
spodarki Komunalnej w  Szamotułach 
Sp.  z  o.o., Gmina Komorniki,  Biblioteka 
Publiczna Gminy Komorniki, Miasto  
i  Gmina Kórnik, Miasto Luboń, Kom-
-Lub Sp. z  o.o., PT Translub Sp. z  o.o., 
LOSIR Sp. z o.o., Ośrodek Kultury w Lu-
boniu,  Gmina Oborniki, Gminny Ośro-
dek Kultury w Komornikach.

Paweł Napieralski

Grupa zakupowa gazu znajduje już 
stałe miejsce w  metropolitalnej 
rzeczywistości samorządowej. Do 

powstania grupy doszło trzeci raz, po raz 
pierwszy takie porozumienie wypraco-
wano w  2017 roku. W  pierwszym roku 
w funkcjonowanie grupy, której celem był 
wspólny zakup gazu, zaangażowało się 
12 podmiotów. Oszczędności dla wszyst-
kich jej uczestników wyniosły wtedy w su-
mie 180 tys. zł. Liczebność grupy w  na-
stępnym roku wzrosła do 14 podmiotów. 
To pozwoliło zaoszczędzić w sumie ponad 
200 tys. zł. W  tym roku porozumienie 
podpisali również przedstawiciele 14 pod-
miotów, dlatego oszczędności powinny 
być takie same jak w  roku poprzednim. 
– Powiat Poznański w  tym projekcie nie 
uczestniczy, ponieważ na razie nie mamy 
żadnego obiektu zasilanego gazem – wyja-
śnia Jan Grabkowski, wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań i zara-
zem starosta poznański. 
Na terenie obszaru objętego działalno-
ścią Stowarzyszenia chęć udziału w gru-
pie zgłosiło 14 podmiotów (tyle samo co 
w  ubiegłym roku ), w  tym 7 jednostek 
samorządu terytorialnego. 
– Stowarzyszenie integruje podmioty z te-
renu metropolii Poznań w wielu wspólnie 
realizowanych projektach. Grupowy za-
kup gazu jest jednym z nich. Jako podmio-
ty tworzące Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań udowadniamy, że warto podej-
mować wspólne działania,  bo to przynosi 
wymierne profity dla samorządowych 
budżetów, ale też, co najważniejsze, kon-
kretne korzyści dla naszych mieszkańców. 
Wszystkim podmiotom uczestniczącym 
w porozumieniu gratuluję podjętej decy-
zji – mówił Jan Grabkowski. 
Po podpisaniu porozumienia powsta-
nie szczegółowa lista punktów poboru 

gazu na terenie gmin-członków grupy 
zakupowej, po tym zostanie przepro-
wadzone postępowanie przetargowe, 
które pozwoli wybrać ofertę najko-
rzystniejszą pod względem kosztów 
dostarczenia gazu. Postępowanie, pod 
nadzorem komisji powołanej przez 
Stowarzyszenie, przeprowadzi firma 
Enmedia.
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O zamiarze stworzenia grupy zakupowej 
gazu ziemnego poinformowani zostali 
wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Po-
rozumienie dotyczyć będzie wspólnego 
zakupu gazu w 2020 roku. 
Podmioty, które wyraziły chęć uczest-
nictwa w  grupie zakupowej gazu: Gmi-
na Dopiewo, Miasto i  Gmina Skoki, 
Miasto i  Gmina Szamotuły, Zakład Go-
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W grupie taniej
Po raz trzeci z inicjatywy Stowarzyszenia Metropolia Poznań 
zawiązała się grupa zakupowa gazu ziemnego. W Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu przedstawiciele gmin i jednostek 
gminnych podpisali w tej sprawie porozumienie. 

n Będzie drugi tor przez most 
W oBornikach. Urząd Marszałkow-
ski w Poznaniu podpisał z PKP PLK SA 
umowę o współpracy w zakresie opra-
cowania Studium Wykonalności dla 
projektu dotyczącego budowy dru-
giego toru kolejowego wraz z drugim 
mostem na Warcie na odcinku linii 
kolejowej nr 354 w  Obornikach. Prze-
widywany koszt opracowania Studium 
Wykonalności to 1 mln zł netto, a do-
finansowanie ze strony województwa 
wyniesie 0,5 mln zł. Budowa drugiego 
toru z  siecią trakcyjną planowana jest 
na ponaddwukilometrowym odcinku 
pomiędzy posterunkiem odgałęźnym 
Oborniki Wlkp. Most a stacją Oborniki 
Wlkp. Elementem inwestycji będzie też 
drugi peron na przystanku osobowym 
Oborniki Wlkp. Miasto. Rozważana jest 
także budowa przejścia podziemnego 
wraz z  windami. Szacuje się, że inwe-
stycja będzie kosztować ok. 50 mln zł.

