprawy promowej, 
która łączyła radojewo z owiń-
skami i funkcjonowała do połowy 
ubiegłego wieku. Kładka ma być 
przedłużeniem nadwarciańskiego 
szlaku rowerowego na zachodnim 
brzegu Warty i szlaków turystycz-
nych po stronie wschodniej – ta-
kich jak cysterski szlak rowerowy 
czy szlak Kościołów drewnianych. 
Kładka skomunikuje również gmi-
nę suchy las z gminą czerwonak 

i Puszczą zielonką, a w przyszłości 
ma być tutaj doprowadzona również 
Wartostrada, którą rowerzyści będą 
mogli dojechać np. do Poznania.  
to nie jedyne planowane przez 
gminę połączenie brzegów Warty, 
podobna inwestycja zostanie zre-
alizowana w ramach rozbudowy 
AKWen mariny w czerwonaku. 

AKWen marina to przystań 
rzeczna na trasie Wielkiej Pętli 
Wielkopolski, która zajmuje po-
wierzchnię ok. 4,5 ha i umożliwia 
wypoczynek na wiele sposobów. 
można tu zorganizować ognisko, 
wynająć domek grillowy, kajaki, 
skorzystać z boiska do siatkówki 
plażowej. można też bezpłatnie gril-
lować, wykorzystując własny sprzęt, 

pamiętając o zakazie spoży-
wania alkoholu i posprząta-
niu po sobie. do dyspozycji 
turystów jest pole biwakowe 
dla około 10 namiotów a te-
ren pola dostosowany jest do 
potrzeb podróżujących kam-
perami (dostęp do prądu, 
wody, toalety). swoją siedzibę 
ma tutaj Wielkopolska Grupa 
sportów Wodnych KilWA-

ter. marina zaprasza sezonowo od 
kwietnia do końca października.

Wędka, plaża i narty
co łączy te trzy elementy? Woda 

i wspólna lokalizacja. Wystarczy 
przyjechać do owińsk, aby sko-
rzystać z bogatej oferty kąpieliska 
AKWen tropicana: piaszczysto-
-trawiastej plaży, dwóch stref wod-
nych – dla umiejących pływać i nie-
umiejących o głębokości wody do 
120 cm, 20-metrowego pomostu, 
wypożyczalni sprzętu pływającego, 
boiska do gier zespołowych, czy pla-

cu zabaw. tuż po sąsiedzku zapra-
szamy do skorzystania z wyciągu do 
wakeboardingu, pozwalającego mi-
łośnikom wodnego szaleństwa pły-
nąć z prędkością ponad 40km/godz. 
a  sympatykom wędkarstwa, kijków 
i spacerów oferujemy malownicze 
tereny zbiorników pożwirowych.

AKWen tropicana zaprasza 
w sezonie letnim od czerwca do koń-
ca sierpnia.

szczegóły dotyczące wymienio-
nych atrakcji na: www.akwenczer-
wonak.pl oraz www.czerwonak.pl 
(dział turysta). Red

Ahoj w gminie Czerwonak!
29 kwietnia nastąpiło oficjalne otwarcie nowej przystani kajakowej w Owińskach, znajdującej się 
na trasie Wielkiej Pętli Wielkopolski
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Warto tu zawinąć!

Przystań kajakowa w Owińskach. Przystań AKWEN Marina w Czerwonaku.

Kąpielisko AKWEN Tropicana i zbiorniki pożwirowe w Owińskach.
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Wykonanie tak ogromnej inwe-
stycji w Buku jest możliwe dzięki 
dofinansowaniu ze środków ue. 
Gmina złożyła swój wniosek aplika-
cyjny w trzecim, ostatnim naborze 
w ramach działania Wielkopolskie-
go regionalnego Programu opera-
cyjnego na latach 2014-2020. 

– Bez środków unijnych w gmi-
nach powiatu poznańskiego nie po-
wstałoby wiele nowych inwestycji. 
i to nie tylko drogowych. dlatego 
tak ważna jest nasza współpraca 
w ramach stowarzyszenia metro-

polia Poznań, bo dzięki temu ko-
rzystają na niej również mieszkańcy 
Buku – stwierdza tomasz łubiński, 
wicestarosta poznański.

zgodnie z wnioskiem o dofinaso-
wanie całkowita wartość projektu 
partnerskiego starostwa Poznań-
skiego oraz urzędu miasta i Gminy 
Buk została oszacowana na kwotę 
11.632.376,88 zł, koszty kwalifiko-
wane (tj. koszty finansowane z fun-
duszy ue) wyniosły 11.287.325,13 
zł, zaś kwota dofinansowania cało-
ści zadania wynosi 9.594.226,35 zł. 

– Budowa węzła przesiadkowego 
na terenie miasta i gminy Buk zin-
tegruje trzy środki transportu: kolej, 
ruch rowerowy i  ruch samocho-
dowy, dzięki czemu wzmocnione 
zostanie oddziaływanie na  zwięk-
szenie mobilności mieszkańców 
w  oparciu o  transport publiczny. 
ubolewać jedynie należy, że inwe-
stycja nie uwzględnia zakupu i roz-
wiązań projektowych dotyczących 
niskoemisyjnego transportu, który 
również mógłby być sfinansowa-
ny w ramach tego zadania, ale za 

to w tej kadencji podjęto działania 
w zakresie uruchomienia komuni-
kacji gminnej – uważa ilona dęb-
ska, kierownik referatu inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej urzędu 
miasta i Gminy Buk. 

termin oddania inwestycji do 
użytku zaplanowano na 30 paź-
dziernika 2020 roku, ale podobnie 
jak w przypadku innych inwestycji 
w kraju prace zostały opóźnio-
ne przez coVid-19. W ostatnim 
czasie zaległości udało się jednak 
znacznie nadgonić i w najbliż-

szym czasie zintegrowany węzeł 
przesiadkowy zostanie oddany do 
użytku. 

obecny etap prac obejmuje wy-
konanie infrastruktury architekto-
nicznej: budowę wiat dla pasaże-
rów, tablicę informacyjną, tablicę 
kierunkową, ławki, kosze na śmieci, 
ogrodzenie, sieci Wi-Fi, publiczne 
ładowarki do urządzeń mobilnych, 
płyty prowadzące dla niedowidzą-
cych oraz montaż instalacji tele-
technicznej i monitoringu. 
Edyta Wasielewska 

BuK 

mieszkańcy gminy Buk od pięciu 
lat mają możliwość pozyskania dofi-
nansowania na wymianę pieca. nie-
stety środki na ten cel z tegoroczne-
go budżetu zostały już wyczerpane. 
jest jednak szansa, że będzie jeszcze 
możliwość skorzystania z dodatko-
wych dotacji. 

