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Dodatkowe połączenia będą współ-
finansowane przez samorządy 
gmin i  powiatów znajdujących 

się na trasach poszczególnych linii. Przed 
uruchomieniem systemu Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (PKM) wszystkie 
umowy o  dofinansowanie pomiędzy Sa-
morządem Województwa Wielkopolskie-
go a  pozostałymi samorządami – part-
nerami PKM muszą zostać podpisane. 
Pierwszą część umów o współfinansowa-
niu podpisano 16 kwietnia br. – To jest 
sukces samorządu terytorialnego, jako 
największej zdobyczy wolnej Polski. Pod-
pisując dziś umowy o  dofinansowanie 
PKM, dowiedliśmy, że potrafimy prze-
konywać o  swoich racjach i  dochodzić 
do porozumienia, a  wszystko to robimy 
w interesie mieszkańców – mówił w trak-
cie spotkania Jan Grabkowski, wiceprezes 
zarządu Stowarzyszenia Metropolia Po-
znań, starosta poznański. 
Największą część wydatków związanych 
z  funkcjonowaniem PKM poniesie Sa-
morząd Województwa Wielkopolskie-
go. Współfinansowanie przedsięwzięcia 
oparte będzie na zasadzie solidaryzmu, 
czyli solidarnego udziału wszystkich sa-
morządów położonych wzdłuż danej linii 

kolejowej w udzielaniu wsparcia finanso-
wego Samorządowi Województwa Wiel-
kopolskiego na pokrywanie kosztów czę-
ści uruchamianych połączeń kolejowych. 
Pierwszą część umów o współfinansowa-
nie PKM Województwo Wielkopolskie 

podpisało z  przedstawicielami części sa-
morządów położonych wzdłuż czterech 
linii kolejowych Poznańskiego Węzła 
Kolejowego, tj. Poznań Główny – Gro-
dzisk Wielkopolski, Poznań Główny 
– Wągrowiec, Poznań Główny – Nowy 
Tomyśl, Poznań Główny – Jarocin. Umo-
wy z  przedstawicielami pozostałych sa-
morządów położonych wzdłuż czterech 
wymienionych linii podpisane zostaną 
7  maja tego roku. Pierwsze połączenia 
kolejowe w ramach PKM zostaną urucho-
mione 10 czerwca tego roku. 
– Kwoty dofinansowania nie są dla 
wszystkich samorządów równe, różnią 
się w  zależności od rodzaju linii. Naj-
droższa linia prowadzi z  Poznania do 
Nowego Tomyśla. To jest linia o statusie 
międzynarodowym. Niższe koszty zwią-
zane są z  dostępem do linii, które nie 

mają statusu międzynarodowego – do 
Wągrowca, Grodziska Wielkopolskiego 
i  Jarocina – wyjaśniał Wojciech Janko-
wiak, wicemarszałek województwa wiel-
kopolskiego.
Poznańska Kolej Metropolitalna to sys-
tem regularnych kolejowych połączeń 
regionalnych oparty na zasadzie solida-
ryzmu wszystkich samorządów współ-
uczestniczących w projekcie, współfinan-
sowany przez Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Powiat 
Poznański oraz położone wzdłuż 9 linii 
kolejowych Poznańskiego Węzła Kole-
jowego gminy i powiaty aglomeracji po-
znańskiej, o  częstotliwości kursowania 
pociągów w  godzinach szczytu przewo-
zowego co 30 minut, zapewniający pa-
sażerom odpowiedni komfort podróżo-
wania.
Poznańska Kolej Metropolitalna obejmie 
swoim zasięgiem obszar w  promieniu  
ok. 50 km od Poznania, wyznaczony 
przez stacje końcowe PKM na poszcze-
gólnych liniach kolejowych: Nowy To-
myśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, 
Jarocin, Wrześnię, Gniezno, Wągrowiec, 
Oborniki i Szamotuły. 
Rolę organizatora projektu pełni Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego, 
a  zrealizuje go spółka Koleje Wielko-
polskie sp. z o.o. z  siedzibą w Poznaniu. 
Natomiast funkcję koordynatora działań 
informacyjno-promocyjnych PKM pełni 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań. 
Uruchomienie PKM następować będzie 
etapami, począwszy od połowy 2018 
roku. Zakończenie wdrażania tego pro-
jektu przewidziane jest na 2021 rok i uza-
leżnione jest od zakończenia remontów 
poszczególnych linii kolejowych przez 
PKP PLK SA. 

Paweł Napieralski

PKM JEST FAKTEM
na pierwszych czterech liniach – do grodziska wielkopolskiego, 
nowego tomyśla, jarocina i wągrowca – poznańska kolej 
metropolitalna rozpocznie funkcjonowanie w czerwcu. wtedy 
wzrośnie liczba połączeń w godzinach szczytu na tych liniach. 
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n KOMORNIKI Z  WYSOKą OCENą 
PRE-RATINGOWą. Gmina Komorni-
ki może pochwalić się bardzo wysoką 
oceną pre-ratingową, mieszczącą się na 
poziomie inwestycyjnym w  przedzia-
le pomiędzy AAA a  BBB+. Pre-rating to 
wstępna ocena analizy kondycji finan-
sowej jednostki samorządu, obejmu-
jąca wiarygodność i  wywiązywanie się 
ze  zobowiązań finansowych. Oznacza 
to, że gmina jest w bardzo dobrej sytu-
acji finansowej, a  jej zadłużenie w  po-
równaniu do innych samorządów nie 
jest duże. Na 2792 samorządy w Polsce 
zaledwie 319 posiada ocenę równą lub 
wyższą od uzyskanej przez Komorniki. 
Badanie pre-ratingowe na zlecenie Fun-
dacji Rozwoju Rynku Kapitałowego wy-
konała agencja ratingowa INC Rating  
Sp. z o.o. z Poznania, podlegająca Euro-
pejskiej Komisji Nadzoru Giełd i  Papie-
rów Wartościowych w  Paryżu, a  której 
wysokie kwalifikacje zostały potwier-
dzone przez Europejski Nadzór Banko-
wy w Londynie.