n starania o  przejazd W  ko-
Bylnicy. Przed często zamykanym 
przejazdem na ul. Swarzędzkiej (droga 
powiatowa) oraz od strony ul. Poznań-
skiej (dawna droga krajowa nr 5, obec-
nie droga wojewódzka nr 194) kierow-
cy tracą bardzo dużo czasu. Przejazd 
zamykany jest w sumie na około 8 go-
dzin w ciągu doby. Władze Swarzędza 
podejmują starania, aby w tym miejscu 
stworzyć skrzyżowanie bezkolizyjne, 
co byłoby rozwiązaniem najbardziej 
funkcjonalnym i  zapewniającym naj-
większe bezpieczeństwo uczestników 
ruchu. Koszty takiej inwestycji przekra-
czają możliwości budżetu Swarzędza. 
Problem może zostać rozwiązany jedy-
nie we współpracy gminy z zarządcami 
dróg (samorządy powiatu i wojewódz-
twa) oraz władzami kolei.

n doBre praktyki W czerWona-
ku. Po długiej przerwie ponownie uru-
chomiony został na terenie gminy Czer-
wonak serwis umożliwiający zgłaszanie 
problemów i  usterek zaobserwowa-
nych przez mieszkańców gminy w  ich 
najbliższym otoczeniu. Jeśli mieszkańcy 
zauważą coś, co negatywnie wpływa na 
otoczenie, co wymaga uporządkowania 
lub naprawy, mają możliwość zgłosze-
nia problemu. Umożliwia to serwis, któ-
ry działa w gminie (https://naprawmyto.
pl/czerwonak).  oprac. pn

k r Ó t k o

Sygnatariusze porozumienia, na podstawie którego powołana została grupa zakupowa gazu na 2020 rok
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Mimo letnio-wakacyjnej pory trwają 
prace nad przygotowaniem projektu 
„Profilaktyczny program szczepień 
przeciwko grypie dla mieszkańców 
Metropolii Poznań”. Akcja bezpłatnych 
szczepień odbędzie się jesienią i  zimą 
tego roku.
Projekt wspólnie realizuje Stowarzysze-
nie Metropolia Poznań oraz dwa pod-
mioty prowadzące działalność medyczną: 
EDICTUM sp. z  o.o. oraz MED-CO-
LOMBO. Projekt będzie prowadzony 
przez trzy lata, obejmując sezony grypo-
we 2019/20, 2020/21 oraz 2021/22. W ra-
mach całego projektu ze szczepień będzie 
mogło skorzystać 45  tys. mieszkańców 
Metropolii. 
Szczepienia będą udzielane bezpłatnie, 
ponieważ projekt uzyskał wysokie do-
finansowanie ze środków EU i  Budże-
tu Państwa w  kwocie ponad 4,4 mln zł. 
Możliwość skorzystania ze szczepień bę-
dzie uwarunkowana wiekiem. Akcja ad-
resowana jest przede wszystkim dla osób 
w wieku 50-64 lata, gdyż powyżej 50 roku 
życia zachorowanie na grypę wiąże się 
z dużym ryzykiem powikłań. Osoby z tej 
grupy wiekowej będą mogły zaszczepić 
się bez żadnych warunków dodatkowych. 
Ze szczepień będą mogły korzystać także 
osoby młodsze z  grupy wiekowej 25-49 
lat, ale pod dodatkowym warunkiem, 
że wykonują pracę charakteryzującą się 
kontaktem z dużą liczbą klientów lub pe-
tentów i z tego powodu podlegają zwięk-

