
pomiędzy autobusami a  koleją. Przy 
węźle powstaną parkingi typu „parkuj 
i jedź”, na których znajdzie się miejsce 
dla ok. 200 aut.
–  Jako powiat już od wielu lat przygo-
towujemy się do tej inwestycji. Półtora 
roku temu za 12 mln zł wyremontowana 
została właśnie ul. Grunwaldzka w Plewi-
skach  – mówi starosta Jan Grabkowski, 
który jest jednym z  inicjatorów powsta-
nia tego węzła. 
Koszt inwestycji wyniesie ok. 100 mln zł.  
W przedsięwzięciu partycypować będą 
powiat poznański, miasto Poznań oraz 
gmina Komorniki. Decyzja Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

pozwala na rozpoczęcie starań o  dofi-
nansowanie ze środków Unii Europej-
skiej. – W  tym konkretnym przypad-
ku zasadne wydaje się aplikowanie do 
programu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Dysponując planem 
transportowym, porozumieniem po-
między kilkoma samorządami w  za-
kresie projektowania i  budowy wia-
duktu zwiększamy szansę, by otrzymać 
85 proc. dofinansowania unijnego. 
Warto taką szansę wykorzystać – pod-
kreśla starosta poznański. 
Rozpoczęcie prac zaplanowano na koniec 
roku 2020. 

oprac. Paweł Napieralski 

Inwestycja ułatwi dojazd do miasta 
wszystkim, którzy dzisiaj tracą mnó-
stwo czasu w  potężnych korkach. Na 

tunel długo czekają zarówno mieszkańcy 
gminy Komorniki, jak i poznaniacy.
Dzisiaj ul. Grunwaldzką w ciągu doby 
przejeżdża blisko 10 tys. pojazdów, 
a z przecinającej ją linii kolejowej ko-
rzysta około 130 pociągów. Biorąc pod 
uwagę, że jest to trasa, która umożli-
wia dojazd do autostrady A2 oraz dro-
gi krajowej nr 5, wybudowanie węzła 
w tym miejscu jest koniecznością. Po-
wstanie on w  pobliżu stacji kolejowej 
Poznań Junikowo. Pod torami prze-
biegać będzie tunel ułatwiający szybki, 
bezkolizyjny przejazd oraz przejście 
dla pieszych. Dodatkowo w  ciągu ul. 
Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. 
Twardogórskiej do Wołczyńskiej, po-
wstanie droga łącząca ją z ul. Piwonio-
wą i  Szarotkową. Chodniki i  ścieżki 
rowerowe zwiększą bezpieczeństwo 
pieszych i  rowerzystów. Planowana 
infrastruktura podniesie też atrakcyj-
ność komunikacji publicznej, która 

stanowić będzie alternatywę dla trans-
portu samochodowego. Węzeł prze-
siadkowy umożliwi szybką przesiadkę 
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Wizualizacja przedstawia rozwiązanie komunikacyjne przy Grunwaldzkiej po zakończeniu inwestycji 

Węzeł GrunWaldzka 
coraz bliżej
dobra wiadomość dla mieszkańców Plewisk i Poznania. 
Właśnie wydano decyzję, która kończy pierwszy etap starań 
o budowę tunelu pod torami przy ul. Grunwaldzkiej. 

jan Grabkowski, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań, starosta poznański: Cieszę się, że 
wreszcie przechodzimy od słów do konkretnych działań. 
Jestem przekonany, że już niedługo sprawa budowy tunelu 
przy Grunwaldzkiej nabierze tempa. Kiedy powstanie tutaj 
węzeł przesiadkowy, poprawi się nie tylko przepustowość. 
Przede wszystkim podniesie  się jakość życia wielu osób. 
Wszyscy mocno odczujemy tę zmianę. Ta inwestycja to 

kolejny przykład, że jako samorządowcy musimy wspólnie szukać takich rozwiązań, 
by mieszkańcom żyło się dobrze i bezpiecznie.