W 2017 r. gmina Buk po raz 
pierwszy podjęła uchwałę w kwestii 
udzielenia dotacji celowej na dofi-
nansowanie wymiany źródeł ogrze-
wania węglowego na ekologiczne 
źródła ciepła. od tego czasu miesz-
kańcy mają możliwość dofinanso-
wania wymiany pieców węglowych 
centralnego ogrzewania lub kaflo-
wych zasilanych paliwem stałym 
(węglem) na 
kotły centralne-
go ogrzewania 
zasilane gazem, 
olejem opało-
wym lub energią 
elektryczną. jed-
nym z warun-
ków przyznania 
dotacji jest m.in. 
zdemontowanie 
w sposób trwa-
ły wszystkich 
źródeł ciepła na 

paliwa stałe (węgiel), uniemożli-
wiający ich ponowne podłączenie. 
Wysokość dotacji od 2019 r. wynosi 
5 tys. zł i jest to 70% kosztów ponie-
sionych na wymianę starego pieca 
węglowego na inne proekologiczne 
źródło ciepła. 

W roku 2017 z dotacji skorzy-
stało 18 gospodarstw domowych, 
którym przekazano łączną kwo-
tę dotacji w wysokości 70.200 zł. 
rok później zabezpieczono kwotę 
200.000 zł, a dotacji udzielono 40 
lokalom mieszkaniowym. W kolej-
nych latach przeznaczono na ten cel 
podobne kwoty, z których korzysta-
ło każdego roku 35-55 lokali. W te-
gorocznym budżecie zabezpieczono 

kwotę 200.000 
zł. jednak już na 
początku tego 
roku wpłynęło 
40 wniosków 
i dotacje szybko 
się wyczerpały. 
W tegorocznym 
budżecie gminy 
być może jesz-
cze uda się wy-
gospodarować 
50 tys. zł na ten 
cel. EWA 

We wrześniu w niepruszewie przy 
ul. Żytniej otwarte zostanie nowe 
przedszkole. Placówka planuje 
przyjąć docelowo 125 dzieci. trwa 
jeszcze nabór dzieci.

W niepruszewie powstał nowo-
czesny, przestronny budynek zapro-
jektowany na potrzeby przedszkola, 
które ma już swoją nazwę – „złoty 
Kogucik”. Budynek mieści pięć sal 
dydaktycznych z bezpośrednim 
dostępem do węzłów sanitarnych. 
duże kolorowe sale zabaw wyposa-
żone zostaną w meble, zabawki i po-
moce dydaktyczne, dostosowane do 
potrzeb i możliwości dzieci w wieku 
przedszkolnym. Placówka posiada 
też wygodną szatnię. zaplecze ku-
chenne umożliwi przygotowywanie 
pierwszego i drugiego śniadania 
oraz wydanie dwudaniowego obia-
du przygotowanego przez firmę 
cateringową z uwzględnieniem po-
trzeb dzieci z alergiami pokarmowy-
mi. Przedszkole otacza ogrodzony, 
bezpieczny plac zabaw. Wyposażo-
ny jeszcze zostanie w piaskownice, 
zjeżdżalnie, huśtawki i inne urzą-
dzenia, które zagwarantują dzie-
ciom doskonałą zabawę na świeżym 
powietrzu przez cały rok.

– nad edukacją i bezpieczeń-
stwem przedszkolaków czuwać 
będzie w pełni wykwalifikowana ka-
dra pedagogiczna. W każdej grupie 
pracować będzie jeden nauczyciel 
i jedna pomoc nauczyciela, którzy 
zapewnią dzieciom bezpieczeństwo 
i wszechstronny rozwój. Przedszko-
le zapewni podopiecznym zajęcia 
rytmiczne, pomoc psychologicz-
no-pedagogiczną, profilaktykę 
i terapię logopedyczną, gimnasty-
kę korekcyjną oraz zajęcia z języka 

angielskiego. Pracę dydaktyczną 
wspierać mają między innymi 
warsztaty plastyczne, przedstawie-
nia teatralne, koncerty muzyczne, 
spotkania z ciekawymi ludźmi oraz 
wycieczki – mówi Katarzyna Gru-
szecka, dyrektor Przedszkola Pu-
blicznego w niepruszewie. 

na ostatni tydzień sierpnia zapla-
nowano „drzwi otwarte” i do przed-
szkola zostaną zaproszeni rodzice 
wraz z dziećmi. 
EWA

Czy gmina jeszcze dopłaci 
na wymianę pieca?

Nowe publiczne przedszkole 
zostanie otwarte w Niepruszewie
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Finał węzła przesiadkowego blisko
od końca lipca 2020 roku trwa budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku w rejonie dworca 
PKP, zlokalizowanego przy ul. Kolejowej. Termin zakończenia prac przypada na najbliższe tygodnie. 
Gmina zyska ogromną inwestycję, którą realizuje wspólnie z powiatem poznańskim, wykorzystując 
dofinansowanie z funduszy unijnych

informacji z gminy Buk szukaj na 
naszglospoznanski.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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TU MOGLA BYĆ TWOJA REKLAMA

ZADZWOŃ  691-895-296

O gminie Kórnik piszemy także na  
naszglospoznanski.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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Przedstawienie pokazuje przy-
szłość. Futurystyczną, surreali-
styczną i pełną metafor. Powstał 
z inspiracji tekstami Kafki, orwella 
i Huxleya, a za punkt wyj-
ścia przyjął muzykę i teksty 
obywatela Gc i republiki.

Przyjdź. ta opowieść 
jest o nas wszystkich. tych 
z przeszłości, z przyszłości 
i z chwili obecnej. to histo-
ria o walce jednostki z sys-
temem, o wadze jej głosu 
i poszukiwaniu prawdy – 
czymkolwiek by nie była… 
to komentarz rzeczywisto-
ści, przestroga i szansa.

możesz tę przestrogę zi-
gnorować. nic się wtedy nie 
zmieni. Posady znanego ci 
świata ani drgną. Będziesz 
nadal istniał. Krok za kro-
kiem, dzień za dniem. ty, 
a nad tobą oni. cicho, spo-
kojnie, bezpiecznie. znasz 
ten stan ducha, umysłu, 
ciała. niby twój, ale jakby… 
poza tobą? cisza dziwnie 
wygłusza, spokój obezwład-
nia, a bezpieczeństwo po-
zbawia sprawczości. Przy-
party do muru uznasz, że 

gdzieś w głębi, zawsze wydawało ci 
się to obce, ale tak naprawdę nigdy 
się nad tym nie zastanawiałeś, no bo 
dlaczego miałbyś? skoro zawsze tak 

było, to znaczy, że tak jest dobrze. 
tak musi być.