n SWARZędZKIE PORZądKI. Zakoń-
czyły się wiosenne porządki wokół nie-
dawno gruntownie wyremontowanych 
chodników (o  łącznej długości 840 m) 
na terenie os. Czwartaków w  Swarzę-
dzu, pomiędzy Szkołą Podstawową  
nr 3 a  Szkołą Podstawową nr 4, od 
strony boisk. Wkrótce zazieleni się tam 
świeżo posiana trawa i cały odnowiony 
teren jeszcze bardziej zyska. Koszt tej 
inwestycji sfinansowanej z budżetu gminy 
Swarzędz to blisko 500 tys. zł. 

n ROdZINY RAZEM W  CZERWONAKU. 
Po raz czwarty mieszkańcy gminy Czer-
wonak obchodzili Narodowy Dzień Życia. 
W tym roku pod hasłem „Rodzina Razem”. 
W Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegło-
wach pojawiły się całe rodziny, frekwencja 
dopisała. Były atrakcje dla dzieci, animację 
zapewniała Pani Wiosna wraz ze swoją 
wierną pomocnicą na szczudłach, która 
równie doskonale spisywała się w  roli 
mima. Funkcjonował kącik malowania 
twarzy oraz kącik plastyczny przygotowa-
ny przez stowarzyszenie Twórcze Mamy. 
Najmłodsi mieszkańcy gminy wysłuchali 
Legend Puszczy Zielonki. Obchody Narodo-
wego Dnia Życia były okazją do obejrzenia 
filmu w gronie rodzinnym. Podczas sean-
su Vaiana – Skarb oceanu sala zapełniła się 
niemal w komplecie.  oprac. pn

W   S K R ó C I E

Jacek Jaśkowiak, prezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań, prezydent Poznania: – Kluczem do rozwiązania 
problemów komunikacyjnych dużych miast i gmin, które 
je otaczają, jest sprawny transport publiczny. Jeżeli nie 

stworzymy rozwiązań alternatywnych dla indywidualnego 
transportu samochodowego, nigdy nie rozwiążemy problemów 

komunikacyjnych, które dotykają obszar metropolii Poznań. Poznańska 
Kolej Metropolitalna daje wymierne korzyści również w zakresie ochrony 
środowiska. Realizacja projektu na pewno przyczyni się do poprawy jakości 
powietrza w Poznaniu i gminach przyległych.  
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„Opiniując studia zagospodarowania 
przestrzennego gmin, sugerujemy sen-
sowne planowanie z  założeniem reali-
stycznej perspektywy kilkunastu lat, a nie 
pod nieprawdopodobny scenariusz szyb-
kiego podwojenia ludności metropolii”. 

Rozmowa z  dr. Łukaszem Mikułą, prze-
wodniczącym komisji planistycznej Sto-
warzyszenia Metropolia Poznań:
Paweł Napieralski: Rok temu rozpoczę-
ła funkcjonowanie Komisja Planistycz-
na powołana przez Radę Metropolii 
Poznań. Pan od samego początku jest 
jej przewodniczącym, proszę o  krótką 
ocenę działalności komisji w tym czasie. 
Łukasz Mikuła: Jesteśmy pierwszą i jedy-
ną tego typu komisją w Polsce. Powołanie 
zespołu ma ścisły związek z wdrażaniem 
dokumentu pn. „Koncepcja kierunków 
rozwoju przestrzennego Metropolii Po-
znań”. Działamy na tym poziomie plano-
wania przestrzennego, który jest wielkim 
nieobecnym w  formalnym, ustawowym 
systemie planowania. Wypełniamy dużą 
lukę pomiędzy poziomem regional-
nym – województwa a lokalnym – gminą. 
Obecnie najbardziej dynamiczne procesy 
rozwoju dotyczą właśnie obszarów me-
tropolitalnych, czyli spójnych funkcjo-
nalnie, ale rozbitych administracyjnie 
organizmów składających się z  dużego 
miasta i kilku, kilkunastu lub czasem kil-
kudziesięciu okolicznych gmin. Na tym 
poziomie nie mamy twardych narzędzi 
planowania, musimy sami kreować inno-
wacyjne i  pozaustawowe środki koordy-
nacji rozwoju przestrzennego. 
„Koncepcję kierunków rozwoju prze-
strzennego Metropolii Poznań” Rada 
Metropolii przyjęła jednogłośnie na po-
siedzeniu w lutym 2017 roku. Wtedy też 
powołano Komisję Planistyczną, której 
podstawowym zadaniem jest opiniowanie  
gminnych studiów zagospodarowania 
przestrzennego. Jak gminy reagują na 
uwagi komisji?
Musimy pamiętać, że gminy, opracowując 
studia gminne, są związane bezpośrednio 
przepisami ustaw, które dość szczegółowo 
określają sposób wykonania tego doku-
mentu. Gminy są też ograniczone przez 
wcześniejsze dokumenty planistyczne lub 
decyzje administracyjne, czasem nawet 
sprzed kilkunastu lat. Wtedy planowanie 
odbywało się w  myśl zasady mówiącej, 
że im więcej terenów w  naszej gminie 
przeznaczymy pod zabudowę, tym lepiej. 
Obecnie dokonujemy głębokiej weryfi-
kacji tego sposobu myślenia, nie liczy się 
ilość, lecz jakość. Nie chodzi o to, aby wy-
znaczać tysiące hektarów pod zabudowę 
wszędzie, „jak leci”, tylko skupić się na 
obszarach, które są najlepiej skomuniko-
wane, wyposażone w  infrastrukturę, nie 