n ruSza budoWa tunelu. Podpisa-
no umowę na realizację inwestycji „Budo-
wa układu drogowego na terenie miasta 
Kostrzyn w  rejonie ulic Grunwaldzkiej, 
Średzkiej i  Powstańców Wielkopolskich 
wraz z tunelem pod torowiskiem linii ko-
lejowej E20 relacji Poznań – Warszawa”. 
Wykonawcą tunelu będzie firma Strabag 
Sp. z o.o., natomiast układ drogowy wy-
buduje Zakład Drogowo-Transportowy 
Sławomir Begier. Wartość inwestycji to 
ponad 50 mln zł. Przy budowie tunelu 
zostaną wybudowane bądź zmoderni-
zowane w  Kostrzynie ulice: Kopernika,  
al. 3 Maja, Miłosza, Nad Strumieniem oraz 
w  części: Średzka, Powstańców Wielko-
polskich, Akacjowa i Sienkiewicza. Na no-
wym układzie drogowym powstaną trzy 
ronda, które poprawią płynność ruchu 
samochodowego w  centrum Kostrzyna. 
Zakończenie inwestycji planowane jest 
w pierwszym półroczu 2021 roku.
n Wizyty Studyjne ucznióW z GMi-
ny SWarzędz. W  ramach trwającej 
I edycji Projektu „Mój zawód – moja przy-
szłość” uczniowie klas III gimnazjalnych 
i  VIII szkół podstawowych uczestniczyli 
w  wyjazdach studyjnych do okolicznych 
zakładów. Celem projektu jest wsparcie 
uczniów w  wyborze ścieżki edukacyjno-
-zawodowej. Uczestnicy wyjazdów mieli 
możliwość zapoznania się ze specyfiką 
pracy w poszczególnych branżach, a tak-
że z  kwestiami dotyczącymi zarządzania 
oraz prowadzenia małych i średnich firm.
n reMont tarGoWiSka. Do 31 paź-
dziernika 2019 roku powinna zakończyć 
się przebudowa targowiska w Szamo-
tułach. Remont obejmie wymianę na-
wierzchni, pojawi się nowe zadaszenie 
i  oświetlenie placu, zmieniona zostanie 
organizacja ruchu, ułatwiająca dostęp 
do stoisk. Przebudowa kosztować będzie 
ponad 3,5 mln zł. Urząd Miasta i  Gminy 
Szamotuły otrzymał na ten cel ponad 800 
tys. zł unijnego dofinansowania z PROW.
n PrzeciW narkoManii. Gmina Śrem 
po raz kolejny włączyła się w  kampanię 
profilaktyczną pt. „Narkotyki? To mnie 
nie kręci!”. Kampania kierowana jest do 
uczniów klas gimnazjalnych, klas VII i VIII 
szkół podstawowych oraz ich rodziców. 
Jej celem jest dostarczenie informacji 
o  skali zjawiska zażywania narkotyków 
i  substancji psychoaktywnych przez 
młodzież w  Polsce oraz jego potencjal-
nych skutkach i konsekwencjach zdrowot-
nych, prawnych i społecznych. oprac. pn
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Z  Jarosławem Zawadzkim, zastępcą dy-
rektora ds. Systemu Informacji Prze-
strzennej w  Zarządzie Geodezji i  Kata-
stru Miejskiego GEOPOZ w  Poznaniu, 
rozmawia Paweł Napieralski. 

Na czym polega funkcjonowanie Sys-
temu Informacji Przestrzennej (SIP) 
w Poznaniu?
W  Poznaniu System Informacji Prze-
strzennej budujemy od wielu lat. Two-
rzymy go dla urzędników, architektów, 
inwestorów i  mieszkańców. System ma 
ułatwić podejmowanie decyzji doty-
czących różnych dziedzin – ochrony 
środowiska, planowania przestrzenne-
go, edukacji, zdrowia. Ma przyspieszyć 
wydawanie decyzji, a  z  drugiej strony 
sprawić, że tworzenie prawa dotyczące-
go przestrzeni, podejmowanie decyzji 
w  tym zakresie będzie bardziej przej-
rzyste dla mieszkańców. Celem SIP jest 
ponadto zachęcenie mieszkańców do 
partycypacji w  wielu działaniach, np. 
dotyczących planowania przestrzenne-
go, zagospodarowania przestrzeni lub 
ochrony środowiska.
W  jaki sposób system ułatwia miesz-
kańcom partycypację w  tych działa-
niach?
Budujemy system, który funkcjonuje 
w  dwóch widokach – 2D i  3D. Wydaje 
się, że obszarem, który najlepiej przybliża 
mieszkańcom zagadnienia dotyczące pla-
nowania i zagospodarowania, jest właśnie 
widok 3D. Przedstawienie koncepcji 
planistycznej na określonym etapie 
sporządzania planu zagospodarowania 
przestrzennego powoduje, że ten pro-
ces dla mieszkańców jest jaśniejszy, a  to 
może stanowić swego rodzaju zachętę do 
włączania się w  proces tworzenia planu, 
prowokuje do dyskusji nad planem, zgła-
szania własnych propozycji. To obszar, 
w  którym wskazana jest partycypacja 
społeczna. 
Wyjaśnijmy, system informacji prze-
strzennej w 3D to nic innego jak przed-
stawienie miasta w  obrazie trójwymia-
rowym. System w Poznaniu już działa. 
Od kiedy?
Odbieraliśmy ten system w  czerwcu, 
w  lipcu i  sierpniu daliśmy sobie czas na 
rozruch. Na początku września system 
został udostępniony i  jest integralną 
częścią poznańskiego SIP-u, no i bardzo 
istotnie go wzbogaca, widzimy, że cieszy 
się sporym zainteresowaniem. 
Czy mamy dane dotyczące zaintereso-
wania mieszkańców? Ile mamy wejść, 
co ich najbardziej interesuje?
Robiliśmy taką analizę w  lutym i  prak-
tycznie od września do lutego mieliśmy 
ponad osiemset pobrań fragmentów 
modelu. Widać, że wśród klientów, 
którzy pobierają ten model, olbrzymią 
część stanowią studenci i  uczniowie, 
ale też pracownie architektoniczne, 
które pobierają ten model na potrzeby 
własnych opracowań. 