A co jeśli może być inaczej? za-
trzymaj się. Poczuj tę przestrogę, 

jej ciężar, chłód… zastanów 
się. Wiesz, kim jesteś? Kim 
są oni? Wiesz, kto pozwolił 
im dojść do władzy? Kogo 
oni reprezentują i dlaczego 
decydują o twoim życiu? 
czy ono tak naprawdę jest 
twoje? czy ty jesteś swój?

„Kombinat” to spektakl, 
jakiego w teatrze muzycz-
nym w Poznaniu jeszcze nie 
było. to historia, która dzie-
je się każdego dnia.

• PREMIERA: 19 czerw-
ca godz. 18.00

• POKAZ PRZEDPRE-
mieroWy: 18 czerwca 
godz. 19.00

• SPEKTAKLE: 20 
czerwca godz. 17.00, 24-26 
czerwca godz. 19.00.

Bilety można kupować 
w kasie oraz na www.teatr-
-muzyczny.pl i Bilety24.pl. 
rezerwacje pod nr tel. 511 
433 616 oraz pod adresem 
bilety@teatr-muzyczny.po-
znan.pl. Red

Premierowy 
„Kombinat”
teatr muzyczny w Poznaniu uruchomił sprzedaż biletów 
na czerwcową premierę spektaklu muzycznego „Kombinat” 
w reżyserii Wojciecha Kościelniaka

F i r m a  u s ł u g o wa 
poszukuje 

pracowników  
u t r z y m a n i a 

t e r e n ó w 
z e w n ę t r z n y c h

Praca jednozmianowa
Szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu 
6 6 1  9 9 1  4 9 9

Po raz drugi samorząd gminy do-
piewo zorganizował nabór wniosków 
na dofinansowanie do budowy syste-
mów deszczowych do zatrzymywania 
i wykorzystywania opadu w miejscu 
jego powstania. Przyjmowanie wnio-
sków poprzez ePuAP rozpocznie 
się już po północy 30/31.05, a przez 
Biuro obsługi mieszkańca uG do-
piewo od 9 i potrwa do 14.06.2021 r. 
Warto wykorzystać szansę na gmin-
ną dotację, która może wynieść aż 
80% kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. 
zł - na budowę zbiornika pod - lub 
naziemnego, studni chłonnej, połą-
czenie dachu z systemem deszczo-
wym. Pula środków przeznaczonych 
przez gminę wynosi w tym naborze 
200 tys. zł. Więcej: dopiewo.pl. AM

Zbierajmy deszczówkę

oGłoszeniA
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W niedzielne popołudnie, 16 maja, 
w sołectwie Borowo młyn odbyła się 
majówka. Było ognisko, kiełbaski, 
ale przede wszystkim otwarte zosta-
ło boisko do gry w pétanque, zwaną 
też grą w boules (bule).  

– Boisko zbudowane zostało 
z funduszu sołeckiego. Budowę za-
częliśmy w roku ubiegłym – mówi 
Barbara Widelicka, sołtys Borowe-
go młyna, a zarazem radna miasta 
i gminy Pobiedziska. Pomysło-
dawcą budowy i propagatorem gry 
w bule jest Piotr Gerlach, mieszka-
niec sołectwa, absolwent Akademii 
Wychowania Fizycznego w Pozna-
niu.  

– Petanque to obecnie gra olim-
pijska. Wywodzi się z Francji i Hisz-
panii. W Polsce powstała już Polska 
Federacja Petanque, która organi-
zuje turnieje. z Wielkopolski grają 
w niej takie miejscowości jak luboń 
czy Śrem – mówi Piotr Gerlach. 

mecze turniejowe trwają 40 lub 60 
minut. rozgrywki towarzyskie od-
bywają się bez limitu czasowego. 

zawodnicy grają jeden przeciwko 
jednemu (single) lub w dwóch na 
dwóch (dublety), trzyosobowych 

składach (triplety). Każdy otrzymu-
je po 3 bule, w triplecie po 2 kule. 
trzeba tak je potoczyć, by były jak 

najbliżej „świnki”. Punkt zdobywa 
ten zawodnik, który umieścił boules 
jak najbliżej „świnki”. Gra toczy 
się do 13 punktów. na inaugurację 
przybyli nie tylko mieszkańcy sołec-
twa Borowo młyn, ale także ciekawi 
nowej dyscypliny mieszkańcy Po-
biedzisk. 

– W planie jest powstanie Klu-
bu Petanque Borowo młyn i udział 
w turniejach amatorskich. Borowo-
-młyn zaprasza do rozgrywek inne 
sołectwa naszej gminy – mówi Piotr 
Gerlach. 

W najbliższej przyszłości w Bo-
rowym młynie ma jeszcze powstać 
wielofunkcyjne boisko do gry w te-
nisa i piłkę koszykową.

W czasie niedzielnej majówki 
grano też w piłkę nożną, siatkową 
i w darta. Po takim wysiłku znako-
micie smakowały kiełbaski pieczone 
na nad ogniskiem. 
RD

– jesteśmy szczęśliwe, że możemy 
znów występować. drzemie w nas 
chęć śpiewania, a przez wiele ostat-
nich miesięcy byłyśmy ograniczone. 
to, że możemy dzisiaj śpiewać dla 
innych, jest dla nas nagrodą – mó-
wiły przed Patriotycznym Koncer-
tem majowym urszula Głowacka 
i jadwiga Kuc z chóru „melodia”. 
młodzi muzycy z orkiestry dętej 
dziarsko maszerujący na rynek 
z tubami ważącymi ponad 10 kilo-
gramów, zapewniali, że mimo prze-
rwy w próbach, grać nie zapomnieli. 
Pełna optymizmu była też joanna 
Horodko, dyrektor Pobiedziskiego 
ośrodka Kultury. – jedyne co nas 
niepokoiło to pogoda – mówiła. 

Aura jednak spisała się na szóst-
kę. W sobotnim koncercie, który 
pierwotnie miał się odbyć 3 maja, 
zaprezentowały się orkiestra dęta, 
chór „melodia”, studio Piosenki, 
zespół Pieśni i tańca „Wiwaty”. 