znajdują się w kolizji z ochroną przyrody 
czy glebami wysokiej jakości. Te założe-
nia zapisane są w Koncepcji i staramy się 
je przeszczepiać do studiów gminnych. 
Niektóre gminy łatwiej akceptują tę zmia-
nę, inne kontynuują metody planowania 
czy sposób myślenia z lat poprzednich.
Komisja wydaje opinie. Czy nie brakuje 
komisji możliwości wydania decyzji?
Pewne projekty legislacyjne zmierzają ku 
temu żeby poziom planowania metro-
politalnego nabrał charakteru bardziej 
umocowanego prawnie, czy wręcz decy-
zyjnego, natomiast póki co znamy swoje 
miejsce w  systemie. Nie jesteśmy po to, 
aby zastępować władze gminne, jesteśmy 
po to, aby je wspierać. Być może za jakiś 
czas dojdziemy do tego momentu integra-
cji, kiedy konieczne będzie powstanie me- 
chanizmu decyzyjnego na poziomie  
metropolii. Gdyby tak się stało, to oczywi-
ście nie będzie on oddany w ręce eksperc-
kiej komisji planistycznej, lecz jakiemuś 
ciału umocowanemu demokratycznie, 
np. na poziomie Rady Metropolii. Myślę, 
że prędzej czy później to nas czeka.
Czy komisja wydała jakieś opinie, które 
nie sugerowały w studiach zmian?
Zawsze jakieś uwagi lub komentarze for-
mułujemy, natomiast ich ilość i  wyrazi-
stość zależy od konkretnego przypadku.
Wspomniał Pan o  terenach pod zabu-
dowę mieszkaniową. Obszarów z takim 
przeznaczeniem w  metropolii mamy 
zbyt dużo. Czy komisja ma możliwość 
wpłynięcia na gminę, tak aby przezna-
czenie jakiegoś terenu zmieniła?
Komisja nie jest w stanie jakiegoś działa-
nia na gminie wymusić, ponieważ nie do 
tego została powołana. Mamy natomiast 
możliwość wyrażenia uargumentowanej 

merytorycznie opinii na temat przezna-
czenia jakiegoś terenu i  z  tego zawsze 
korzystamy. Jest decyzją burmistrza, 
wójta i rady, na ile naszą opinię podzielą. 
A  wracając do kwestii mieszkalnictwa, 
po zsumowaniu wszystkich terenów na 
obszarze metropolii Poznań, które gminy 
wyznaczyły w swoich studiach pod ten cel, 
mamy przestrzeń dla blisko dwóch milio-
nów mieszkańców, podczas gdy wiemy, 
że na terenie metropolii mieszka obecnie 
ok. miliona osób. Metropolia Poznań roz-
wija się dynamicznie, ale przyrost miesz-
kańców wynosi tylko kilka tysięcy osób 
rocznie. Opiniując studia zagospodaro-
wania przestrzennego gmin, sugerujemy 
sensowne planowanie z założeniem reali-
stycznej perspektywy kilkunastu lat, a nie 
pod nieprawdopodobny scenariusz szyb-
kiego podwojenia ludności metropolii. 
Jak Pan myśli, czy gdybyśmy 20 lat temu 
mieli Komisję Planistyczną, udałoby się 
uniknąć konfliktu wokół budowy zakła-
du Bros na terenie gminy Swarzędz przy 
granicy z Czerwonakiem?
Myślę, że tak, szczególnie gdyby poziom 
metropolitalny był częścią formalnego 
systemu planowania przestrzennego. 
Wtedy, podobnie jak to jest w  Niem-
czech, gdzie planowanie na stykach gmin 
traktowane jest z dużą rozwagą, sytuacje 
konfliktowe byłyby wcześniej przewi-
dziane i  w  jakiś sposób rozwiązywane. 
W  obecnej sytuacji mleko, które się już 
rozlało, z poziomu metropolii trudno po-
sprzątać. Teraz działania wyznaczają już 
inne procedury administracyjne i  sądo-
we. Ale możemy czerpać z tego doświad-
czenia i starać się, aby taka sytuacja się już 
nie powtórzyła. 