Rozumiem, że mieszkańcy nie dokony-
wali pobrań, a  system na razie ma dla 
nich znaczenie jedynie informacyjne. 
Czy system daje możliwość wniesienia 
uwag, sugestii przez mieszkańców?
Ściśle współpracujemy z  Miejską Pra-
cownią Urbanistyczną (MPU). W  trak-
cie ostatniego spotkania uzgodniliśmy 
zasady współpracy, która ma polegać na 
przygotowaniu przez nas pewnych czę-
ści modelu na potrzeby opracowanych 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego. Kolejnym krokiem ma być imple-
mentacja koncepcji do modelu, tak aby 
stworzyć warstwę prezentacyjną dla kon-
cepcji, udostępnić ją mieszkańcom i dać 
możliwość wypowiadania się, włączenia 
się w proces. Celem tego działania jest też 
pobudzenie mieszkańców do wypowia-
dania się i  danie możliwości konsultacji 
ze społecznością lokalną, aby pozyskać 
opinie na temat planów zagospodarowa-
nia konkretnego, wyznaczonego obszaru. 
Wtedy dojdzie do zdynamizowania pro-
cedury planistycznej. Jednocześnie stanie 
się ona bardziej transparentna. 
Czy w 3D można już obejrzeć całe mia-
sto?
Tak. Warto w tym miejscu wspomnieć, że 
Poznań jest jedynym miastem w  Polsce, 
które posiada taki system. 
Jak ten system 3D może służyć inwe-
storom, w jakim zakresie mogą z niego 
korzystać?

Inwestorzy otrzymują do dyspozy-
cji gotowy model określonego terenu, 
włącznie z kształtem brył. System może 
lepiej służyć projektantom, którzy pla-
nują uczestnictwo w  jakimś konkursie 
architektonicznym. Na przykład pewne 
fragmenty miasta w  3D wydawaliśmy 
na potrzeby konkursu dotyczącego bu-
dowy Teatru Muzycznego w  Poznaniu. 
System 3D odzwierciedla ukształtowa-
nie miasta, widzimy bryły istniejących 
budynków. Architekt ma możliwość 
wrysowania w  ten obraz projektowane-
go obiektu. W naszym modelu możemy 
zobaczyć ukształtowanie całego miasta. 
To bardzo ważne dla inwestora, aby zo-
baczyć planowany obiekt w  otoczeniu 
już istniejących.
Czy sądzi Pan, że uzasadnione byłoby 
wprowadzenie takiego systemu na te-
renie obszaru metropolii Poznań? Jeśli 
tak, co by to mogło dać gminom? 
System byłby pomocny np. dla urzędni-
ków pracujących w działach związanych 
z  planowaniem przestrzennym, gospo-
darką nieruchomościami, finansami, 
przede wszystkim podatkami. System 
usprawniłby pracę i zapewne skrócił czas 
oczekiwania na decyzje. O zaletach syste-
mu dla mieszkańców i inwestorów mówi-
łem wcześniej. Można więc powiedzieć, 
że korzyści dla wszystkich użytkowników 
tego systemu są nie do przecenienia.

rozmawiał: Paweł Napieralski

cały Poznań w 3d
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W  ramach systemu teleopieki gmina 
Tarnowo Podgórne zapewni telefo-
niczną opiekę domową dla 30 samotnie 
mieszkających starszych mieszkańców. 
Program skierowany jest do osób, które 
ze względu na stan zdrowia zagrożone 
są zasłabnięciem lub upadkiem.
Uczestnicy programu otrzymają urzą-
dzenie nadawczo-odbiorcze wyposażone 
w kartę SIM, z wykupionym na czas trwa-
nia projektu abonamentem. Aparaty za-
pewnią możliwość bezpłatnego połącze-
nia z całodobowo czynnym Telecentrum. 
Dodatkowo seniorzy dysponować będą 
osobistym nadajnikiem, który umożli-
wi wezwanie natychmiastowej pomocy 
w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu.
Po otrzymaniu sygnału Telecentrum 
ustali przyczyny alarmu i  zapewni nie-