– Prezentujemy zespoły działają-
ce przy Pobiedziskim ośrodku Kul-
tury, a przede wszystkim orkiestrę 
dętą, która wznawia działalność 
po przerwie pod batutą nowego 
dyrygenta, jarosława Wojteckie-
go – mówi dyrektor PoK. jarosław 
Wojtecki jest absolwentem poznań-
skiej Akademii muzycznej w klasie 
dyrygentury orkiestr dętych dr Paw-
ła joksa. sobotni koncert to także 
znakomity występ najmłodszych 
wykonawców reprezentujących stu-
dio Piosenki.

dla zespołu Pieśni i tańca „Wi-
waty” Patriotyczny Koncert majowy 
był inauguracją obchodów jubile-
uszu 50-lecia działalności. młodzież 
wystąpiła w kontuszach, jakie nosi-
ło się w Polsce ponad 200 lat temu. 
A zatańczyli poloneza skompono-
wanego w roku 1864, przez Fabia-
na tymolskiego. Andrzej Horbik, 

od kilkudziesięciu lat kierownik 
zPit „Wiwaty” zapraszał też zgro-
madzoną na rynku publiczność 
do obejrzenia wystawy plenerowej 
„Wiwaty” w obiektywie”. radość 
z majowego występu zakłóciła wia-
domość o śmierci grającego z Ka-
pelą zPit „Wiwaty” od roku 1979 
skrzypka i kontrabasisty, Pana mie-
czysława Peczyńskiego.

– nie doczekał jubileuszu 50-le-
cia zespołu. A jeszcze w czwartek 
rozmawialiśmy. Był dobrej myśli. 
zapewniał, że 15 maja zagra polo-
neza na pobiedziskim rynku – mó-
wił Andrzej Horbik i żegnając Przy-
jaciela, zacytował słowa piosenki: 
„A skrzypki w uszach grają
Muzyk, milionów wart
Ma czarodziejski smyczek
Lepszego nie zna świat
Oj, grajże, cudny skrzypku
Oj, grajże na cały świat...”
/Słowa: J. Aleksandrowicz, S. Wilczek/
RD

Drzemie w nich chęć śpiewu i tańca
sobota, 15 maja, była pierwszym dniem, w którym obostrzenia spowodowane covidem znacząco zelżały. 
Pobiedziska skorzystały z tego. Zespoły artystyczne Pobiedziskiego Ośrodka Kultury zaprezentowały 
swoje umiejętności
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Borowo Młyn wzbogaciło się o boisko do gry w boules

Boisko do gry w pétanque.

Na zdjęciach: Orkiestra Dęta Pobiedziskiego Ośrodka Kultury wraz z dyrygentem Jarosławem Wojteckim 
ZPiT „Wiwaty” tańczy poloneza na pobiedziskim Rynku. 
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KoStrzyn

17 maja w kostrzyńskim urzędzie 
miejskim podpisano umowy na re-
alizację budowy żłobka w Kostrzy-
nie oraz w siekierkach Wielkich. 
Placówki zostaną uruchomiona  
z 1 stycznia 2022 r., a procedura re-
krutacyjna rozpocznie się w trzecim 
kwartale tego roku.

Kostrzyński żłobek powstanie przy 
ulicy Powstańców Wielkopolskich 

w Kostrzynie, pomiędzy boiskiem 
orlik a Przedszkolem numer 2. 

z kolei żłobek w siekierkach po-
wstanie przy ulicy Grabowej. 

W podpisaniu umowy wzięli 
udział członek zarządu construc-
to sp. z o. o. sp. k. tomasz Kwiat-
kowski oraz burmistrz gminy Ko-
strzyn szymon matysek, zastępca 
burmistrza Waldemar Biskupski, 

kierownik Wydziału oświaty, Pro-
mocji i sportu Paulina Bankiewicz 
oraz pracownicy urzędu miejskiego 
w Kostrzynie.

łączna wartość obu zadań to  
3 366 000 złotych, a dofinansowa-
nie z resortowego programu roz-
woju opieki nad dziećmi w wieku  
do lat 3 „maluch+” 2021 wyniosła  
2 223 900,00 złotych. ŁS

Zbudują dwa żłobki
Podpisano umowę na budowę żłobków w gminie Kostrzyn
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W urzędzie miejskim w Kostrzynie 
zostały podpisane umowy na bu-
dowę skateparków w Kostrzynie i 
siekierkach Wielkich. Kostrzyński 
skatepark zostanie zlokalizowany 
pomiędzy terenem przy którym 
znajduje się szkoła Podstawowa nr 
2 i boisko orlik 2012, z kolei ska-
tepark w siekierkach zostanie wy-
budowanie pomiędzy terenem przy 
boisku piłkarskim znajdującym się 
przy ulicy szkolnej. 

Wykonawcą części budowlanych 
jest firma Perfecta z siedzibą w 
Komornikach, a części dotyczącej 
wyposażenia jedna z wiodących 
firm na rynku w tym zakresie - te-
chramps z siedzibą w Krakowie. 
obie firmy zostały wyłonione w pro-
cedurze przetargowej. 

zadanie dotyczące części budow-
lanej w Kostrzynie pochłonie prawie 
193 tysiące złotych , a wyposażenie 

kostrzyńskiego skateparku to koszt 
258 tysięcy złotych. natomiast za-
danie dotyczące części budowlanej 
w siekierkach pochłonie ok. 118 
tys. zł, a wyposażenie skateparku w 
będzie kosztować 255 tys. zł.  

W podpisaniu umów uczestni-
czyli przedstawiciele firmy Per-
fecta - Krzysztof Gamalczyk oraz 
burmistrz gminy Kostrzyn szymon 
matysek wraz z zastępcą burmistrza 
Waldemarem Biskupskim oraz pra-
cownicy urzędu miejskiego w Ko-
strzynie. ŁS

z okazji 770-lecia lokacji miasta 
Kostrzyna urząd Gminy i Biblioteka 
Publiczna zorganizowały konkurs 
na najciekawszy komiks o przygo-
dach rycerza Kostro. W sumie zło-
żonych zostało 21 prac. Wszystkie 
odznaczały się starannością, wyso-
ką estetyką oraz dobrą znajomością 
legendy o założycielu Kostrzyna. 

Poziom konkursu był bardzo wy-
soki. spośród wszystkich komiksów 
komisja konkursowa wybrała trzy 
najlepsze prace. Pierwsze miejsce 
zajęła dorota Ptasik, drugie Amelia 
Wiktorska, a trzecie  jakub Ptasik. 
na szczególne wyróżnienie zasłu-
gują również: laura Frindt za hu-
morystyczne podejście do tematu, 
Agnieszka Wieprzęć za pracę wyko-
naną w grafice komputerowej oraz 
niespełna 3 letnia Klara stachowska 
dla najmłodszego uczestnika kon-
kursu. 