rozmawiał: Paweł Napieralski

Projekty termomodernizacyjne opra-
cowane dla obiektów publicznych na 
terenie metropolii Poznań otrzymały 
dofinansowanie w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych. Po ich 
realizacji pojawią się znaczne oszczęd-
ności w  zużyciu energii potrzebnej do 
ogrzania obiektów, co przyczyni się do 
obniżenia emisji CO2 do atmosfery.
Umowy o  dofinansowanie dla czterech 
gmin (5 kwietnia) i  dwóch obiektów 
na terenie Poznania (18 kwietnia) pod-
pisał marszałek województwa wielko-
polskiego, włodarze gmin oraz panie 
Małgorzata Piotrowska-Błochowiak, dy-
rektor Szpitala Wojewódzkiego w Pozna-
niu (przy Lutyckiej), i Bożena Borowczak, 
dyrektor Poznańskiego Ośrodka Zdrowia 
Psychicznego. Całkowita wartość projek-
tów realizowanych na terenie gmin Ko-
strzyn, Buk, Kleszczewo i Kórnik wynosi 
ponad 8,7 mln zł, a wysokość dofinanso-
wania nieznacznie przekracza 6,5 mln zł. 
Roboty dla dwóch poznańskich obiektów 
wyceniono na blisko 10 mln, z czego do-
finansowanie wyniesie około 8 mln zł.  
– Warto pokazać działania, które mają na 
celu kompleksową modernizację energe-
tyczną budynków użyteczności publicznej, 
warto takie projekty dofinansowywać  – 
powiedział w  trakcie spotkania, które 
odbyło się 5 kwietnia, Marek Woźniak, 
marszałek województwa wielkopolskiego.
Na terenie gminy Kostrzyn moderniza-
cja energetyczna budynku Zespołu Szkół 

w  Siekierkach Wielkich (od 1 września 
2017 szkoła podstawowa) już się zakoń-
czyła. W ramach realizacji projektu m.in. 
ocieplono stropodach, strop, zamonto-
wano wentylację hybrydową, ocieplono 
ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę 
drzwiową i okienną oraz instalację central-
nego ogrzewania. 
Na terenie gminy Buk dofinansowanie uzy-
skało pięć projektów termomodernizacyj-
nych – dwa budynki szkół podstawowych 
w Szewcach (przy ul. Bukowskiej i w od-
dziale szkoły w  miejscowości Dakowy 
Suche), w  budynku Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Niepruszewie, budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Dobieżynie oraz 
w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Buku.Termomodernizację w podobnym 
zakresie (docieplenie stropodachów, ścian, 
stropów, wymiana instalacji grzejnej oraz 
stolarki okiennej i drzwiowej) przejdą też 
trzy obiekty na terenie gminy Kleszczewo 
(szkoły w Kleszczewie i Zimnie oraz świe-
tlica wiejska w Poklatkach), a także budy-
nek Szkoły Podstawowej w  Radzewie na 
terenie gminy Kórnik. 
Prace termomodernizacyjne dadzą wy-
mierne korzyści. Dla przykładu: po za-
kończeniu termomodernizacji Szpitala 
Wojewódzkiego w Poznaniu oszczędność 
finansowa wyniesie 46 proc., natomiast 
zapotrzebowanie na energię niezbędną 
do ogrzania Poznańskiego Ośrodka Zdro-
wia Psychicznego zmniejszy się o  ponad 
60 proc. pn

Jakie niekorzystne zjawiska są związane 
ze zmianami klimatycznymi? Jakie 
środki adaptacyjne w sytuacji zmian 
klimatu zastosować? Między innymi na 
te pytania szukali odpowiedzi uczestni-
cy dwudniowego IX Klimatycznego Fo-
rum Metropolitalnego, które odbyło się 
w połowie kwietnia w Poznaniu. 
Wnioski z konferencji wyznaczają działa-
nia, które pilnie należy przeprowadzić, aby 
powstrzymać zmiany klimatyczne i dosto-
sować się do okresowo występujących ano-
malii. Kierowana przez uczestników forum 
sugestia zintensyfikowania działań doty-

czyła podmiotów na wszystkich szczeblach 
– od instytucji światowych, poprzez konty-
nentalne, krajowe, regionalne, lokalne, aż 
po pojedynczych ludzi. Działania adapta-
cyjne do zmian klimatycznych powinny 
być jak najszybciej i jak najszerzej wpro-
wadzane w życie. Uczestnicy konferen-
cji sugerowali np. wykorzystanie działań 
planistycznych dla ochrony środowiska. 
Miałoby to polegać m.in. na wyznaczeniu 
w planach terenów sztywno wyłączonych 
spod zabudowy oraz wprowadzeniu prze-
pisów, które wymuszałyby zatrzymywanie 
wody na terenie posesji. pn

Przestrzeń metropolii 
pod kontrolą

Termomodernizacja 
dofinansowana  

Porozmawiajmy o klimacie

Termomodernizacja szkoły w Siekierkach już się zakończyła 
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Końca dobiegają roboty służące rewi-
talizacji centrum Wierzenicy w  gminie 
Swarzędz – przebudowa i nowe zagospo-
darowanie terenu przed zabytkowym, 
drewnianym kościołem św. Mikołaja. 
Zmianie uległ tu układ komunikacyjny 
– powstały nowe parkingi, zatoki auto-
busowe, chodniki oraz porządne oświe-
tlenie wraz z  iluminacją kościoła. Cały 
teren otrzymał odwodnienie (nowa ka-
nalizacja deszczowa), posadzona została 
zieleń, zlikwidowane zostały też szpecą-
ce go słupy energetyczne i  stary trans-
formator. Wykonawcą jest IVESTON 
Sp. z  o.o. z  Obornik, a  koszt inwestycji 
finansowanej z  budżetu Swarzędza to 
prawie 2,2 mln zł. mw