zwłoczną, adekwatną do sytuacji inter-
wencję. Działanie obejmie w  szczegól-
ności powiadomienie wskazanych osób 
z  listy kontaktowej, wezwanie karetki 
pogotowia ratunkowego, straży pożarnej 
lub policji do miejsca zamieszkania pod-
opiecznego, wraz z  podaniem istotnych 
informacji na temat stanu zdrowia i zaist-
niałej sytuacji.
Projekt będzie realizowany do 31 maja 
2020 roku, a jego koszt wyniesie 30 600 zł.  
Program teleopieki jest jednym z elemen-
tów projektu „Tarnowo Podgórne dla Se-
niorów – działania opiekuńcze i aktywiza-
cyjne”, realizowanego przez gminę Tarnowo 
Podgórne przy unijnym wsparciu ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. oprac. pn

W  drugiej połowie 2020 roku zakoń-
czy się budowa węzła przesiadkowe-
go w  Paczkowie. Przy dworcu PKP 
w  Paczkowie podróżni będą mieli do 
dyspozycji obszerny parking dla samo-
chodów osobowych, a obok niego wiatę 
dla rowerów. Cały teren zostanie upo-
rządkowany, a  przebudowa fragmentu 
ul. Średzkiej poprawi warunki komuni-
kacyjne w tym miejscu.
Koszt realizacji zadania wyniesie ponad 
3,6 mln zł. Inwestycja gminy Swarzędz 
w Paczkowie jest częścią szerszego projek-
tu. Przedsięwzięcie to oprócz wybudowa-
nia zintegrowanego węzła przesiadkowego 

w Paczkowie oraz rozbudowy ul. Średzkiej 
w Paczkowie i Transportowej w Zalasewie 
obejmuje również przebudowę bazy trans-
portowej w Garbach, zakup 7 niskoemisyj-
nych autobusów miejskich spełniających 
normę czystości spalin EURO 6 oraz zakup 
6 tablic informacyjnych w technologii LED 
związanych z  budową systemu oznako-
wania i  informacji pasażerskiej. Całkowita 
wartość zadania to ponad 37 mln zł, z czego 
dofinansowanie z  UE wynosi 13,9 mln zł. 
Inwestycja realizowana jest w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonowania 
Poznania. mw (UMiG Swarzędz)

tarnowo dla seniorów

Paczkowo czeka na węzeł
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„Celem tego 
działania jest 
też pobudzenie 
mieszkańców do 
wypowiadania się 
i danie możliwości 
konsultacji ze 
społecznością 
lokalną, aby 
pozyskać opinie 
na temat planów 
zagospodarowania 
konkretnego, 
wyznaczonego 
obszaru”.

Umowa podpisana, wykonawcą będzie konsorcjum firm: Infradrog Chodzież Sp. z o.o. Sp. k. 
oraz Rokan Chodzież Sp. z o.o. Sp. k.



iiiKwiecień 2019 r.  
www.metropoliapoznan.pl kurier metropolitalnymetropolia

Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
rozpoczyna działania na rzecz budowy 
partnerstwa lokalnego w  Gruzji. Pro-
jekt realizowany będzie dla położonego 
w Gruzji regionu Imeretia. 
Celem projektu jest promowanie rewi-
talizacji w  poprzemysłowych miastach 
regionu Imeretia poprzez budowanie 
partnerstw lokalnych pomiędzy różnymi 
partnerami. W ramach projektu przygo-
towane zostaną programy rewitalizacji 
dla trzech gmin gruzińskich. Podstawą 
dla ich opracowania będą doświadczenia 
z  obszaru metropolii Poznań. Ponadto 
projekt ma przyczynić się do zwiększenia 
zdolności gruzińskich gmin i  partnerów 
do budowania partnerstwa przy udzia-
le szerokiego grona odbiorców. Jednym 
z  zadań projektu jest zwiększenie zdol-
ności pracowników administracji lokal-
nej i  jej partnerów do przeprowadzenia 
procesu rewitalizacji. Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań pełni w projekcie rolę 

partnera, którego zadaniem jest dostar-
czenie know-how w  zakresie budowania 
partnerstw, przeprowadzania procesu 
rewitalizacji, realizacji projektów rewita-
lizacyjnych, konsultacji społecznych itp. 
Z racji dużych doświadczeń Stowarzysze-
nia w realizacji tego typu projektów, a tak-
że zaawansowanego procesu rewitalizacji 
zarówno w mieście Poznań, jak i w gmi-
nach zrzeszonych w ramach Stowarzysze-
nia, Metropolia Poznań będzie dzielić się 
swoimi doświadczeniami z  pracownika-
mi administracji gruzińskiej. 
Projekt „Partnerstwo lokalne na rzecz 
rewitalizacji miast postindustrialnych 
w  Imeretii” finansowany jest przez Ko-
misję Europejską w  ramach programu 
Wsparcie dla władz lokalnych w  Gruzji 
(Support to Local Authorities in Georgia). 
Wartość projektu wynosi ponad 355 tys. 
euro, w tym dofinansowanie UE 315 tys. 
euro. Projekt będzie realizowany w latach 
2019–2021. sc