19 maja w Bibliotece Publicznej 
burmistrz gminy Kostrzyn szymon 
matysek, zastępca burmistrza Wal-
demar Biskupski, który jest jedno-
cześnie pomysłodawcą konkursu 
oraz kierownik Wydziału oświaty, 
Promocji i sportu Paulina Bankie-
wicz uroczyście wręczyli nagrody 

zwycięzcom.  nagrodzone komiksy 
zostaną opublikowane na łamach 
trzech kolejnych wydań Kostrzyń-
skiego ABc.  W Bibliotece Pu-
blicznej otwarto wystawę, na której 
zaprezentowane są  wszystkie prace 
konkursowe. można je oglądać do 
końca czerwca. MK

trwają prace związane z kolejnym 
etapem inwestycji dotyczącej bu-
dowy chodnika i nawierzchni asfal-
towej w Glince duchownej. trzeci 
etap prac obejmie prace w ulicy 
słowackiego od skrzyżowania z uli-
cą ogródkową do skrzyżowania z 
ulicą Górną. Poza budową chodnika 
i remontem nawierzchni zostanie 
wykonana zatoka autobusowa oraz 
azyl bezpieczeństwa. Wartość inwe-
stycji to 696 772,12 zł. Wykonawcą 
zadania jest firma Perfecta z siedzi-
bą w Komornikach.

inwestycja realizowana z wnio-
sku radnych szymona Frąckowiaka 
i Arkadiusza Bilskiego oraz sołtys 

Bożeny Agacińskiej i rady sołeckiej 
sołectwa Glinka. ŁS

Powstaną dwa skateparkiKonkurs na komiks o Rycerzu Kostro

Budowa ul. Słowackiego

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

1. Położenie nieruchomości Kostrzyn, ul. Grunwaldzka, obr. Kostrzyn 

2. Oznaczenia geodezyjne dz. 1596/2, o pow. 9 7180 m2, KW PO1F/00019727/2, właściciel - Gmina Kostrzyn
na podstawie danych z ewidencji gruntów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjno -Kartograficznego w Poznaniu stanowi teren:
- RIIIa – grunty orne o pow. 0,1012 ha
- RIIIb – grunty orne o pow. 3,0874 ha
- RIVa – grunty orne o pow. 2,9484 ha
- RIVb – grunty orne o pow. 0,9897 ha
- RV – grunty orne o pow. 2,0910 ha
- PsIII – pastwiska o pow. 0,5003 ha

3. Opis nieruchomości - położona w południowej części miasta Kostrzyn;
- działka niezabudowana, 
- aktualnie w dzierżawie, wykorzystywana rolniczo
- ukształtowanie terenu płaskie, o kształcie regularnym - prostokąta;
- od strony północnej graniczy z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej głównie 
wolnostojącej
- od strony południowej najbliższe otoczenie stanowią tereny rolnicze
- ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Kórnickiej)

4. Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób 
zagospodarowania

Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie 
ulic Żeromskiego i Grunwaldzkiej w Kostrzynie, gm. Kostrzyn zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXXII/289/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 15 kwietnia 2021 r. 
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie to:
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone MW;
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone MW/U
- teren zieleni urządzonej, oznaczony ZP;
- tereny dróg wewnętrznych, oznaczone KDW

5. Forma i tryb zbycia Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

6. Cena nieruchomości 13 750 000 zł netto 

7. Termin płatności Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy 
przenoszącej własność nieruchomości.

8. Informacje dodatkowe - Cena nieruchomości nie zawiera podatku VAT
- Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.
- Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) lub  
w przypadku użytków rolnych obowiązek podatkowy w podatku rolnym wynikający z ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
- W ul. Grunwaldzkiej jest pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej. Szczegółowe 
informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą 
poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.
- Wyznacza się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do złożenia wniosku przez 
osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
- Aktualnie nieruchomość w dzierżawie. Działka dostępna będzie po tegorocznych zbiorach.

Osoby, którym przysługuje roszczenie do nabycia ww. nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów a także poprzedni właściciele prawa własności do tych 
nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu tych 

nieruchomości pod warunkiem, iż złożą wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 5 lipca 2021 r.

informacji z gminy Kostrzyn 
szukaj na 

naszglospoznanski.pl
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12 tarnowo poDgórne

W ramach akcji „tarnowo na 
Pszczołowo”  w pięciu miejscowo-
ściach sołtysi, rady sołeckie i wolon-
tariusze rozdawali rośliny miodo-
dajne. do doniczek dołączone były 
ulotki, przedstawiające ważną rolę 
pszczół w przyrodzie oraz zawiera-
jące zasady uprawy rozdawanych 
roślin. do akcji włączyła się również 
firma Herlitz, która ma siedzibę w 
gminie tarnowo Podgórne. naj-
młodszym uczestnikom przekazała 
zeszyty, oczywiście z pszczelim mo-
tywem, a także ufundowała domki 
dla owadów, które staną w tarnowie 
Podgórnym i Przeźmierowie. 

organizatorzy bardzo poważnie 
podeszli do akcji. na przykład w 
Wysogotowie rozbrzmiewały pio-
senki o pszczołach, ale nie tylko: – 
Żeby zwrócić uwagę mieszkańców 
byliśmy ubrani w pszczele, żółto-
-czarne barwy – mówi Agnieszka 
mitoraj, sołtys Wysogotowa. – 
Akcja była wesoła i kolorowa, ale 
problem, jaki chcemy przybliżyć 
mieszkańcom, jest bardzo poważny. 
Przecież kiedy wymierają pszczoły 
to rośnie ryzyko światowej katastro-
fy ekologicznej. Bo o pszczoły musi-
my dbać wszyscy.  

do rozdania było 300 szt. roślin 
miododajnych, m.in. szałwi i jeżów-
ki. zakupione zostały przez gminę 

tarnowo Podgórne (koszt ok. 3 
tys. zł). rośliny rozeszły się bardzo 
szybko, teraz zdobią ogródki miesz-
kańców. ARz

Tarnowo 
na Pszczołowo
Światowy dzień Pszczół, który przepada 20 maja, świętowano 
również w gminie Tarnowo Podgórne
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również w tym roku delegacja z 
gminy tarnowo Podgórne pojedzie 
do Palmir, by na tamtejszym cmen-
tarzu-mauzoleum złożyć kwiaty na 
symbolicznym grobie Agnieszki 
dowbor muśnickiej, córki gen. j. 
d. muśnickiego, oddając hołd pole-
głym w obronie ojczyzny. 