Już po raz czwarty powiat poznański 
z  gminą Swarzędz uruchamiają linię 
autobusową nr 471 na trasie Swarzędz, 
Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy 
Las (Biedrusko), a  także Tuczno i  Po-
biedziska. 
Tegoroczną nowością będzie popro-
wadzenie wybranych kursów również 
przez Biskupice. W  ciągu każdego 
weekendowego dnia dwa autobusy 
wraz z  przyczepami na rowery będą 
wykonywały 14 kursów o długości bli-
sko 50 km każdy. Linia funkcjonować 
będzie we wszystkie soboty, niedziele 
i święta od 28 kwietnia do 14 paździer-
nika. Trasa 471 przebiega przez nastę-
pujące szlaki rowerowe: EuroVelo R1 – 
R6 i R9, Szlak Kościołów Drewnianych, 
Małą i Dużą Pętlę Rowerową, Cysterski 
Szlak Rowerowy oraz Pierścień dooko-
ła Poznania. Dojedziemy nią również 
w rejon kąpieliska Tropicana w Owiń-
skach oraz nad jeziora Stęszewskie, 
Wronczyńskie i Jerzyńskie.
Linię ponownie obsługiwać będzie Swa-
rzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne, 
które jako jedyne w  metropolii posiada 
dwie przyczepy do przewozu rowerów, 
z  których każda może zabrać około 15 
jednośladów, a  także autobusy nisko-
podłogowe przystosowane do ich holo-

wania. W  tym sezonie zostaną wprowa-
dzone autobusy o mniejszej pojemności, 
lepiej dostosowane do występujących 
potoków pasażerskich.
– Duża liczba połączeń sprzyja aktyw-
nemu spędzaniu wolnego czasu na tury-
stycznych szlakach przebiegających przez 
malownicze tereny regionu i puszczę Zie-
lonkę. Łącznie to ponad 500 km ścieżek 
czekających na mieszkańców powiatu 
i  turystów – mówi Jan Grabkowski, sta-
rosta poznański.
Ceny biletów będą takie jak w  ubiegłym 
roku. Za jednoprzejazdowy normalny za-

płacimy 3 zł (ulgowy 1,50 zł), za całodniowy 
normalny 5 zł (ulgowy 2,50 zł), za grupowy 
(max. 2 dorosłych + 3 dzieci) jednoprzejaz-
dowy 6 zł i za grupowy całodniowy 10 zł.
W  ubiegłym roku autobusy linii tury-
stycznej przejechały ponad 28 tys. km, 
przewożąc łącznie blisko 3 tys. pasażerów 
i 624 rowery.
W  ramach zakupionego biletu przewóz 
rowerów jest bezpłatny. Ważny bilet okre-
sowy PEKA na strefy ABC oraz B, C i BC 
albo ważny bilet okresowy Komunikacji 
Gminy Swarzędz również będzie honoro-
wany. oprac. pn
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Rowerzyści w  gminie Suchy Las będą 
mieli pole do popisu, a dokładnie dwa 
tory. Na „Terenie aktywnej edukacji 
i  sportu” przy ulicy Bogusławskiego 
w  stolicy gminy do połowy tego roku 
powstanie pumptrack, pierwszy tak 
duży w całej metropolii poznańskiej. 
Pod słowem „pumptrack” kryją się dwa 
tory rowerowe – mniejszy, minipump, 
z  niewielkimi garbami i  większy, flow 
track, z  licznymi wzniesieniami oraz 
przeszkodami. Oprócz torów wybudowa-
ny zostanie parking, plac do wypoczynku 

z  ławkami, stojakami na rowery, stacją 
naprawy rowerów, tablicą informacyjną 
oraz tablicą edukacyjną. Teren zostanie 
oświetlony. 
Gmina przedsięwzięcie to będzie realizo-
wać w  oparciu o  unijne środki finanso-
we, o  które aplikowała poprzez Lokalną 
Grupę Działania „Kraina Trzech Rzek”. 
Przyznana kwota dotacji z  Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w  ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 wynosi blisko 445 tys. zł.  bs

W Suchym Lesie  
powstanie pumptrack

Rozwiązanie z roku na rok zyskuje na popularności W trakcie prac uporządkowano zieleń
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Od trzeciego numeru „Kuriera Metro-
politalnego” systematycznie przyglą-
damy się czynnościom antysmogowym 
prowadzonym na terenie gmin me-
tropolii Poznań. Dzisiaj prezentujemy 
działania podjęte w  Kleszczewie i  Ko-
mornikach. 

Gmina Kleszczewo oszczędza ciepło
Gmina pozyskała 
środki na termo-
modernizację bu-
dynków Zespołu 
Szkół w Kleszcze-
wie, Szkoły Pod-
stawowej w Zimi-
nie oraz świetlicy 

w Poklatkach. Wartość całkowita projek-
tu wynosi ponad 2,7 mln zł, w tym dota-
cja ok. 2,15 mln zł. Prace będą polegały 
m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych, 
dachów, modernizacji oświetlenia. Na 
południowej elewacji  tzw. „nowego” 
budynku zostaną zamontowane żaluzje 
okienne, ograniczające nagrzewanie po-
mieszczeń. Wprawdzie dopiero co na-
stąpiło podpisanie umów odnośnie do 
przyznanego dofinansowania, jednak 
projekt już jest w trakcie realizacji. Głów-
nym celem projektu jest poprawa jakości 
środowiska przyrodniczego, co osiągnięte 
zostanie poprzez rozwiązanie problemów 

