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zaktywizowane zostaną całe społeczno-
ści szkolne. A jest o co walczyć. W efek-
cie w  każdej szkole zrealizowany będzie 
miniprojekt o  wartości 1000 zł. Może 
za te środki powstać np. strefa relaksu 
dla uczniów z pufami i półką z książka-
mi, może zostać zakupione wyposaże-
nie do prowadzenia zajęć dodatkowych 
albo sfinansowane wydarzenie kultural-
ne. Wszystko zależy od pomysłowości 
uczniów-projektodawców oraz od ich 
umiejętności przekonywania rówieśni-
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W projekt zaangażuje się około 400 uczennic i uczniów

Projekt realizowany będzie we 
współpracy ze Stowarzyszeniem 
Centrum Rozwoju Edukacji Oby-

watelskiej CREO. Czas trwania: 1,5 roku. 
W  ramach przedsięwzięcia do końca 
przyszłego roku w  gminach tworzących 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań (SMP) 
powstanie 25 Szkolnych Klubów Młodego 
Obywatela. Kluby będą miały za zadanie 
zachęcać młodzież ze szkół podstawowych 
i  średnich do zaangażowania społeczne-
go i  obywatelskiego. Prowadzić je będą 
odpowiednio przeszkoleni nauczyciele-
-opiekunowie. W  każdym klubie grupa 
kilkunastu uczniów i  uczennic w  pierw-
szej kolejności przejdzie cykl warsztatów 
prowadzonych przez wykwalifikowanych 
trenerów. W ich trakcie młodzi obywatele 
założą „skafander starości” i poznają życie 
seniorów, zobaczą świat z poziomu osoby 
na wózku, nauczą się planować proste pro-
jekty młodzieżowe i wspólnie ustalą zasa-
dy tzw. Szkolnego Budżetu Obywatelskie-
go. Po cyklu warsztatowym klubowicze 
przystąpią do działania. W każdej ze szkół 
młodzi wolontariusze zorganizują po trzy 
inicjatywy przy wsparciu mentoringowym 
tzw. animatorów obywatelskich. Planowa-
ne akcje, bazujące zawsze na pomysłach 
osób młodych, dotyczyć będą inicjatyw 
wolontariackich na rzecz seniorów, osób 

niepełnosprawnych oraz szeroko rozu-
mianego dobra wspólnego w  lokalnych 
społecznościach. 
W  każdej ze szkół w  ramach projektu 
zorganizowana zostanie szkolna edy-
cja budżetu partycypacyjnego. To jeden 
z  najbardziej innowacyjnych elementów 
przedsięwzięcia. Młodzieżowa grupa ini-
cjatywna ze wsparciem animatora opra-
cuje regulamin, wypromuje ideę w szkole 
i zorganizuje dzień głosowania. Zgłaszać 
miniprojekty oraz głosować będą mogli 
wszyscy uczniowie danej szkoły, przez co 

DziałaMY 
z MłoDzieżą 
Metropolia Poznań uzyskała dotację z rządowego programu FIO 
na realizację projektu młodzieżowego pn. „DziałaMY! Program 
rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań”. Wniosek 
uznany przez ekspertów za innowacyjny zyskał ocenę pomysłu 
„S jak super” i zajął prestiżowe dziewiąte miejsce w gronie 
450 projektów z całego kraju. 