Metropolia wesprze Gruzję

45 tysięcy osób z obszaru metropolii Po-
znań będzie miało możliwość bezpłatne-
go zaszczepienia się przeciwko grypie. Na 
początku marca w Urzędzie Marszałkow-
skim w Poznaniu podpisana została umo-
wa na dofinansowanie realizacji projektu 
pn. „Profilaktyczny program szczepień 
przeciwko grypie w Metropolii Poznań”. 
Projekt realizować będzie Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań (SMP). Koszt całko-
wity realizacji projektu wyniesie prawie 
4,7 mln zł. Działanie dofinansowane zo-
stanie m.in. ze środków Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014–2020 oraz z  budżetu pań-
stwa. Prawie 234 tys. zł stanowić będzie 
wkład własny Stowarzyszenia. Projekt 
realizowany będzie w  latach 2019–2022 
w  ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Poznania. – W  całym 
województwie wielkopolskim na pro-
gramy prozdrowotne samorząd woje-
wództwa przeznaczył ponad 160 mln zł. 
Na program szczepień przeciwko grypie 
z tej puli przeznaczyliśmy 19 mln zł. Pod-
stawowym celem projektu jest ochrona 
rynku pracy, zachowanie ciągłości pra-

cy – podkreśla Wojciech Jankowiak, wice-
marszałek województwa wielkopolskiego.
SMP wraz z partnerami opracowało pro-
gram szczepień na terenie Poznania i ob-
szaru metropolii Poznań. Z  darmowych 
szczepień w  latach 2019–2022 skorzystać 
będzie mogło 45 tys. osób. Grupę docelo-
wą stanowią osoby w wieku od 50 do 64 
lat oraz młodsze (25–49 lat), jeśli wyko-
nują zawód wymagający kontaktu z  dużą 
liczbą ludzi (praca w  handlu, transporcie 
publicznym, oświacie, ochronie zdrowia, 
administracji itp.). Szczepienia będą udzie-
lane w  co najmniej 40 punktach zlokali-
zowanych w  placówkach POZ na terenie 
metropolii Poznań. Punkty szczepień będą 
funkcjonować także w godzinach popołu-
dniowych i  w  soboty. Planowane jest też 
utworzenie punktów szczepień w  zakła-
dach pracy, których pracownicy należą do 
grup zwiększonego ryzyka (np. admini-
stracja, służba zdrowia, oświata, handel). 
Dodatkowo wsparciem w postaci szkoleń 
z zakresu profilaktyki zdrowotnej  zostanie 
objętych 400 osób, zarówno pracowników 
służby zdrowia, jak i pracowników zakła-
dów pracy należących do grup zwiększo-
nego ryzyka zarażenia grypą.

– Ten program wpisuje się w  politykę 
prozdrowotną Stowarzyszenia Metropo-
lia Poznań. Z  wielką satysfakcją przyją-
łem informację o  dofinansowaniu jego 
realizacji – mówi Jan Grabkowski, wice-
prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropo-
lia Poznań.
Statystyki wskazują, iż zachorowania na 
grypę istotnie wpływają na dezaktywację 
zawodową pracowników, w szczególności 
u osób w wieku od 50 do 64 lat oraz grup 
podwyższonego ryzyka zachorowania na 
grypę z uwagi na charakter wykonywanej 
pracy. Tylko w  styczniu br. w  Wielko-
polsce odnotowano 76 914 przypadków 
zachorowań i  podejrzeń zachorowań na 
grypę, w tym 545 wymagało hospitaliza-
cji, a 2 osoby zmarły.  
– Bardzo się cieszę, że opracowaliśmy 
program, który nie będzie obciążał bu-
dżetów lokalnych samorządów, a będzie 
sfinansowany ze środków unijnych, ze 
środków budżetu państwa. Wierzę, że 
projekt spotka się z  uznaniem miesz-
kańców metropolitalnych gmin  – mówi 
Tadeusz Czajka, wiceprezes Zarządu Sto-
warzyszenia Metropolia Poznań.