związanych z  emisją substancji do at-
mosfery, głównie CO₂. Innym celem jest 
redukcja wysokich kosztów eksploatacji 
i ogrzewania obiektów, które dotąd spo-
wodowane były nadmierną stratą ciepła 
i  ogólnym niedostosowaniem cieplnym 
budynków użyteczności publicznej do 
współczesnych standardów użytkowych. 
Po termomodernizacji oszczędność 
zapotrzebowania na ciepło w  poszcze-
gólnych budynkach wyniesie od ok. 50 
(stary budynek szkoły w Kleszczewie) do 
89 proc. (świetlica w Poklatkach).
Gmina na szeroką skalę prowadzi akcje 
edukacyjne, zwłaszcza w okresie jesienno- 
-zimowym. Szeroko wtedy dystrybuowa-
ne są ulotki „Nie pal śmieci, chroń siebie 
i środowisko” oraz materiały informujące 
o substancjach i materiałach, których nie 
wolno spalać w piecach.

Komorniki montują czujniki i wy-
mieniają autobusy

Od stycznia tego 
roku na terenie 
gminy Komorniki 
działa sieć czujni-
ków monitorują-
cych stan jakości 
powietrza (pyły 
PM 2,5 i  PM 10), 

temperaturę, wilgotność oraz  ciśnienie. 

Punkty pomiarowe zlokalizowane są 
w  trzech miejscach w  gminie. Pomiary 
wykonywane są przez całą dobę, a  ich 
wyniki można śledzić na bieżąco w  in-
ternecie. 
Gmina inwestuje lub pozyskuje środki 
zewnętrzne na przedsięwzięcia mające 
ograniczyć niską emisję. W ostatnich la-
tach połowa gminnego taboru autobusów 
wymieniona została na autobusy ekolo-
giczne, spełniające najnowsze normy eu-
ropejskie ochrony powietrza.
Gmina inwestuje też w  system energii 
odnawialnej. Panele fotowoltaiczne zo-
stały zamontowane na nowo wybudowa-
nej hali napraw i diagnostyki autobusów 
PUK Komorniki, a  także na dachach 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach.  
Ponadto Komorniki sukcesywnie prze-
prowadzają termomodernizację bu-
dynków użyteczności publicznej. Do 
tej pory wykonano m.in. termomoder-
nizację budynków komunalnych oraz 
niektórych placówek edukacyjnych, 
poprzez docieplenie ścian i  wymianę 
zużytej stolarki okiennej i  drzwiowej. 
Wszystkie gminne placówki oświatowe 
posiadają ekologiczne ogrzewanie gazo-
we lub elektryczne. 
Na stronie internetowej gminy cyklicznie 
prowadzone są akcje informacyjne na te-
mat dbałości o czystsze powietrze.  pn

Autobusy z przyczepami  
na rowery ponownie na drogach

Walczymy ze smogiem

Wierzenica  – centrum 
uporządkowane

Czy wiesz, że…
obszar objęty działalnością 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań 
zamieszkuje ponad milion mieszkańców? 

(źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu)



IV

Jerzy Sobkowiak od urodzenia miesz-
ka w Murowanej Goślinie. Od wielu lat 
związany jest z miejskim środowiskiem 
plastyków w tej miejscowości. 
Uczestniczył w konkursach plastycznych 
w  Poznaniu, a  jego prace były nagra-
dzane. Pracował w  poznańskiej operze 
jako maszynista, był statystą, odgrywał 
mniejsze role w  czasie spektakli. Praco-
wał również jako stolarz, dekarz, murarz 
i płytkarz. Wśród zainteresowań wymie-
nia sztukę, literaturę, filozofię i astrofizy-
kę. W  wolnych chwilach maluje obrazy, 
napisał kilka wierszy. Można go spotkać 
na organizowanych w  Murowanej Go-
ślinie wystawach, stara się uczestniczyć 
również w  innych wydarzeniach kultu-
ralnych organizowanych w mieście.
PPrzedstawiamy Raj utracony, jeden z na-
malowanych przez pana Jerzego obrazów, 
oraz wiersz Przemijanie.  oprac. pn
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CZERWONAK
n 17 maja, godz. 19, z cyklu Kino za trzy 
zeta – Święta Polskie: Królowa chmur, reż. 
Radosław Piwowarski, wyst.: Wojciech 
Malajkat, Anna Przybylska, Bogdan Ka-
larus, Danuta Szaflarska, Halina Wyrodek 
i Zdzisław Kuźniar, wejściówki: 3 zł 