n Tarnowo Podgórne z  nową ob-
wodnicą. Lada dzień rozpoczną się 
prace związane z budową wschodniej 
obwodnicy Tarnowa Podgórnego.  
8 maja Wójt Tadeusz Czajka oraz wyko-
nawca wyłoniony w przetargu – firma 
AGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie 
Podgórnym, podpisali umowę na bu-
dowę wschodniej obwodnicy Tarnowa 
Podgórnego. Wartość inwestycji wyno-
si 6 617 027,43 zł brutto. Umowa prze-
widuje termin wykonania robót do 30 
września 2019 r. Obwodnicę będzie 
stanowiło połączenie drogowe od ron-
da przy wiadukcie do ul. Rokietnickiej, 
u zbiegu z ul. Czereśniową. 
n Remont mostu w  obornikach. Od 
końca kwietnia nieczynny jest most 
nad Wartą na drodze krajowej nr 11 
w Obornikach. Problemu z przejazdem 
przez rzekę jednak nie ma, 23 kwietnia 
uruchomiono bowiem obok mostu 
przeprawę tymczasową i ruch odbywa 
się bez komplikacji. Remont właści-
wego mostu potrwa do końca roku. 
W  związku z  utrudnieniem obawiano 
się zakorkowania miasta. Natężenie ru-
chu jednak nie różni się od tego, jaki od-
bywał się na właściwym moście. Tym-
czasowy most ma długość ok. 300 m  
i  szerokość 7 m. Obok znajduje się 
kładka dla pieszych. Budowa mostu 
tymczasowego trwała przeszło trzy 
miesiące i kosztowała ponad 14 mln zł.
n Pociągiem Kolei Wielkopolskich 
na Lednicę. Uczestnicy XXIII Spotka-
nia Młodych Lednica 2000 będą mieli  
możliwość dotarcia do Lednicy 
(1 czerwca) i powrotu (2 czerwca) po-
ciągami Kolei Wielkopolskich. 2 czerw-
ca, po spotkaniu na Polach Lednickich, 
pociąg specjalny z  Lednogóry do Po-
znania wyjedzie o 2.24. Cennik biletów 
i szczegółowy rozkład jazdy na stronie 
www.lednica2000.pl.
n Wicemistrz Polski ze  Swarzędza. 
Zawodnik Unii Swarzędz Sebastian 
Nowicki został zapaśniczym wicemi-
strzem Polski seniorów. Tytuł wywal-
czył w  zapasach w  stylu klasycznym. 
Mistrzostwa Polski odbywały się 
w  drugi weekend maja w  Kiełpinie  
k. Kartuz. Startowało 106 zawodników 
z  22 klubów z  całej Polski. Zawodnik 
ze Swarzędza zdobył srebrny medal 
w  kategorii wagowej do 63 kg. W  fi-
nale uległ Dawidowi Szkodzińskiemu, 
z Piotrkowa Trybunalskiego.  oprac. pn
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ków. Realizacja budżetu obywatelskiego 
w szkole będzie łatwiejsza dzięki interak-
tywnym funkcjonalnościom udostępnio-
nym na podstronie projektu. Uczniowie 
będą mogli drogą elektroniczną zgłaszać 
swoje pomysły, zapoznawać się z listą mi-
niprojektów w głosowaniu czy sprawdzać 
opisy zwycięskich przedsięwzięć. 
Realizowany projekt jest bardzo ambitny, 
zakłada uczestnictwo 450 osób, w tym co 
najmniej 375 z nich to uczniowie i uczen-
nice zaktywizowani w  ramach klubów. 
Przejdą oni 100 warsztatów, a  następnie 
zrealizują 75 inicjatyw prospołecznych 
lub proobywatelskich. Podczas projektu 
zostaną także opracowane cztery poradni-
ki ukazujące w przystępny sposób tajniki 
przygotowywania projektów, organizacji 
budżetów partycypacyjnych w  szkołach 
czy przygotowania efektywnych konsulta-
cji społecznych dla młodzieży.
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce roz-
wija się swobodnie już od 30 lat. Mimo to 
nadal wiele brakuje nam do ideału społe-
czeństwa otwartego o wysokim poziomie 
kapitału społecznego budowanego na 
wzajemnym zaufaniu obywateli. Z raportu 
opracowanego przez Stowarzyszenie Klon-
-Jawor wynika, że w wolontariat formalny 
angażuje się tylko 20 proc. Polaków (2015). 

Dawid Drobnić
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Na początku maja na drogach powiatu 
poznańskiego pojawiły się autobusy 
z przyczepką na rowery. Linia 471 uru-
chamiana jest już piąty rok z rzędu.  
Autobus kursuje we wszystkie soboty, nie-
dziele i  święta aż do 13 października br.  
oraz w dni robocze 21 czerwca i 16 sierp-
nia. 
Linia uruchomiona została 1 maja. Pro-
pozycja skierowana jest do rowerzystów, 
którzy zamierzają dojechać w  miejsce, do 
którego nie prowadzi bezpieczna ścieżka. 
Trasy autobusu prowadzą przez gminy: 
Swarzędz, Czerwonak, Murowana Goślina, 
Suchy Las (Biedrusko), a także Pobiedziska. 
W ciągu każdego weekendowego dnia au-
tobus wykona 14 kursów. Każdy o długości 
blisko 50 km. Po dojechaniu autobusem 
w odpowiednie miejsce będziemy mieli do 
wyboru szlaki: EuroVelo R1 – R6 i R9, Szlak 
Kościołów Drewnianych, Małą i Dużą Pętlę 
Rowerową, Cysterski Szlak Rowerowy oraz 
Pierścień dookoła Poznania. Dojedzie-
my również w  rejon kąpieliska Tropicana 