– Wyjazd, który organizuje gmina 

wspólnie z towarzystwem Pamięci 
Generała józefa dowbora muśnic-
kiego, zaplanowaliśmy na 22 czerw-
ca – mówi wójt tarnowa Podgórne-
go tadeusz czajka. – oczywiście 
dostosujemy się do obowiązujących 
wówczas zasad i obostrzeń. 

tradycyjnie wyjazdowi towa-
rzyszy eskorta motocyklowa, któ-

rą prowadzi wójt tadeusz czajka. 
Przejazd grupy motocyklistów za-
wsze robi niesamowite wrażenie. 
Wszystkich chętnych do przyłącze-
nia się do eskorty prosimy o kontakt 
z Biurem Komunikacji społecznej 
i Promocji urzędu Gminy – tel.  
61 8959 263. 
ARz

ostatnie kilkanaście miesięcy były 
inne niż wszystkie dotychczas – 
spędziliśmy ten czas w domach, w 
mniejszej lub większej izolacji spo-
łecznej. na szczęście wielu z nas 
znalazło pozytywne aspekty tej sy-
tuacji, a to nierzadko zaowocowało 
powrotem do dawnych pasji i ich 
rozwinięciem, a nawet odkryciem 
nowych obszarów zainteresowań. 

mamy zatem różne talenty: do 
śpiewania, malowania, grania czy 
rysowania… są wśród nas tacy, któ-
rzy wiedzą jak dbać o zieleń wokół 
domu, inni mają rękę do robótek 
ręcznych. są tacy, którzy potrafią 
pięknie rzeźbić i tacy, którzy potra-
fią robić przecudne zdjęcia. Paleta 
różnych pasji jest z pewnością nie-
samowita! mieszkańcy gminy tar-
nowo Podgórne mogą je zaprezen-
tować podczas ii edycji Festiwalu 
talentów i Pasji, organizowanego 

przez gminę tarnowo Podgórne 
oraz Pałac jankowice.

– niektórzy mieli już szansę na 
pokazanie swoich dzieł czy kolekcji 
szerszej publiczności, inni nie zdają 
sobie nawet sprawy, jak unikatowy 
talent posiadają – mówią organiza-
torzy. – nie chcemy narzucać kate-
gorii, ani grup wiekowych. jesteśmy 
otwarci na Państwa propozycje. Po-
każmy jak ciekawe i różnorodne są 
talenty mieszkańców naszej gminy!

zgłoszenia można przesyłać 
poprzez formularz elektroniczny 
dostępny na facebookowej stro-
nie Festiwal talentów i Pasji do 13 
czerwca. Po tym etapie wszystkie 
przesłane prace zostaną opubliko-
wane i do 21 czerwca potrwa będzie 
głosowanie internatów. Gala Festi-
walu odbędzie się 27 czerwca w Pa-
łacu jankowice. 
JZ

Po rocznej przerwie, spowodowanej 
pandemią koronawirusa, do gminy 
tarnowo Podgórne powraca siat-
kówka plażowa w pełnym wymia-
rze! spragnieni słońca, piasku i ry-
walizacji siatkarze plażowi zawitają 
do gminy, aby walczyć o prestiżowy 
Puchar Wójta tadeusza czajki, któ-
ry – jak wiemy z poprzednich edycji 
– jest na celowniku wielu znanych i 
utytułowanych zawodników tej dys-
cypliny sportu.

Grand Prix Gminy tarnowo Pod-
górne w siatkówce Plażowej od-
będzie się w po raz czwarty. Wielki 
Finał rozegrany zostanie na terenie 
tarnowskich term 13 czerwca. Po-
przedzony będzie dwoma turnieja-
mi eliminacyjnymi. Pierwszy z nich 
o Puchar dyrektora osir radosła-
wa szukały odbędzie się już 30 maja 
na plaży w lusowie, natomiast dru-
gi, o Puchar sołtysa tarnowa Pod-

górnego Piotra owczarza, odbędzie 
się 6 czerwca. z turniejów elimina-
cyjnych zostanie wyłonionych 16 
najlepszych par, które w Wielkim 
Finale zmierzą się o tytuł mistrza 
Gminy tarnowo Podgórne. 

Ponadto po raz drugi odbędzie 
się turniej par damsko-męskich tzw. 
mikstów. 12 czerwca, również na 
terenie tarnowskich term, gdzie 
panie i panowie zawalczą o Puchar 
Prezes tarnowskich term Anity 
stellmaszyk, która zadbała już o to, 
aby na zarządzanym przez siebie 
obiekcie, plażowicze czuli się jak 
nad Bałtykiem, sprowadzając spe-
cjalnie prosto znad naszego polskie-
go morza najwspanialszy piasek. 
zapraszamy serdecznie wszystkich 
fanów siatkówki plażowej. Projekt 
współfinansowany z budżetu gminy 
tarnowo Podgórne. Błażej szub-
starski

Palmiry – 22 czerwca

Podziel się swoją pasją

Powrót siatkówki plażowej 

o gminie tarnowo Podgórne 
czytaj także na

naszglospoznanski.pl

Każdego roku wyjazdowi do Palmir towarzyszy gminna eskorta motocyklowa.  

W I edycji Festiwalu zwyciężyła Weronika Sobala.

NASZGLOSPOZNANSKI.PL 
I już WSZyStKO WIeSZ...
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KórniK

Wydział inwestycji umiG Kórnik 
informuje o zakończeniu budowy 
placów zabaw w Pierzchnie i radze-
wie. obie inwestycję zrealizowała 
firma Grupa Hydro sp. z o.o. sp. k. 
z mosiny, a ich odbiory odbyły się 6 
maja.

W Pierzchnie zamontowano pia-
skownicę, zjeżdżalnię, bujak sprę-
żynowy, huśtawkę podwójną, kost-

kę sprawnościową i ławkę parkową. 
W radzewie zamontowano karuze-
lę, bujak oraz kostkę sprawnościo-
wą. W obu lokalizacjach wykonano 
również bezpieczną nawierzchnię 
pod wybranymi urządzeniami.

całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 38.114,02 zł (radzewo) oraz 
22.583,12 zł (Pierzchno). 
Red

W zeszłym roku minęło 15 lat od 
podpisania umowy o współpra-
cy partnerskiej Kórnika z gminą 
Königstein w niemczech. niestety, 
z powodu pandemii koronawirusa 
niemożliwe było zorganizowanie 
spotkań jubileuszowych przedsta-
wicieli obu gmin.

niemieccy partnerzy Kórnika 
dla uczczenia jubileuszu 15-lecia 
współpracy partnerskiej między 
naszymi gminami, pod koniec ze-
szłego roku dokonali otwarcia drogi 
Kórnickiej. inicjatorami tego wy-
darzenia byli: były przewodniczący 
stowarzyszenia Königstein-Kórnik 
Klaus schwope, obecny przewod-
niczący Achim drescher oraz bur-
mistrz Königstein leonhard Helm.