szonemu ryzyku zarażenia grypą. Do tej 
grupy zaliczyć można pracowników sze-
roko rozumianej sfery usług dla ludno-
ści i  usług publicznych, Mogą to być na 
przykład osoby pracujące w  rozmaitych 
zakładach i warsztatach usługowych, pla-
cówkach zdrowia, handlu, gastronomii, 
hotelarstwie, w administracji państwowej 
i samorządowej, oświacie lub szkolnictwie 
wyższym, transporcie publicznym, ban-
kach i  innych instytucjach finansowych, 
pracownicy poczty i firm kurierskich oraz 
osoby wykonujące inne zawody, które ce-
chuje kontakt z dużą liczbą innych ludzi. 
Zakłada się, że tej jesieni w ramach pro-
jektu zostanie zaszczepionych około 
15 tys. mieszkańców Metropolii Poznań. 
Tak duża skala działań wymaga zorgani-
zowania kilkudziesięciu punktów szcze-
pień, które będą zlokalizowane na terenie 
Poznania oraz we wszystkich 21 gminach 
wchodzących w skład metropolii Poznań. 
Obecnie prowadzone są z przychodniami 
zdrowia uzgodnienia, dotyczące uru-
chomienia w  tych placówkach punktów 
szczepień. Lista miejsc, w których doko-
nywane będą szczepienia zostanie poda-
na do publicznej wiadomości w sierpniu.
Obecnie prowadzone są rozmowy w spra-
wie zakupu szczepionek. Preparat zosta-
nie wybrany na podstawie obowiązują-
cych zaleceń WHO na sezon 2019/2020 
oraz będzie posiadał rejestrację i dopusz-
czenie do obrotu na terenie Polski. 

Adam Futymski

Na terenach gmin Kleszczewo i  Krzy-
kosy powstanie 500 instalacji OZE. 
Projekt otrzymał dofinansowanie ze 
środków UE. 
Bogdan Kemnitz, wójt gminy Klesz-
czewo, i  Marek Woźniak, marszałek 
województwa wielkopolskiego, pod-
pisali w  Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego w  Po-
znaniu umowę na dofinansowanie 
projektu pn. „Wytwarzanie energii ze 
źródeł odnawialnych na terenie Gmi-
ny Kleszczewo oraz Krzykosy”. Projekt 
realizowany jest w ramach partnerstwa 
z gminą Krzykosy. W wyniku realizacji 
przedsięwzięcia powstanie 500 insta-

lacji OZE: 329 instalacji fotowoltaicz-
nych, 121 kolektorów słonecznych i 50 
gruntowych pomp ciepła. 
Jest to tzw. projekt parasolowy, w którym 
beneficjentami mogą być wyłącznie sa-
morządy lokalne, odbiorcami ostateczny-
mi zaś, czyli użytkownikami instalacji, są 
mieszkańcy. 
Wartość projektu to 11 327 585,28 zł,  
natomiast kwota dofinansowania wynosi 
8 845 198,60 zł. 
Dofinansowanie uzyskano w  ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata  2014–2020 – 
poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii 
z odnawialnych źródeł energii”. pn

szczepienia coraz bliżej

kleszczewo  
z dofinansowaniem na oze

Z Magdaleną Żmudą, dyrektor Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód 
Polskich w  Poznaniu, rozmawia Paweł 
Napieralski.

Nietrudno zauważyć, że Warta szybko 
reaguje na zmiany w  pogodzie. Przy 
zwiększonej ilości opadów poziom 
wody szybko się podnosi, a po paru ty-
godniach suszy widzimy dno rzeki. Czy 
można wprowadzić rozwiązania, które 
spowodują, że poziom Warty będzie 
bardziej stabilny? 
Poziom Warty na obszarze metropo-
lii, ale też w dalszej części w ciągu roku 
waha się w przedziale kilku metrów. Były 
pomysły, żeby zwierciadło wody utrzy-
mywać na równym poziomie za pomo-
cą progów. Realizacja takich projektów 
jest jednak trudna do argumentacji na 
rzecz zabudowy m.in. z  tego względu, 
że Warta od Jeziorska do ujścia została 
określona jako cenny obszar, dla którego 
zabudowa progowa, czyli ograniczenie, 
tworzenie krótszych odcinków z  rzeki 
swobodnie płynącej, wiązałoby się ze 
zbyt dużą ingerencją w  świat żyjących 
tutaj ryb i innych organizmów. Poza tym 
musimy pamiętać, że na obszarze poło-
żonym wzdłuż swobodnie płynącej War-
ty znajduje się Wielkopolski Park Naro-
dowy i Park Narodowy Ujścia Warty.
Ilość wody w  Warcie ma zapewne też 
wpływ na poziom wód gruntowych 
w Wielkopolsce. 
W obszarze naszego działania Wielkopol-
ska, w tym Poznań z gminami ościenny-
mi, to obszar najmniej zasobny w opady 
w  ciągu roku w  Polsce. Nasza sytuacja 
hydrologiczna w  ciągu ostatnich czte-
rech lat pokazuje tendencję przeważającą 
w  kierunku suszy – tak suszy glebowej, 
jak również hydrologicznej. Ponieważ 
czwarty rok z  rzędu nie mamy zimy 
z opadami śniegu, z czym wiąże się m.in. 
brak wezbrań wiosennych, nasza sytuacja 
hydrologiczna się sukcesywnie pogarsza. 