w Owińskach oraz nad jeziora: Stęszewskie, 
Wronczyńskie i Jerzyńskie.
W ubiegłym roku autobusy z przyczepa-
mi pokonały ponad 32 tys. km (o 15 proc. 
więcej niż w 2017 r.). Przewiozły łącznie 
blisko 4 tys. pasażerów i 518 rowerów.
– Dużą liczbą połączeń chcemy zachęcić 
do jazdy na rowerze nie tylko podczas 
majowych weekendów, ale przez całe wa-
kacje – mówi Jan Grabkowski, wiceprezes 
Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Po-
znań (starosta poznański). 
Linię ponownie obsługuje Swarzędz-
kie Przedsiębiorstwo Komunalne, które 
jako jedyne na terenie metropolii posia-
da dwie przyczepy do przewozu rowe-
rów, a  także autobusy niskopodłogowe 
przystosowane do ich holowania. Każda 
z  przyczep pomieści około 15 rowerów. 
Ceny biletów za przejazd autobusem linii 
471 są takie same jak w  ubiegłym roku. 
Rozkład jazdy dla autobusów z przyczep-
ką dostępny jest na stronie internetowej 
gminy Swarzędz.  oprac. pn

Sylwia Ciesiółka i  Krystian Margan – 
pracownicy biura Stowarzyszenia Me-
tropolia Poznań – odpowiadali na py-
tania mieszkańców Poznania na stoisku 
Stowarzyszenia, które ustawione było 
w „Miasteczku Europejskim”. 
Miasteczko stanęło na terenie zajezdni 
tramwajowej na Franowie w  Poznaniu. 

Czterogodzinna impreza była jednym 
z  punktów programu corocznie obcho-
dzonych Dni Funduszy Europejskich. 
Niedziela 12 maja nie była dniem pogod-
nym – było zimno, padał deszcz. Mimo 
to stoisko Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań cieszyło się wśród uczestników 
dużym zainteresowaniem.  pn

Wyruszył autobus  
z przyczepką

Dni Funduszy europejskich

Z Jędrzejem Solarskim, zastępcą prezy-
denta miasta Poznania, rozmawia Pa-
weł Napieralski.

Kiedy w  Poznaniu dostrzeżono, że se-
niorom niezbędna jest pomoc instytu-
cjonalna?
Działalność na rzecz seniorów w naszym 
mieście ma długą tradycję. Dokonania 
w tym zakresie zostały dostrzeżone przez 
Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
i w  lipcu 2016 roku Poznań dołączył do 
grona miast przyjaznych starzeniu. W ze-
szłym roku w Polsce były trzy takie mia-
sta: Gdynia, Poznań i Ostrów Wielkopol-
ski. Aby otrzymać ten tytuł, trzeba wielu 
lat przygotowań. Poznań już od dekady 
prowadzi intensywną politykę prosenio-
ralną, a w ostatnich czterech latach uru-
chomiliśmy wiele dodatkowych działań. 
Czego seniorzy obawiają się najbar-
dziej? 
Starsi ludzie nie boją się tak bardzo cho-
roby, jak samotności. O  tym świadczą 
wyniki badań, to wynika również z  na-
szych rozmów prowadzonych z  tym śro-
dowiskiem. Towarzystwa seniorom na co 
dzień nie zapewnimy, możemy jedynie 
apelować do członków ich rodzin o więk-
szą troskę. Natomiast proponujemy szereg 
działań, których celem jest utrzymanie 
starszych osób w dobrej formie. Wszyscy 
znamy powiedzenie: starych drzew się nie 
przesadza. Staramy się stworzyć takie wa-
runki, aby senior jak najdłużej mieszkał 
w swoim miejscu zamieszkania, ze swoją 
rodziną, w środowisku znajomych i sąsia-
dów. Uważam, że dom pomocy społecz-
nej powinien być ostatecznością.
Skąd wiemy, jakie potrzeby mają senio-
rzy?
Poznań jako pierwszy z  miast polskich 
wprowadził Miejską Radę Seniorów. 
Ostatnio obchodziliśmy już dziesięcio-
lecie jej działania. Wszystkie projekty 
prowadzone na rzecz seniorów są albo 
wprost działaniami, które Miejska Rada 
Seniorów sugeruje, albo inicjują je nasi 
urzędnicy, a  Miejska Rada Seniorów je 
akceptuje. Nic, co w Poznaniu się dzieje, 
a dotyczy seniorów, nie dzieje się bez wie-
dzy i akceptacji Miejskiej Rady Seniorów. 
Myślę, że współpraca pomiędzy Radą Se-
niorów a władzami miasta jest wzorcowa 
w  skali kraju, spotykamy się regularnie 
raz w miesiącu. 
Jakie najczęstsze postulaty zgłaszają se-
niorzy w trakcie tych spotkań?
Ostatnie sygnały dotyczą problemów z do-
stępem do poznańskiej kultury. Seniora 
często po prostu nie stać na to, aby zapła-
cić za bilety. Skromne emerytury i  renty 
wydają na podstawowe potrzeby życiowe. 
Stąd też pomysł, abyśmy częściej organi-
zowali na rzecz seniorów darmowe wyda-
rzenia kulturalne. Realizację tych działań 
zapoczątkowaliśmy już dwa lata temu, 