Wydarzenie otwarcia drogi było-
by okazją do świętowania, jednak 
z powodu pandemii koronawirusa 
miało bardzo skromny i kameralny 
charakter.

Przedstawiciele obu gmin mie-
li nadzieję, że w grudniu dojdzie 
do spotkania,  niestety z powodu 
zwiększającej się liczby zachorowań 
i obostrzeń związanych z pandemią 
koronawirusa spotkania trzeba było 
odwołać.

Kórniczzanie planowali przyjazd 
delegacji z Königstein na jarmark 
Świąteczny do Kórnika, a następnie 
do Königstein na Kiermasz Świą-
teczny mieli udać się przedstawi-

ciele Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego, którzy od samego po-
czątku bardzo aktywie współpracu-
ją z niemiecką gminą.

nie wiadomo, czy w tym roku 
dojdzie do spotkania przedstawicie-
li obu gmin, ale niemieccy partnerzy 

Kórnika  dla uczczenia współpracy 
ustawili przed ratuszem w König-
stein drogowskaz. Wskazuje on 
liczbę kilometrów z Königstein do 
Kórnika i pozostałych gmin part-
nerskich.
Magdalena Matelska-Bogajczyk

Nowe place zabaw 15 lat partnerstwa z Königstein
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starania i negocjacje w sprawie 
utworzenia punktu szczepień ma-
sowych trwały kilka tygodni. Propo-
zycję wspierała metropolia Poznań 
oraz starostwo Poznańskie. osta-
tecznie lokalizacja w obiekcie kór-
nickiej „oazy” uzyskała akceptację 
nFz i ministerstwa zdrowia. 

o otwarciu punktu szczepień po-
wszechnych danego dnia decyduje 
dostępność szczepionek. informa-
cje o przydzieleniu kolejnej partii 
preparatów pojawiają się czasami 
dobę przed dniem szczepień, więc 
trzeba na bieżąco sprawdzać moż-
liwości wykonania zabiegu w danej 
lokalizacji.

jeśli któraś z zarejestrowanych 
osób nie dotrze na szczepienie lub 
z innych przyczyn nie mogła otrzy-
mać zastrzyku, pod koniec dnia ist-
nieje możliwość zaszczepienia nie 
zarejestrowanej osoby posiadającej 
ważne skierowanie.

zaszczepieni często nie od razu 
otrzymują informację o planowa-
nym terminie drugiego szczepienia. 
zwykle taka informacja pojawia się 

po kilku dniach w systemie interne-
towym i dociera sms-em do zainte-
resowanych.

Wcześniej na terenie gminy Kór-
nik rozpoczęło działalność pięć 
punktów szczepień w lokalnych 

przychodniach. obecnie wyko-
rzystuje się w nich od 100 do 600 
dawek szczepionki tygodniowo. 
Przedstawiciele tych placówek in-
formują, że w kilku przypadkach, 
szczególnie w kwietniu, zdarzyły 

się opóźnienia w dostawach. de-
klarują też możliwość zwiększenia 
ilości wykonywanych zabiegów jeśli 
zwiększą się dostawy preparatów.

Problemem organizacyjnym dla 
punktów szczepień jest też to, że 

zdarzają się pacjenci, którzy nie 
przychodzą na szczepienie w wy-
znaczonym terminie i nie informują 
o tym. Wcześniejsze zgłoszenie nie-
obecności pozwala na znalezienie 
i poinformowanie innej chcącej się 
zaszczepić osoby. 

na szczepienie można zapisać się 
na kilka sposobów:

• poprzez całodobową i bezpłatną 
infolinię - 989,

• elektronicznie poprzez e-Reje-
strację dostępną na pacjent.gov.pl,

• wysyłając SMS o treści „Szcze-
pimysie” na numer 880 333 333,

Podczas rejestracji należy wybrać 
dokładny termin szczepienia. na-
stępnie otrzymamy sms z potwier-
dzeniem umówienia wizyty.

do rejestracji nie potrzebujemy 
żadnych dodatkowych danych czy 
dokumentów – wystarczy, że poda-
my swój nr Pesel. 
ŁG

W Kórniku, w sali KCRiS „Oaza”, 
uruchomiono punkt szczepień
Pierwsze 720 szczepionek podano pacjentom 13 maja. dwa dni później  dostarczono kolejnych 1000 
dawek. Punkt obsługują lekarze ze szpitala Podolany, a formalności związane ze szczepieniem 
pomagają dokonać wolontariusze, w tym lokalni radni i urzędnicy. Podobne punkty działają także 
np. w Buku, Swarzędzu, Konarzewie, Luboniu, Mosinie, Koziegłowach i Rokietnicy

o gminie Kórnik czytaj także
naszglospoznanski.pl
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już 1 czerwca rozpocznie się kolej-
na, czwarta edycja Budżetu obywa-
telskiego Gminy Komorniki. W tej 
edycji, podobnie jak w latach ubie-
głych, do dyspozycji będzie pula 
600 tys. złotych w podziale: 500 tys. 
zł na zadania inwestycyjne oraz 100 
tys. na zadania nieinwestycyjne. 
Biorąc udział i głosując, to miesz-
kańcy będą mieć okazję do współ-
decydowania o tym, na co zostanie 
wydana ta część budżetu gminy. 

całość konsultacji zostanie w 
całości przeprowadzona elektro-
nicznie, co oznacza, że składanie 
wniosków, zbieranie podpisów pod 
listami poparcia oraz głosowanie 
odbędzie się wyłącznie na interne-
towej platformie budżetu obywa-
telskiego: www.komorniki.budzet-
-obywatelski.org. 

już dziś można tam znaleźć 
niezbędne informacje. można się 
również zapoznać ze wszystkimi 
projektami, jakie do tej pory zosta-
ły zrealizowane w ramach trzech 
poprzednich edycji. Wśród nich są 
np. wakacyjne spływy kajakowe, 

park śniadaniowy, kino plenero-
we, lasek rekreacyjno-sportowy w 
Plewiskach, strefa zdrowia dziec-
ka, zagospodarowanie wodospadu 
czy rekreacyjny park rodzinny nad 
Wirynką. to tylko nieliczne z nich. 
Wachlarz możliwości jest duży, 
a wszystko zależy od wyobraźni i 
kreatywności wnioskodawców. za-
dania do budżetu obywatelskiego 
może zgłosić każdy mieszkaniec 
gminy. mogą one dotyczyć np. 
wzbogacania infrastruktury gmin-
nej poprzez budowę, rozbudowę 
lub modernizację jej elementów; 
działań służących poprawie warun-
ków życia i funkcjonowania miesz-
kańców lub wydarzeń o charakte-
rze prospołecznym, kulturalnym, 
oświatowym czy sportowym. 