W  gminie Kleszczewo sytuację polep-
szy zapewne zbiornik retencyjny w Tul-
cach, który ma powstać w ciągu najbliż-
szych kilku lat. 
Zbiornik ten nie będzie miał znaczenia 
dla regionu, a  tylko dla mieszkańców 
gminy i zlewni rzeki Męciny w Kleszcze-
wie. Na terenie gminy Kleszczewo notu-
jemy bardzo niewielkie opady deszczu, 
poza tym obszar tej gminy jest wyjątko-
wo ubogi w lasy. Lasy stanowią zaledwie 
2 proc. obszaru gminy. Mówimy w  tym 
przypadku o małej retencji, która ma jed-
nak ogromne znaczenie dla tego rejonu. 
Czy na obszarze metropolii Poznań 
mamy miejsca, gdzie pilnie należałoby 
przeprowadzić podobne inwestycje? 
Obecnie jesteśmy w  trakcie tworzenia do-
kumentu strategicznego o randze rządowej, 
który się nazywa „Strategiczny dokument 
związany z małą retencją”. Przymierzamy się 
do typowania miejsc pod małą retencję rów-
nież w pobliżu Poznania. Nie jestem w stanie 
teraz powiedzieć, w których gminach takie 
inwestycje powstaną. Musimy rozpocząć 
od dokumentów koncepcyjnych, potem po-
wstanie dokumentacja twarda w postaci pro-
jektu, następnym etapem będzie startowanie 
w  konkursach na dofinansowanie tych za-
dań. Dzisiaj, w sensie ambicjonalnym, mogę 
powiedzieć, że na pewno w obszarze metro-
politalnym zbiornik Tulce nie jest ostatnim 
zbiornikiem retencyjnym, który zostanie 
wybudowany. 
Od kilku lat mówi się o rządowym pro-
gramie, którego celem jest zwiększenie 
znaczenia rzek w  transporcie towaro-
wym. Czy Warta też została objęta tym 
programem?
Program rządowy związany jest z  odbu-
dową rzek w Polsce, dotyczy przywrócenia 
transportu rzecznego przede wszystkim na 
Odrze i Wiśle. Warta na odcinku od Konina 
do ujścia do rzeki Odry w Kostrzynie nad 
Odrą, czyli na odcinku, na którym może od-
bywać się żegluga, jest drogą wodną o klasie 
I i II, czyli o najniższych pod względem że-

glugi. W tej grupie znajdują się rzeki o naj-
mniejszej głębokości i  szerokości. Zgodnie 
z  międzynarodowymi umowami rzeki, na 
których odbywa się żegluga towarowa, po-
winny być doprowadzone do minimum IV 
klasy żeglowności. Doprowadzenie Warty 
do takiego poziomu, choćby z  punktu za-
sobowego, moim zdaniem jest niemożliwe. 
Tak więc na Warcie mogą pływać jednostki 
towarowe dopasowane do drogi wodnej, po 
której płyną. Nie będą to takie same jed-
nostki jak te, które będą pływać na Odrze 
lub Wiśle. 
Warta dla gmin metropolitalnych ma 
obecnie znaczenie w działach turystyki 
i  rekreacji. Jak inaczej może posłużyć 
mieszkańcom?
Warta przepływa przez tereny ośmiu z 21 
metropolitalnych gmin. Tereny nad Wartą 
pełnią rolę miejsc wypoczynku, coraz czę-
ściej powstają w obrębie metropolii Poznań 
mariny. Przykładem może być prężnie 
działająca marina w  Czerwonaku czy do-
syć mocno zaawansowane plany budowy 
mariny w Obornikach. Warta na obszarze 
metropolitalnym to również obszar, na 
którym ustanowiona jest strefa ochron-
na ujęcia wody w  gminie Mosina. Ujęcie 
Mosina-Krajkowo zaopatruje dużą część 
mieszkańców metropolii w wodę pitną. Po-
nadto Warta wpływa na poziom wód grun-
towych, jest też przez nie zasilana. Rzeka 
na obszarze Wielkopolski płynie swobod-
nie, nie regulują jej budowle poprzeczne. 
Ostatnia przegroda, która usytuowana jest 
na Warcie, to zbiornik wodny Jeziorsko, 
położony w  większości w  województwie 
łódzkim, tylko dolna jego część wchodzi 
w część wielkopolską. Poniżej, do samego 
ujścia w Kostrzynie nad Odrą, Warta płynie 
swobodnie, jest zlewnią reagującą na opa-
dy. Co najważniejsze, Warta daje miesz-
kańcom Wielkopolski bezpieczeństwo 
w  zakresie zaopatrzenia regionu w  wodę, 
a  usytuowany na rzece zbiornik Jeziorsko 
zapewnia ochronę przed powodzią.