Paweł Napieralski

Choć zgodnie z  przysłowiem kwiecień 
przynosi trochę zimy, trochę lata, to cie-
płych dni przeważnie jest więcej. Dzięki 
temu można w pełni skorzystać z atrak-
cji na świeżym powietrzu, których na 
terenie metropolii Poznań nie brakuje.
W  pierwszy weekend miesiąca na tory 
powróci Mosińska Kolej Drezynowa. 
Wycieczka drezyną rowerową albo na-
pędzaną ręcznie klasyczną kiwajką to nie 
tylko solidny trening, ale i  okazja, żeby 
zobaczyć piękne zakątki Wielkopolskiego 
Parku Narodowego w  wiosennej scene-
rii. Dobrym miejscem na poszukiwanie 
oznak wiosny będzie też wizyta w  jed-
nym z arboretów: w Kórniku lub Zielon-
ce, gdzie na brak różnorodności zarówno 
wśród rodzimych, jak i  egzotycznych 
roślin narzekać z  pewnością nie można. 
Mniej znanym, a  równie ciekawym ce-
lem weekendowej eskapady może stać się 
Źródełko Żarnowiec. Mało kto wie, że to 
malownicze miejsce, ukryte na pofałdo-
wanym terenie leśnym niedaleko Dopie-
wa, to jedyne w regionie źródło o praw-
dziwie górskim charakterze.
Kwietniowe słońce sprzyja przejażdż-
kom rowerami miejskimi z wypożyczalni 
w Poznaniu, Szamotułach, Śremie i Pobie-
dziskach. Tę ostatnią miejscowość warto 
odwiedzić w  trakcie weekendu poprze-
dzającego Święta Wielkanocne. W  tym 
czasie odnowiony i rozbudowany Skansen 
Miniatur Szlaku Piastowskiego będzie 
hucznie obchodzić otwarcie sezonu tury-
stycznego, a  ich sąsiedzi z  Grodu Pobie-
dziska zwołają Wiec Piastowski. Podwójna 
impreza to okazja do podróży w czasie do 
wieków średnich, doświadczanych wszyst-

kimi zmysłami: nie zabraknie średnio-
wiecznej muzyki, jadła, napitków, turnie-
jów rycerskich i  pokazów jazdy konnej, 
a gwoździem programu będzie strzelanie 
z  dawnych machin oblężniczych, między 
innymi z gigantycznego trebusza. 
W tym samym czasie Muzeum Narodowe 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywcze-
go w  Szreniawie szykować się będzie już 
do świąt. Podczas jarmarku wielkanocne-
go będzie można samodzielnie przygoto-
wać wielkanocne palmy i  okolicznościo-
we kartki, a  własnoręcznie udekorowane 
mazurki i  pisanki staną się ozdobą nie-
jednego świątecznego stołu. Po Wielka-

nocy przychodzi lany poniedziałek. Kto 
tego dnia ma ochotę na kontakt z  wodą, 
ale niekoniecznie wylewaną z  wiadra na 
głowę, może wsiąść na pokład niewielkie-
go statku, który pierwszy raz w tym roku 
wypływa na wody Jeziora Kórnickiego. 
Rejs warto połączyć ze spacerem po uro-
kliwej promenadzie, gdzie można spotkać 
samą Wisławę Szymborską. Fotka na po-
mniku-ławeczce z noblistką i jej… kotem 
pozwoli zachować na dłużej wspomnienia 
kórnickiej wycieczki. 

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna

bezpłatne szczepienia przeciwko grypie 

turystyczna wiosna
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Umowę podpisali: Wojciech Jankowiak – wicemarszałek województwa wielkopolskiego,  
Jan Grabkowski – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, starosta poznański 
i Tadeusz Czajka – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, wójt gminy 
Tarnowo Podgórne 

Wiec Piastowski w Grodzie Pobiedziska 2 

Okolice Kutaisi, prowincja Imeretia w Gruzji



Henryk Kijanowski od urodzenia 
jest mieszkańcem gminy Czerwonak, 
mieszka w  Owińskach. Emerytowany 
nauczyciel zawodu, działacz społeczny, 
animator kultury, artysta amator rzeź-
biarz, malarz, interesuje się też pszcze-
larstwem. 
Z  farbą olejną pierwszy raz się zetknął 
w  wieku szkolnym. – Mieliśmy z  kolegą 
do wykonania pracę domową, pracowa-
liśmy razem. W  pewnym momencie do 
pomieszczenia wszedł jakiś mężczyzna, 
przyglądał się naszej pracy, a  po chwili 
przyniósł farby. W  tubach. Powiedział: 
Malujcie tymi farbami. I pokazał sposób 
łączenia kolorów. Od tego momentu je-
stem zakochany w tych farbach – mówi. 