kontynuowaliśmy je w  roku ubiegłym, 
prowadzimy obecnie i  będziemy to robić 
w  przyszłości. To m.in. koncerty i  mu-
sicale w  Teatrze Muzycznym, spektakle 
w Teatrze Polskim. Nowością w sferze roz-
rywki są zapoczątkowane w ubiegłym roku 
potańcówki na dziedzińcu Urzędu Miasta 
Poznania. Zaprosiliśmy ponad pięciuset 
seniorów – była dobra muzyka, potańców-
ka, jedzenie i  picie. Nie zapominamy też 
o  naszych seniorach, którzy przebywają 
w DPS-ach. Dla nich organizujemy cztery 
razy w roku (Boże Narodzenie, Wielkanoc, 
majówka oraz w październiku) spotkania 
nad Jeziorem Strzeszyńskim, w restauracji 
Oaza. Do udziału w tych imprezach zapra-
szamy też podopiecznych domu w Lisów-
kach, który leży na terenie gminy Dopie-
wo, czyli na obszarze metropolii Poznań. 
Wiele projektów dla seniorów realizo-
wanych w  Poznaniu może być inspira-
cją dla samorządów gmin tworzących 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań. 
Powiedzmy choćby o kilku. 
Pakiet Viva Senior to otwarty pakiet za-
wierający zbiór bezpłatnych usług ofero-
wanych przez miasto Poznań swoim star-
szym mieszkańcom. Cały czas dokładamy 
nowe działania. Zaczęliśmy od „Złotej 
Rączki” – senior dzwoni na naszą infolinię 
i informuje o usterce w domu, np. ciekną-
cym kranie czy nieświecącej żarówce lub 
obluzowanym gniazdku elektrycznym. 
Od momentu zgłoszenia w  ciągu trzech 
dni przyjeżdża złota rączka i usterkę usu-

wa. Rocznie wykonywanych jest ok. 2 tys. 
tego rodzaju usług. Innym z działań jest 
„Bezpłatna taksówka dla seniora” – raz 
na dwa miesiące z  bezpłatnej taksówki 
mogą korzystać seniorzy, którzy ukoń-
czyli 80. rok życia. Projekt adresowany 
jest do seniorów, którzy nie mogą korzy-
stać z darmowej komunikacji publicznej, 
a  chcą dojechać do lekarza, na rehabili-
tację, do urzędu czy na cmentarz. Rocz-
nie miasto Poznań finansuje ok. 10 tys.  
takich wyjazdów. Kolejna propozycja 
dla seniorów to „Bezpłatna książka”. 
Pomyśleliśmy o  tych naszych starszych 
mieszkańcach, którzy ze względu niepeł-
nosprawność czy inne ograniczenia nie 
mogą wyjść z domu, a  lubią czytać. Da-
jemy możliwość wypożyczenia konkret-
nego tytułu bez wychodzenia z  domu. 
Kolejnym udogodnieniem jest możliwość 
bezpłatnego wypożyczenia sprzętu reha-
bilitacyjnego – łóżka, wózka, kuli lub bal-
konika na okres maksymalnie 6 miesięcy. 
Jaką część mieszkańców Poznania sta-
nowią seniorzy?
To jest grupa, która stanowi ok. 20 proc. 
ogółu mieszkańców. W  liczbach bez-
względnych to ok. 143 tys. osób w wieku 
60+, bo tak obecnie określa się seniora. 
Grupa ta co roku jest większa. Rzeczywi-
stość w  Europie jest taka, że społeczeń-
stwa się starzeją. Zjawisko to nie omija 
Polski i  Poznania. To nie jest problem, 
a bardziej wyzwanie.

rozmawiał: Paweł Napieralski
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Autobus linii 471 na przystanku w Swarzędzu

Sylwia Ciesiółka w trakcie spotkania z odwiedzającymi stoisko Stowarzyszenia
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z miast polskich
wprowadził Miejską  

Radę Seniorów.”

Poznań przyjazny  
dla seniorów
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Trwają intensywne prace przy budo-
wie obwodnicy Obornik łączącej drogę 
nr 178 (na Czarnków) z drogą krajową 
nr 11 (na Piłę). Inwestycja ma się za-
kończyć, w  zależności od pogody, pod 
koniec tego roku. 
Ważna dla kierowców informacja związana 
jest ze zmianami w ruchu na ul. 11 Listopa-
da. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad poinformowała, że od 20 maja 
przez 3–4 tygodnie w miejscu budowane-
go ronda na ul. 11 Listopada obowiązywać 
będzie ruch wahadłowy. Kolejna informa-
cja dotyczy ronda na ul. Czarnkowskiej: 
wkrótce ma zostać otwarty zjazd z  ronda 
w ul. Kubiaka, obecnie można przez rondo 
przejeżdżać tylko na wprost. 
Roboty związane z  budową tzw. małej 
obwodnicy Obornik rozpoczęły się w po-
łowie sierpnia ubiegłego roku. Powstaje 
droga o  długości 1,2 km, która połączy 
rondo na drodze nr 178 (ul. Czarnkow-