rozmawiał: Paweł Napieralski
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I„Nasza sytuacja hydrologiczna w ciągu 
ostatnich czterech lat pokazuje tendencję 

przeważającą w kierunku suszy – tak suszy 
glebowej, jak również hydrologicznej.”

Warta, królowa  
wielkopolskich rzek
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Na terenie gminy Kleszczewo, w  Tul-
cach w  doliny rzeki Męciny, zostanie 
wybudowany zbiornik retencyjny. Ce-
lem inwestycji jest powiększenie zaso-
bów wodnych na terenie gminy Klesz-
czewo. 
Zbiornik powstanie poprzez spiętrzenie 
wody w rzece Męcinie wskutek wybudo-
wania ziemnej zapory, około 70 m powy-
żej drogi Tulce – Środa. 
Gmina Kleszczewo, w  całości położona 
w dorzeczu rzeki Warty, jest odwadniana 
przez jej dopływy: zachodnią część terenu 
odwadnia rzeka Kopla wraz z dopływami, 
tj. Michałówką wyznaczającą zachodnią 
granicę gminy oraz Męciną odwadnia-
jącą jej centralne połacie. W  związku 
z powyższym w gminie dostrzegany jest 
deficyt wody, który odczuwają zwłaszcza 
rolnicy. Priorytetowym celem projekto-
wanego zbiornika o  powierzchni 17  ha 
będzie magazynowanie 66,8 tys. m sześc. 
wody dla nawodnień rolniczych, w  tym 
do nawodnień użytków zielonych. 

Zbiornik będzie też służył mieszkańcom 
jako teren rekreacyjny.
Realizacja projektu wynika m.in. z  po-
trzeby zabezpieczenia mieszkańców 
regionu przed okresami intensywnych  
opadów przeplatanymi okresami długo-
trwałej suszy. Po osiągnięciu wiosennego 
maksimum (marzec) stany wody i prze-
pływy w  ciekach położonych na terenie 
gminy wyraźnie się zmniejszają. Ponadto 
budowa zbiornika przyczyni się do po-
prawy bilansu wodnego, na co z niecier-
pliwością czekają rolnicy. 
W  obszarze lokalizacji zbiornika wystę-
pują najniższe w  Polsce opady roczne 
(poniżej 550 mm). Charakterystyczną ce-
chą zlewni jest brak jezior oraz niewielka 
powierzchnia łąk i  lasów, co przyczynia 
się do dużej nierównomierności przepły-
wów wody w  korycie rzeki wynikającej 
z małej zdolności retencyjnej. 
Koszt realizacji inwestycji wyniesie po-
nad 18 mln zł, budowa zbiornika potrwa 
około dwóch lat.  pn

Od 2017 roku w  Szamotułach działa 
system rowerów miejskich. W  końcu 
maja tego roku powiększył się o  dwie 
stacje: na ulicy Ostrorogskiej i  w  po-
łożonym niedaleko stolicy powiatu 
Gałowie.
Lokalizacja nowych stacji była konsulto-
wana z mieszkańcami. „Szamotuły bike” 
to dzisiaj 7 stacji i 60 rowerów. Jednymi 
z  charakterystycznych cech szamotul-

skiego systemu są jego uniwersalność 
i  praktycznie bezpłatność. Osoba, któ-
ra wypożyczy miejski rower, może nim 
przemieszczać się w  obrębie miasta 
i gminy za darmo przez trzy godziny. Sieć 
stacji, ich lokalizacja i przyjazny dla ko-
rzystających z rowerów cennik powodują 
ogromną popularność systemu. Samo-
rząd gminny zapowiada jego rozbudowę 
i zwiększenie liczby rowerów. oprac. pn