W  tryby malarstwa wpadł w  latach 80. 
Pierwszą stworzoną przez niego pracą 
była kopia obrazu, który zobaczył w En-
cyklopedii Powszechnej. Obraz przedsta-
wiał drzewo i zachód słońca, utrzymany 
był w ciemnych barwach. – Od tamtego 
czasu ten obraz stanowi dla mnie inspira-
cję, pobudza mnie do dalszej pracy. W tej 
tonacji czuję się najlepiej – mówi. Każdy 
obraz, który maluje, jest po części kopią 
obrazów znanych malarzy – np. van Go-
gha lub Vermeera. Pan Henryk nie uczył 
się malarstwa w szkołach, do wszystkiego 
dochodził sam. Miał wystawy obrazów 
i  rzeźby, m.in. w  Rogoźnie, Murowanej 
Goślinie, Czerwonaku, Koziegłowach 
i Swarzędzu. pn

iV kurier metropolitalny metropolia

czerWonak
n 4 kwietnia, g. 19, Centrum Kultury 
i Rekreacji w Koziegłowach (CKiR), z cy-
klu Kino za trzy zeta – Debiuty Polskie, 
kolejna odsłona filmów krótkometra-
żowych. W  programie: Chryzantemy, 
reż. Magdalena Zambrzycka, wyst.: 
Anna Andrzejewska, Sara Celler-Jezier-
ska, Hanna Śleszyńska, Krzysztof Dracz, 
oraz film Pan Rudnicki i samochody, reż. 
Andrzej Mańkowski; wejściówki: 3 zł
n 6 kwietnia, g. 12, CKiR, spektakl lal-
kowy dla dzieci w wieku 3–10 lat Księ-
życowe opowieści, w wykonaniu Teatru 
Małe Mi, bilety: 15 zł 
n 12 kwietnia, g. 18 i 20, sala Gminnego 
Ośrodka Kultury Sokół w  Czerwonaku, 
spektakl Mniszka. Przedstawienie jest 
podróżą przez wypełnioną modlitwą 
i  pracą codzienność klasztoru, podróżą 
po życiu emocjonalnym i  duchowym 
cysterek, o  ich powołaniu, oddaniu, ale 
też wątpliwościach. Przestrzeń wypełnia 
się dźwiękami litanijnie powtarzanego 
tekstu oraz pięknymi pieśniami wykona-
nymi w technice białego śpiewu. Wyst.: 
Małgorzata Abramczyk, Dorota Garcza-
rek, Natalia Gilicka, Ewa Jachczyk, Izabel-
la Jarczyk, Dorota Marciniak, Małgorzata 
Kościelniak, Ada Kozak, Katarzyna Prą-
dzyńska, Małgorzata Wasilewska; sce-
nogr. i reż. Anna Rozmianiec, bilety: 5 zł
n 13 kwietnia, g. 10–14, przed budyn-
kiem oraz w CKiR, VI Wielkanocny Targ 
Wiejski, m.in. stoiska z  rękodziełem 
oraz lokalnymi specjałami, dla dzieci 
i dorosłych warsztaty szydełkowe oraz 
warsztaty wyplatania z papierowej wi-
kliny, sąsiedzka wymiana roślin
n 26 kwietnia, g. 17.30–20.30, CKiR, 
warsztaty ceramiczne z gliną samoutwar-
dzalną, w  ramach cyklu Pomysłodajnia; 
tematem warsztatów będzie świat kwia-
tów, owoców i  nasion, koszt uczestnic-
twa: 100 zł/os. (w cenie materiały). 

kleSzczeWo
n 5 kwietnia, g. 19, Gminny Ośrodek 
Kultury w Kleszczewie, z cyklu Łap Kul-
turę, spektakl pantomimiczny Pozwól 
zaistnieć teatru SOMA, wstęp bezpłatny
n 6 kwietnia, g. 10.30, Hala Widowi-
skowo-Sportowa GOKiS (Hala) w Klesz-
czewie, Turniej Piłki Siatkowej Samo-
rządowców Metropolii Poznań, wstęp 
bezpłatny
n 14 kwietnia, g. 15, Hala w Kleszcze-
wie, Gminny Konkurs Piosenki Przed-
szkolnej, wstęp bezpłatny
n 25 kwietnia, g. 19, świetlica w  Go-
warzewie, spotkanie z Agnieszką Chęś 
Czego o  swojej kulturze nie powie ci 
Arab, z  cyklu Halo Świat, wstęp bez-
płatny