ska) z drogą krajową nr 11. Zakres robót 
obejmie m.in. budowę mostu na rzece 
Wełnie (do końca czerwca ma zostać 
ukończony) i  wiaduktu nad ul. Staszica 
(konstrukcja żelbetowa jest gotowa, bu-
dowa ma się zakończyć również do 30 
czerwca).
Droga nazywana małą obwodnicą Obor-
nik nie rozwiąże wszystkich problemów 
komunikacyjnych miasta Oborniki. To-
masz Szrama, burmistrz Obornik, po od-
daniu obwodnicy do użytku spodziewa 
się jednak uspokojenia, dzisiaj bardzo 
uciążliwego, ruchu w centrum Obornik. 
Wartość zadania wynosi 14,4 mln zł, 
z  czego 12,2 mln zł stanowi dofinanso-
wanie Unii Europejskiej przyznane przez 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
w  ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 
2014–2020. Wykonawcą robót jest firma 
Skanska. pn

W  Szamotułach pojawią się miejsca, 
w których będzie można bezpłatnie ko-
rzystać z  sieci WWW. Projekt zostanie 
sfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej.
Informacja o  zakwalifikowaniu szamo-
tulskiego wniosku o  finansowanie bez-
płatnego dostępu do internetu dotarła już 
pod koniec ubiegłego roku. Wniosek zło-
żony w ramach konkursu „WiFi4EU”  do 
Agencji Wykonawczej ds. Innowacyj-
ności i  Sieci Komisji Europejskiej został 
pozytywnie oceniony i wybrany do finan-
sowania. Pomysł polega na zapewnieniu 
dostępu do bezpłatnego sygnału w prze-
strzeniach publicznych, gdzie nie ma po-
dobnych ofert.
Na realizację projektu Urząd Miasta 
i  Gminy (UMiG) Szamotuły otrzyma 
15 tys. euro. Projekt zakłada zainstalo-
wanie odpowiednich urządzeń i  zapew-
nienie bezpłatnego sygnału przez trzy 
lata. Oczywiście sygnał nie pozwoli na 
internetowe szaleństwa, ale jego poziom 
zapewni płynny dostęp do stron WWW. 
W UMiG Szamotuły trwają prace projek-
towe – to ostatecznie one określą zasięg 
sygnału. – Zakładamy, że bezpłatny sy-
gnał dostępny będzie w obrębie centrum 

Szamotuł. Oczywiście wcześniej przepro-
wadzimy konsultacje społeczne dotyczą-
ce lokalizacji nadajników. Otrzymaliśmy 
już od mieszkańców pierwsze, jeszcze 
nieoficjalne propozycje. Ale sprawa nie 
jest prosta, ponieważ swoje stanowisko 
odnośnie do ich lokalizacji musi wyrazić 
konserwator zabytków. Jeżeli wszystkie 
procedury przebiegną zgodnie z planem, 
to sygnał powinien być dostępny w poło-
wie tego roku – mówi Marcin Piechoc-
ki, kierownik Wydziału Kultury, Sportu 
i Funduszy Pomocowych.  pn

Trwa budowa obwodnicy

Darmowe wi-fi w Szamotułach 

W Wągrowcu powstanie obiekt z zaple-
czem technicznym dla obsługi kolejo-
wego taboru spalinowego. Inwestycja 
będzie kosztować blisko 50 mln zł.
W  Urzędzie Marszałkowskim w  Pozna-
niu podpisana została umowa o dofinan-
sowanie dla projektu pozakonkursowe-
go pt. „Rozwój publicznego transportu 
zbiorowego w Wielkopolsce poprzez bu-
dowę zaplecza technicznego dla taboru 
spalinowego”. Całkowita wartość projek-
tu wynosi 49,2 mln zł, wysokość środ-
ków przekazanych z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego to ponad 
34 mln  zł. W  ramach projektu Koleje 
Wielkopolskie wybudują i  wyposażą 
nowoczesny Punkt Utrzymania Taboru 
Spalinowego w  Wągrowcu, przeznaczo-
ny do obsługi spalinowych zespołów 
trakcyjnych. W  nowym Punkcie doko-
nywane będą przeglądy taboru, usuwane 
mniejsze awarie i  uszkodzenia, a  także 
wykonywane inne czynności związane 
z  utrzymaniem pojazdów. W  ramach 
realizowanej inwestycji zostanie też za-
kupione oraz zainstalowane wyposa-
żenie i  oprogramowanie niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania obiektów 
infrastrukturalnych. 
– Wartość taboru kolejowego, którego 
właścicielem jest, lub wkrótce się sta-
nie, Samorząd Województwa Wielko-
polskiego, przekracza miliard złotych. 
Pojazdy te eksploatowane są głównie 