W praktyce wygląda to następu-
jąco:  

– od 1 do 30 czerwca 2021 miesz-
kańcy zgłaszają propozycje projek-
tów do budżetu, które następnie są 
analizowane pod kątem możliwości 
realizacji; 

– propozycje projektów, które 

pomyślnie przeszły weryfikację pod-
dane będą pod powszechne i bezpo-
średnie głosowanie mieszkańców 
gminy, które odbędzie się od 1 do 15 
października 2021; 

– najwyżej ocenione propozycje 
projektów przeznaczone zostaną do 
realizacji – wpisując je do budżetu 
gminy, ogłoszenie wyników nastąpi 
do 29 października 2021. 

zatem zapraszamy do zgłaszania 
i promowania interesujących pomy-
słów na rzecz najbliższego otocze-
nia. mamy nadzieję, że kolejna edy-
cja będzie cieszyła się równie dużym 
zainteresowaniem jak poprzednie.

Wszystkie niezbędne informacje 
dostępne są na stronie internetowej 
Budżetu obywatelskiego Gminy 
Komorniki: komorniki.budzet-oby-
watelski.org. 

– Wspólnie zdecydujmy na co 
przeznaczyć te pieniądze! – apelują 
organizatorzy. Red 

Zgłoś projekt 
rozpoczyna się czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Komorniki
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1 kwietnia 2021r. ruszyła iV edycja 
przyjmowania wniosków na dofi-
nansowanie likwidacji starego pieca 
węglowego na inne proekologiczne 
źródło ciepła w budynkach lub loka-
lach mieszkalnych na terenie gminy 
Komorniki. 

W tegorocznej edycji każdy 
wnioskodawca może liczyć na 7 
tysięcy złotych, co zdecydowanie 
zwiększyło zainteresowanie do-
tacją. Pula, jaka była początkowo 
do wykorzystania na ten cel w bu-
dżecie gminy (200 tys. zł), pozwo-
liła na pozytywne rozpatrzenie 28 
wniosków o dofinansowanie. Wy-
dział infrastruktury Komunalnej 
i ochrony Środowiska złożył do 
wójta jana Brody wniosek o zwięk-
szenie tej kwoty o kolejne 200 tys. 
zł. na minionej sesji, 20 maja, 
komorniccy radni zagłosowali za 
zmianą. 

nabór trwa do 15 sierpnia i na 
chwilę obecną w urzędzie Gminy 
Komorniki złożonych jest 58 wnio-
sków o dofinansowanie. 

dla osób, które nie załapią się na 
dofinansowanie w tym roku dobra 
wiadomość jest taka, że będą one 
miały pierwszeństwo w następnym 
naborze. istotne jest to, aby wymia-
na starego pieca nie nastąpiła do 
czasu podpisania umowy z gminą. 
W innym przypadku wniosek prze-
padnie. 

Wszystkie informacje o pro-
gramie oraz niezbędne doku-
menty dostępne są na stronie  
www.komorniki.pl. 
Red 

Więcej pieniędzy 
na wymianę 
pieców

na terenie gminy Komorniki poja-
wiła się nowa placówka medyczna 
- centrum medyczne Komorniki. z 
początkiem maja rozpoczęło swo-
ją działalność, przyjmuje pierw-
szych pacjentów i już wyrabia sobie 
wśród mieszkańców dobrą markę. 
centrum przyjmuje pacjentów w 
Komornikach, na drugim piętrze 
budynku ośrodka zdrowia, które-
go pomieszczenia odziedziczyło po 
Gminnym ośrodku Kultury. trze-
ba je było wyremontować, przysto-
sować do nowych zadań, co było 
wspólnym przedsięwzięciem gminy 
i spółki cmK.

Pacjenci chcący zapisać się do 
nowej przychodni, na razie muszą 
składać deklaracje osobiście. 

– Gdyby było to technicznie moż-
liwe, rejestrowaliby się u nas przez 
internet, nie wychodząc z domu, 
jak w przypadku innych przychod-
ni. niestety, system informatyczny, 
którym posługuje się narodowy 
Fundusz zdrowia, jeszcze na to nie 
pozwala. Prawdopodobnie zmieni 
się to w połowie czerwca – informu-
je Artur Bąk, prezes cmK.

nie tylko sposób rejestracji jest 

kłopotem nowego podmiotu. także 
brak zgody nFz-u na podpisanie 
umowy ze specjalistami. część po-
mieszczeń zajmą gabinety takich 
lekarzy jak kardiolog, reumatolog, 
gastrolog. znajdzie się tu także ga-
binet zabiegowy i pokój wybudzeń. 
Świadczenia będą narazie dostępne 
tylko w systemie komercyjnym. jest 
nadzieja, że gdy zagrożenie epide-
miczne minie, nFz łaskawiej spoj-
rzy na finansowanie usług specjali-
stycznych.

W przeciwieństwie do innych 
gminnych przychodni, placówka nie 

ogranicza się do teleporad. lekarze 
przyjmują codziennie w godzinach 
od 8 do 18, w czwartki do 20. działa 
tu system rejestracji oparty na pro-
fesjonalnych rozwiązaniach infor-
matycznych. ułatwi to pacjentom 
kontakt. telefon nie będzie zajęty, 
system kolejkowy pozwoli umówić 
wizytę u lekarza. W przypadku du-
żej liczby jednoczesnych zgłoszeń, 
rejestracja szybko oddzwoni do pa-
cjenta. działające tu oprogramowa-
nie pozwoli na łączność gabinetów 
z rejestracją, organizowanie telewi-
zyt, wirtualnych konsultacji.

centrum medyczne Komorniki 
zaprasza wszystkie osoby zaintere-
sowane zapisem do złożenia dekla-
racji i skorzystania z oferty przy-
chodni. Red

Nowa jakość w ochronie zdrowia

o gminie Komorniki czytaj także na  
naszglospoznanski.pl

centrum medyczne Komorniki
ul. stawna 7 (ii piętro)
62-052 Komorniki
rejestracja nFz: 61 600 64 33
rejestracja usługi komercyjne:
61 600 64 34

Kontakt:
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