oborniki
n 5 kwietnia, g. 16, Obornicki Ośrodek 
Kultury (OOK), warsztaty dla dzieci Kids 
kitchen (grupa I), wstęp bezpłatny
n 5 kwietnia, g. 19, OOK, koncert: Gru-
pa bez Jacka, Cztery Pory Miłowania, 
bilety: 35 zł 
n 6 kwietnia, g. 17, OOK, Kanapa Kota: 
Zbigniew Zamachowski, bilety: 35 zł
n 10 kwietnia, g. 17, OOK, Otwarta 
Pracownia Artystyczna: Wielkanocne 
kompozycje z  wykorzystaniem donic 
i łupków, wstęp bezpłatny.
n 12 kwietnia, g. 16, OOK, warsztaty 
dla dzieci Kids kitchen (grupa II), wstęp 
bezpłatny
n 12 kwietnia, g. 17, OOK, Przegląd 
Młodych Talentów „Mikrofonia”, gość 
specjalny: Szymon Wydra, wstęp: 20 zł 
(poza uczestnikami przeglądu) 
n 13 kwietnia, g. 10, OOK, Poranek Ma-
lucha, wstęp bezpłatny
n 13 kwietnia, g. 18, OOK, koncert: 
John Porter solo, bilety: 30 zł 
n 19 kwietnia, g. 16, OOK, Łatka: Szkoła 
Szycia 
n 24 kwietnia, g. 16, OOK, Otwarta 
Pracownia Artystyczna: Biedroneczki są 
w kropeczki, wstęp bezpłatny
n 27 kwietnia, ul. Obrzycka 88, DT4U 
MTB Maraton:
g. 7–9.30 – weryfikacja zawodników 
w biurze zawodów 
g. 9.45–9.50 – ustawianie się w strefie 
startu uczestników wyścigu Mega 
g. 9.50–9.55 – odprawa przed wyści-
giem 
g. 10 – start wyścigu Mega
g. 10.01 – ustawianie się w strefie star-
tu uczestników wyścigu Mini 
g. 10.10 – odprawa przed wyścigiem 
g. 10.15 – start wyścigu Mini 
g. 10.20 – ustawianie się w  strefie 
startu uczestników wyścigu Tury-
stycznego 
g. 10.21 – odprawa przed wyścigiem 
g. 10.25 – start wyścigu Turystycznego 
g. 10.30 – zawody towarzyszące dla 
dzieci w wieku 4–7 lat 
ok. g. 15 – dekoracja zwycięzców w po-
szczególnych kategoriach

SWarzędz
n 7 kwietnia, g. 18, Sala Koncertowa 
w Zalasewie, występ Jerzego Kryszaka, 
bilety: 40 zł
n 9 kwietnia, g. 18.30, Sala Kameral-
na Ośrodka Kultury w  Swarzędzu,  
ul. Poznańska 14, III spotkanie filmowe 
Swarzędzkiego Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego. Tytuł filmu jest tajemnicą, 
obowiązują zapisy, liczba miejsc ogra-
niczona, wstęp bezpłatny

oprac. pn
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Zaułek twórcy
Drodzy Czytelnicy, serdecznie za-
chęcamy do nadsyłania efektów 
swojej najróżniejszej twórczości. 
„Zaułek twórcy” to miejsce dla Pań-
stwa – osób, które z  potrzeby piszą 
poezję i  prozę, malują, rzeźbią lub 
uprawiają inną twórczość i  chciały-
by jej efekty pokazać innym. Zależy 
nam na tym, aby to były prace ama-
torskie. Oddajemy łamy do prezen-
tacji „twórczości z  szuflady”. Prace 
prosimy nadsyłać na adres kurier@
metropoliapoznan.pl. Prosimy dołą-
czyć krótką historię powstania dzieła 
oraz kilka słów o sobie. red.

Kwiecień 2019 r.  
www.metropoliapoznan.pl

z a u ł e k  t W ó r c y

W  maju rozpoczną się eliminacje do 
XXIV Wojewódzkiego Festiwalu Pio-
senki Przedszkolaków Czerwonak 2019. 
Festiwal jest największą imprezą tego 
typu w Polsce i ma długoletnią tradycję, 
bo organizowany jest już od 24 lat. 
Impreza obejmuje cały obszar wojewódz-
twa wielkopolskiego. W  tym roku finał 
odbędzie się 9 czerwca w  Centrum Kul-
tury i  Rekreacji w  Koziegłowach. Celem 
imprezy jest prezentacja utworów napisa-
nych z myślą o dzieciach, pokazująca ich 
możliwości wokalne oraz zainteresowania. 
Liczba uczestników i  widzów festiwalu 
zwiększa się z  roku na rok. Łącznie, na 
wszystkich szczeblach eliminacji, bierze 
w nim udział ok. 5 tys. dzieci. W gminie 
Czerwonak eliminacje odbędą się 7 maja 
w Centrum Kultury i Rekreacji w Kozie-

głowach, eliminacje dla dzieci z  powiatu 
poznańskiego odbędą się 10 maja w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekre-
acji w  Murowanej Goślinie, natomiast 
eliminacje poznańskie w  Klubie Raszyn. 
Terminy eliminacji na terenie pozostałych 

wielkopolskich gmin i powiatów są obec-
nie ustalane. Organizatorami eliminacji 
rejonowych są ośrodki kultury w Koninie, 
Kaliszu, Lesznie, Trzciance i Obornikach. 
Patronat nad imprezą sprawuje Stowarzy-
szenie Metropolia Poznań. pn

Przedszkolaki będą śpiewać
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Publiczność ubiegłorocznej edycji festiwalu