przez Koleje Wielkopolskie. Ważne jest, 
by odpowiednio dbać o  ten majątek. 
Pociągi elektryczne mają swoje miej-
sce serwisowania w  Zbąszynku. Pocią-
gi spalinowe zyskają taką przestrzeń 
w  Wągrowcu – mówi wicemarszałek 
Wojciech Jankowiak.
– To ważny projekt wpisujący się w dzia-
łania Kolei Wielkopolskich. Spółka doj-
rzała do poziomu, w  którym musi mieć 
tego rodzaju zaplecze utrzymaniowe, 
a  my to umożliwiamy – dodaje Marek 
Woźniak, marszałek województwa wiel-
kopolskiego. Na infrastrukturę realizo-

waną w ramach projektu składają się: hala 
przeglądów o długości 108 m i szerokości 
16 m, hala postojowa o  długości 96 m 
i  szerokości 20 m, infrastruktura toro-
wa i drogowa, a także punkt tankowania 
pojazdów. Włodzimierz Wilkanowicz, 
prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich 
Sp. z o.o., podkreśla, że nowa inwestycja 
jest niezbędna dla działania spółki ze 
względu na jej ciągły rozwój. – Prace eks-
ploatacyjne i liczba pasażerów na liniach 
obsługiwanych trakcją spalinową wzrosły 
w ciągu ostatnich 7 lat o ponad 70 proc. – 
podkreśla.  pn

W  czerwcu metropolia Poznań oferu-
je niezwykle zróżnicowane atrakcje. 
Szczególne powody do zadowolenia 
będą mieli miłośnicy historii.
Pierwsza połowa miesiąca to czas festiwa-
li. Ich listę rozpoczyna UFO, czyli Uliczny 
Festiwal Osobliwości, w  czasie którego 
centrum Szamotuł opanują aktorzy wcie-
lający się w żywe rzeźby. Tydzień później 
piękny pałac w pobliżu Obornik z pewno-
ścią przyciągnie wielu fanów dobrej książ-
ki odwiedzających Festiwal Literackie 
Objezierze. Następny weekend przyniesie 
dwa interesujące wydarzenia. W  Buku 
odbędzie się finał Festiwalu Muzyki Ka-
meralnej, a  rekonstrukcja historyczna 
Rzeczpospolita Mosińska 1848 przypomni 

ciekawy epizod z czasów Wiosny Ludów, 
kiedy Mosina przez kilka dni była… 
tymczasową stolicą Polski. Z pikniku hi-
storycznego w  klimacie XIX-wiecznego 
miasteczka już kilka dni później będzie 
można przenieść się do średniowiecza. 
Motywem przewodnim tegorocznego 
Weekendu na Szlaku Piastowskim będą 
gry i  zabawy małych Słowian, a  specjal-
ny program przygotowały m.in. Brama 
Poznania, Skansen Miniatur Szlaku Pia-
stowskiego w  Pobiedziskach oraz Gród 
Pobiedziska. Kto po takiej dawce atrakcji 
będzie jeszcze czuł niedosyt przedstawia-
nej w fascynującej oprawie historii, może 
zawitać do Parku Dzieje w  Murowanej 
Goślinie, by obejrzeć największe nocne 

widowisko plenerowe w  Polsce pt. Orzeł 
i  Krzyż. Kilkukrotnie powtarzany im-
ponujący spektakl to opowieść o  losach 
Polski od legendarnych początków po So-
lidarność, z towarzyszeniem poruszającej 
muzyki, efektów specjalnych, mappingów 
na wodzie i gry światłem. Listę najciekaw-
szych atrakcji miesiąca kończy Niedziela 
ze Smakiem w Obornikach – wydarzenie, 
którego nazwa mówi sama za siebie.
Czerwcowa pogoda i długi dzień sprzyja-
ją, by spróbować swoich sił w wakeboar-
dzie, czyli sporcie wodnym, który najpro-
ściej opisać jako snowboard na wodzie. 
Oferta metropolii Poznań w  tym zakre-
sie jest bardzo bogata, a  do wakeparków 
w Owińskach (Wake Spot), Pobiedziskach 
(Kuwaka Wake), Poznaniu (Wake Park 
Malta), Stęszewie (Wake City) i  Śremie 
(Wake Place) w  ubiegłym roku dołączył 
Wake Park Kórnik. Początkujący mogą 
tam skorzystać z rad instruktorów, a bar-
dziej doświadczeni – ćwiczyć skompliko-
wane ewolucje z wykorzystaniem specjal-
nych przeszkód. Wakeparki ulokowano 
w  pobliżu plaż, gdzie można skorzystać 
z kąpieli, wypożyczyć leżaki i kajaki. Po-
pularność zyskuje też SUP (Stand Up Pad-
dleboarding) – pływanie na stojąco z wio-
słem w  ręku, stanowiące świetną zabawę 
połączoną z ćwiczeniem równowagi.  