KLESZCZEWO
n 1–6 maja, Majówka
n 5 maja, Gminna Majówka, Gminny 
Ośrodek Kultury i  Sportu w  Kleszcze-
wie (GOKiS) 
n 8–15 maja, Tydzień bibliotek, GOKiS
n 10 maja, spotkanie w  ramach cyklu 
spotkań podróżniczych, GOKiS 
n 11–12 maja, Biblioteka nocą, Śródka
n 12 maja, Majówka, GOKiS
n 12 maja, Rajd Rowerowy z  okazji 
100-lecia Odzyskania Niepodległości 
Polski, Tulce
n 12 maja, Mistrzostwa Wielkopolski 
Szkół w  Karate Olimpijskim WKF – 
Kleszczewo 2018, GOKiS. 
n 12 maja, Gminny Turniej Piłki Nożnej 
dla młodzieży ponadgimnazjalnej do 
lat 25, GOKiS
n 13 maja, Otwarty Turniej Piłki Siatko-
wej, GOKiS
n 24 maja, Wiosenny Przegląd Pieśni 
Biesiadnej, GOKiS
n 25 maja, cykl wydarzeń kulturalnych 
Nie siedź w domu – łap kulturę, koncert 
zespołu Hot Tamalas Trio, GOKiS
n 26 maja, Otwarty Turniej Badmintona 
dla dzieci i młodzieży z okazji MDD, GOKiS
n 26 maja, Festyn Środowiskowy 
z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, Ze-
spół Szkół w Tulcach

KOMORNIKI
n 1 maja, g. 15, festyn Ekomajówka w Ko-
mornikach; występy artystyczne lokalnych 
zespołów, g. 18, koncert zespołu VOx
n 17 maja, g. 19, koncert z okazji Dnia 
Matki – Miłość, kobieta i  śpiew – mu-
zyka operetkowa, musicalowa, Dom 
Kultury Remiza w Plewiskach, ul. Grun-
waldzka 565 
Śladami historii – Rajd Wolności
n 20 maja, g. ś10, rajd rowerowo-pie-
szy, start – Park Strażaka w  Komorni-
kach, meta – stadion w Komornikach 
n 25 maja, g. 18, koncert inaugurujący xIII  
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – 
Komorniki 2018, kościół parafialny pw. św. 
Andrzeja Apostoła w Komornikach
XXV dni Gminy Komorniki
n 26 maja, g. 18, koncert DJ Disco & 
MC Polo; g. 19, koncert zespołu Power 
Play; g. 21.30, dyskoteka „Pod gwiazda-
mi”, stadion sportowy w Komornikach 
n 27 maja, g. 18, Biesiada, Duet Karo, 
g. 20.30, gwiazda wieczoru: Doda & 
Virgin, g. 21.45, pokaz sztucznych ogni, 
stadion sportowy w Komornikach

KOSTRZYN
n 3 maja, uroczysta msza św. w koście-
le farnym przy ul. Średzkiej, potem uro-
czysty przemarsz przedstawicieli władz 
samorządowych, instytucji, organizacji 
oraz mieszkańców na Rynek. Pod po-
mnikiem Walki i  Męczeństwa odbę-

dzie się część oficjalna: przemówienie 
burmistrza, składanie kwiatów, pokłon 
pocztów sztandarowych. Na zakończe-
nie koncert pieśni patriotycznych 
Majówka pod znakiem muzyki
program:
n 5 maja, g. 16, laureaci szkolnego kon-
kursu piosenki i członkowie zespołu wo-
kalnego Akord; g. 17, Jurad; g. 18.30, Fox; 
g. 20, Akcent i Zenek Martyniuk – główna 
gwiazda majówki; 21, zabawa taneczna
n 6 maja, g. 15, zespół Twister oraz za-
jęcia fitness dla dzieci; g. 15.40, zespół 
śpiewaczy Złota Jesień; g. 16, fitness 
dla seniorów; g. 16.30, koncert disco 
lat 90. – Kasia Lesing & Maciej Jamroz; 
g. 17.30, fitness; g. 18.30, koncert Ber-
nadety Kowalskiej z zespołem
dNI GMINY – Kurdesz Kasztelański 
i bieg 6. Kurdeszowa (Za)dyszka
program:
n 25 maja, g. 18, koncert Mamma Mia 
Show; g. 19, taniec na linie w wykona-
niu Małgorzaty Majchrzak; g. 20, kon-
cert gwiazdy wieczoru: Teresa Werner
n 26 maja, g. 14, uroczysta Parada Prze-
bierańców ulicami Kostrzyna, start z pla-
cu OSP w  Kostrzynie; g. 15, oficjalne 
otwarcie Jubileuszu Kurdesza Kasztelań-
skiego; g. 16, koncert gwiazdy: Margaret; 
g. 18, koncert gwiazdy: Norbi; g. 20, kon-
cert gwiazdy: Agnieszka Chylińska 
n 27 maja, g. 14, konkursy i  zabawy 
z  klaunem Rupertem; g. 16, wręczanie 
nagród za bieg 6. Kurdeszowa (Za)Dysz-
ka; g. 17 koncert Wind Cameral Orchestra 
Quinn symfonicznie; g. 18.30, koncert 
gwiazdy: Piękni i  Młodzi; g. 20, koncert 
gwiazdy: Shaun Baker & Jessica Jean
n 27 maja, bieg na 5 i 10 km: 6. Kurde-
szowa (Za)Dyszka, bieg ulicami Kostrzy-
na; zapisy do 21 maja, koszt: 40 zł do 30 
kwietnia, od 1 maja 50 zł, w dniu biegu 
60 zł. Wśród zawodników, którzy ukoń-
czą bieg, zostanie rozlosowana nagroda 
główna: voucher na przelot paralotnią. 
BŁęKITNA WSTęGA WIELKOPOLSKI 
– zawody jeździeckie, Iwno – hipo-
drom przy stadninie koni, parkur 1 i 2
program:
n 4 maja, g. 10 i 11, rozpoczęcie 
n 5 maja, g. 9, 11 i 14, zawody 
n 6 maja, g. 8 i 15, zawody 