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna

Nowy punkt obsługi pociągów

żywa historia i niezwykłe festiwale
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Umowa podpisana, czas wybrać wykonawcę

Budowa mostu nad Wełną

Wake Park Kórnik 

Bezpłatny internet będzie dostępny  
w wybranych rejonach Szamotuł



iV

Dariusz Głowacki jest mieszkańcem Lu-
bonia. Urodził się w 1965 roku w Pozna-
niu. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, 
tworzeniem obiektów w przestrzeni, pisze 
i publikuje teksty o kulturze i sztuce. 
Artysta prowadzi też wykłady o sztuce i sze-
roko pojmowanej kulturze wizualnej. Działa 
także jako kurator wystaw (m.in. wysta-
wy: szkła weneckiego Fresh Glass w  2008, 
Światło² w 2015, PozaPOZNANIEM, 2016).
Jest absolwentem Wydziału Malarstwa 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
Dyplom z  wyróżnieniem otrzymał na 
wydziałach Malarstwa i Wychowania Pla-
stycznego. Dyplom z  malarstwa w  pra-
cowni prof. Jerzego Kałuckiego pod kie-
runkiem prof. Jarosława Kozłowskiego, 
dyplom z zakresu semiotyki na Wydziale 
Wychowania Plastycznego pod przewod-
nictwem prof. Kazimierza Świrydowicza.
w 2012 roku na tej uczelni obronił dok-
torat. W  latach 1989–1990, jako malarz 
zaliczony do najbardziej obiecujących 
młodych artystów, otrzymał stypendium 
Ministra Kultury i  Sztuki. – Desperacko 
i naiwnie wierzę w sztukę – mówi. pn

kurier metropolitalny metropolia

CzeRWoNaK
Dni Gminy Czerwonak – Tydzień Pełen 
Kultury!
n 3 czerwca, g. 18, Gminny Ośrodek 
Kultury Sokół w  Czerwonaku, prezen-
tacja dziecięcych grup teatralnych 
i  dziecięcych solistów pracowni mu-
zycznej działającej w Ośrodku 
n 4 czerwca, g. 18, Centrum Kultury 
i Rekreacji w Koziegłowach (CKiR), pre-
miera spektaklu Skansenu Teatralnego 
III Furie 
n 5 czerwca, g. 18, CKiR, spektakle: Pie-
kło-Niebo (premiera) Teatru Cyk oraz 
Zapis Teatru Zwierciadło 
n 6 czerwca, g. 18, CKiR, koncert ze-
społów i solistów Pracowni Muzycznej 
prowadzonej przez Remigiusza Woj-
ciechowskiego 
Na ww. imprezy obowiązują bezpłatne 
wejściówki. 
n 8 czerwca, g. 15, Akwen Marina 
w  Czerwonaku, impreza plenerowa: 
Piknik Motocyklowy Jaromira Korty, 
konkursy, gry, zabawy, prezentacje 
oraz koncerty; wstęp wolny
n 9 czerwca, g. 11, CKiR, finał XXIV Wo-
jewódzkiego Festiwalu Piosenki Przed-
szkolaków Czerwonak 2019, wstęp 
wolny 
n 9 czerwca, g. 16, CKiR, wernisaż wy-
stawy prezentującej pracownie pla-
styczne GOK Sokół w  Czerwonaku, 
a o g. 17 spektakl Nosorożec wg Euge-
na Ionesco; bezpłatne wejściówki 
n 15 czerwca, g. 10, 3xR – Rodzinny 
Rajd Rowerowy brzegiem Warty; koszt: 
10 zł dzieci, 15 zł dorośli
n 22 czerwca, g. 13, Bolechowo, piknik 
lotniczy „Poleć z  nami”. Impreza skie-
rowana do pasjonatów, amatorów, jak 
i  zawodowców puszczania latawców; 
wstęp bezpłatny
n 29–30 czerwca, CKiR, Bezpieczny 
Weekend – dwudniowe szkolenie 
z postępowania w sytuacji zagrożenia; 
bilety: 40 zł
n 30 czerwca, X Cross Dziewicza Góra 
im. Januarego, start i meta przy plaży 
Tropicana w  Owińskach, bieg prze-
łajowy na dochodzenie, szczegóły, 
włącznie z wysokością opłat, na stronie 
WWW gminy Czerwonak 

KLeSzCzeWo
n 8 czerwca, g. 15, plac przy strażnicy 
OSP, III Piknik Rodzinny w Gowarzewie
n 8 czerwca, g. 16, plac przy wiacie 
w  Taniborzu, „Chlebie Nasz” – piknik 
kulturalno-kulinarny
n 14 czerwca, g. 19, GOK w  Kleszcze-
wie, z  cyklu „Łap Kulturę” – wystawa 
rzeźby ludowej: Michai Ion (Rumunia) 
i koncert Malwiny Paszek

n 22 czerwca, g. 18, plac przy hali spor-
towej w  Kleszczewie, w  ramach Dni 
Gminy Kleszczewo koncert zespołu IRA 
oraz Bob Fingerstyle Trio 
Wstęp na ww. imprezy bezpłatny. 

oBoRNiKi
n 1 czerwca, g. 11, start: ul. Towaro-
wa, Mistrzostwa Obornik w  Kolar-
stwie Szosowym im. S. Jakubiaka; 
wstęp wolny
n 2 czerwca, g. 14, Kąpielisko Miejskie 
Żwirki (ul. Kowanowska), Kolorowy 
Dzień Dziecka na Żwirkach – Holi Festi-
val; wstęp wolny
n 7–8 czerwca, g. 20, Dom Kultury 
w  Objezierzu, Festiwal Literacki Obje-
zierze; wstęp wolny
n 8 czerwca, Hala Sportowa ZS im.  
T. Kutrzeby w  Obornikach, VI Integra-
cyjna Olimpiada Sportowa, wstęp bez-
płatny
n 8–9 czerwca, g. 21.30, Tor Motocros-
sowy (ul. Łukowska), Formoza Chal-
lenge; opłata startowa zróżnicowana, 
szczegóły na stronie WWW gminy 
Oborniki
n 15 czerwca, Papieski Bieg i Rajd Nor-
dic Walking
n 15 czerwca, Lądowisko w  Słona-
wach, Piknik Lotniczy
Dni obornik:
n 16 czerwca, Inauguracja Dni Obor-
nik, hejnał z  wieży kościoła pw. 
Najświętszej Maryi Panny Wniebo-
wziętej, potem msza św. w  intencji  
miasta 
n 17 czerwca, Uczniowskie Oskary 
OOK
n 18 czerwca, Dom Kultury w Objezie-
rzu, konferencja popularnonaukowa 
„Bracia Mickiewiczowie na Ziemi Obor-
nickiej” 
n 19 czerwca, g. 13, Zespół Szkół im. 
UNICEF, Uroczysta Sesja Rady Miejskiej 
n 20 czerwca, park OOK, koncerty: 
g. 17 – laureaci mikroFONII
g. 18 – Tacy Sami  
g. 19 – Brass Band Oborniki 
g. 20.30 – Ras Luta
g. 22 – Gooral 
n 21 czerwca, park OOK, Koncertowy 
Piątek:
g. 19.45 – Eleanor Gray 
g. 21 – Ania Dąbrowska 
g. 22.30 – Cree
n 22 czerwca, g. 11, Stadion Lekkoatle-
tyczny, I  Grand Prix Obornik w  lekkiej 
atletyce – Memoriał im. Tadeusza Ra-
tajczaka
n 22 czerwca, Marina Oborniki, Wianki 
n 23 czerwca, g. 10, park przy Młynie 
Dahlmanna, Niedziela ze Smakiem

oprac. pn
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z a u ł e K  T W Ó R C Y

Wśród licznych propozycji spędzenia 
wolnego czasu w  trakcie długiego ma-
jowego weekendu jak co roku wielką 
popularnością cieszyła się Parada Paro-
wozów w Parowozowni Wolsztyn. 
Podczas wydarzenia w  parowozowni 
prezentują się czynne lokomotywy paro-
we z  Polski i  zagranicy. Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań razem z  Kolejami 
Wielkopolskimi zorganizowały konkurs 
na zdjęcie z tej imprezy. Mamy zwycięską 
fotografię. Nagrodzono zdjęcie przesłane 
przez Bartka Żmudzińskiego i  to jemu 
należą się nagrody: przejazd w  kabinie 
maszynisty na wybranej trasie Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej oraz zestaw 
gadżetów PKM. Jury doceniło ujęcie 
momentu przeobrażenia pary w chmury, 
które w tamten weekend dominowały nie 
tylko nad Parowozownią Wolsztyn, ale 
i na obszarze całej Wielkopolski. ag

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Ani wschód, ani zachód, 2017, olej na płótnie

Pamięć, 2012, olej na płótnie

Co, Lewo!, 2014, olej na płótnie Hebe, 2019, olej na płótnie

Nagrodzona fotografia