OBORNIKI
n 3 maja, Uroczyste Obchody Uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja. 
n 13 maja, g. 11, Obornicka Liga Biegowa 
– bieg główny, stadion (ul. Objezierska) 
n 19–20 maja, Mistrzostwa Polski 
w  Motocrossie, tor motocrossowy, ul. 
Łukowska
n 19 maja, Rajd Historyczno-Turystycz-
ny Radzim

n 19 maja, Moje miasto nocą 
n 20 maja, Biesiada rybna
n 21 maja, g. 10 oraz g. 18, spotkanie 
autorskie z Elizą Piotrowską, Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy.
n 25–27 maja, VI Obornicki Zlot Fiata 

MOSINA
n 27 maja, V Bieg „Elegant na 5” na dy-
stansie 5 km, który jest drugim biegiem 
w ramach III Mosińskiego Grand Prix 
5-10-15. Szczegółowe informacje oraz 
panel zapisów znajdują się na stronie 
www.mosinskiegp.pl. 

PUSZCZYKOWO
n 26 maja, inauguracja boju o Koronę 
Zachodu Polski, biegi i nordic walking 
na dystansie 5 i 10 km, trasa poprowa-
dzi przez tereny otuliny Wielkopolskie-
go Parku Narodowego: www.puszczy-
kowo.pl/sport

ROKIETNICA
n 14 maja, g. 16, spotkanie dla senio-
rów Wiem, co podpisuję, Urząd Gminy 
w  Rokietnicy, bud. A, I  piętro, sala se-
syjna
n 26 maja, g. 12–18, V Festyn Rodzin-
ny Rokietnickie InteGRAcje, teren przy 
Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy 
i  Przedszkolu „Bajeczka” w  Rokietnicy, 
w  programie m.in.: Zintegrowany 
Bieg dla Mamy w ramach x Grand Prix 
Rokietnicy w  biegach im. Dominiki, 
rodzinna gra terenowa, dawne gry 
podwórkowe, konkursy i  zabawy, wy-
stępy lokalnych talentów, atrakcje nie 
tylko dla najmłodszych 

SWARZędZ
n 29 kwietnia–1 maja, Józefinki 2018, 
impreza miejska nawiązująca do św. 
Józefa, marcowego święta Patrona 
Miasta, w  programie m.in.: wielka gra 
miejska Mebloberek, tradycyjne Swa-
rzędzkie Spotkanie Józefów 
pozostałe atrakcje: 
n 29 kwietnia, koncert grupy Brathanki 
n 30 kwietnia, koncert zespołu Dziani 
(muzyka romska) 
n 1 maja, koncerty zespół Tabu (reg-
gae) oraz Krzysztof „Kasa” Kasowski
n 3 maja, motoryzacyjna impreza – Jó-
zefinkowy Samochodowy Rajd Flagi
n 13 maja, g. 19, recital kabaretowy Artu-
ra Andrusa, Swarzędzka Sala Koncertowa 
w Zalasewie. Kabareciarzowi będą towa-
rzyszyć: Wojciech Stec – fortepian, gitara 
i  Łukasz Borowiecki – kontrabas, akor-
deon; bilety: 45 zł, dostępne w Ośrodku 
Kultury przy ul. Poznańskiej 14 oraz na 
portalach: www.kupbilecik.pl i  www.
kabaretowebilety.pl  oprac. pn
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rEdaKCja

Miłośnik sztuki  
z Murowanej Gośliny

Zaułek twórcy
Drodzy Czytelnicy, serdecznie zachęcamy do nadsyłania efektów swojej najróż-
niejszej twórczości. „Zaułek twórcy” to miejsce dla Państwa – osób, które z po-
trzeby piszą poezję i prozę, malują, rzeźbią lub uprawiają inną twórczość i chcia-
łyby jej efekty pokazać innym. Zależy nam na tym, aby to były prace amatorskie. 
Oddajemy łamy do prezentacji „twórczości z szuflady”. Prace prosimy nadsyłać 
na adres kurier@metropoliapoznan.pl. Prosimy dołączyć krótką historię powsta-
nia dzieła oraz kilka słów o sobie. red.

Maj 2018 r.  
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Słowa śniłem,
Jak mi się wydaje,

W tym życiu,
Co niby róża kłująca

Niekochanym się staje.
Gdy anioł jakiś

Objawił mi oblicze swoje,
Przyjrzałem mu się.

Ach, to tylko myśli moje.

Czym jest więc to,
Co nas pokonać się stara?

Ani kochać tego,
Ani nienawidzić,

A gdy w kielichu pełnym
Słodycz z goryczą się miota,

My daleko od brzegu,
W matni żywota.

A to, że słońce świeci,
Marna pociecha.

Jak przemijanie
Czasu piękna trwoga, 

Co nie rozumie, nie czuje
I z drogi nadziei sprowadza.

Lecz ty podążaj, cieniu,
Choć kulejesz, widzę,

Pomogę ci jeszcze złapać  
twoją chwilę.

Niech słońce ogrzeje
Małe ziarna tego świata,  

co ludźmi się zwą
I los nimi pomiata,

Niech pląsają w odurzeniu,
Ja odpocznę w Hioba cieniu,

Gdzieś daleko, wysoko.
Tam cicho i bezpiecznie

Ja głazem chcę być, kamieniem,
I wirować wiecznie. 

Przemijanie

Z A U Ł E K  T W ó R C Y