zatrzymać wodę

Więcej rowerów miejskich 
w szamotułach

Podczas międzynarodowej telekon-
ferencji zaprezentowany został jeden 
z  projektów realizowanych przez Sto-
warzyszenie Metropolia Poznań. 
Pod koniec maja odbyła się telekonfe-
rencja pt. „Ko-kreacja a  działania na 
rzecz klimatu. Jak społeczeństwo może 
wpływać na adaptację i  łagodzenie skut-
ków zmian klimatycznych?”. Konferen-
cja została zorganizowana przez Science 
Shop Vechta (Cloppenburg University of 
Vechta) w  ramach projektu TeRRIFICA, 
finansowanego z  programu Horyzont 
2020. Projekt ten zakłada współpracę 
ośmiu europejskich instytucji (m.in. uni-
wersytety, organizacje społeczne i rządo-
we) w zakresie wzmacniania kompetencji 
dotyczących adaptacji do zmian klimatu 
i  łagodzenia ich skutków. Projekt obej-
muje wszechstronny i obszerny przegląd 
wiedzy w  zakresie: badań nad adaptacją 
do zmian klimatycznych, faktycznych 
działań podejmowanych w tym kierunku 
w ramach polityki rozwoju oraz strategii 
i  metod stosowanych w  celu przekazy-

wania informacji dotyczących wyzwań 
związanych ze zmianami klimatycznymi 
partnerom zewnętrznym (społeczeństwu, 
przedsiębiorcom, władzom publicznym). 
Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
działania podejmowane w sześciu pilota-
żowych regionach leżących w Hiszpanii, 
Niemczech, Francji, Serbii, Polsce i  Bia-
łorusi.
Projekt realizowany jest przez Uniwersy-
tet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
a  Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
pełni rolę interesariusza, który dzieli się 
swoimi doświadczeniami w zakresie upo-
wszechniania informacji na temat zmian 
klimatu, przeciwdziałania tym zmianom 
oraz adaptacji do nich.
Pierwsza międzynarodowa telekonfe-
rencja w  ramach projektu TeRRIFICA 

poświęcona była zagadnieniu aktywne-
go włączania społeczeństwa w  działania 
na rzecz adaptacji i  łagodzenia skutków 
zmian klimatu i  wzięło w  niej udział 
ponad 50 uczestników z  całego świata. 
W  programie znalazł się m.in. wykład 
dr Angeli Connelly (University of Man-
chester) dotyczący ko-kreacji w  zakresie 
zmian klimatu oraz prezentacje przy-
kładów dobrych praktyk w tym zakresie 
z  sześciu regionów położonych w  Bia-
łorusi, Francji, Hiszpanii, Niemczech, 
Polsce oraz Serbii. Polskę zaprezentowała 
Sylwia Ciesiółka, przedstawicielka Sto-
warzyszenia Metropolia Poznań, która 
przedstawiła projekt pt. Edukacyjna Sieć 
Antysmogowa. Projekt realizowany jest 
przez Stowarzyszenie od 2018 roku i ma 
na celu podniesienie świadomości miesz-
kańców metropolii na temat stanu jako-
ści powietrza, którym oddychamy. Udział 
w konferencji był okazją do promowania 
działań podejmowanych przez Metropo-
lię Poznań na szerokiej arenie międzyna-
rodowej. pn

Wakacyjny czas to najlepsza pora, by 
odpocząć nad rzeką lub jeziorem. Nie 
musi to oznaczać wyłącznie kąpieli – 
metropolia Poznań oferuje znacznie 
więcej wodnych atrakcji. Lato to także 
świetny moment, by wybrać się na po-
szukiwanie (turystycznych) skarbów!
Wokół Poznania działają liczne kąpie-
liska, które dają ochłodę od letniego 
skwaru, ale i  pozwalają aktywnie spę-
dzać czas. Warto odwiedzić choćby 
Owocową Plażę w  Zborowie, która 
słynie z  rzeźb... owoców – ogromnego 
arbuza, jabłka czy cytryny. Z  szerokiej 
oferty wakacyjnej znane są plaże miej-
skie w  Mosinie, Luboniu (nad Wartą) 

i  Śremie. Kino plenerowe, koncerty, 
spektakle teatralne, potańcówki, nauka 
gry na ukulele – to wszystko czeka na 
osoby spragnione wrażeń kulturalnych. 
Artystyczne talenty młodszych plażowi-
czów mogą się ujawnić podczas warsz-
tatów plastycznych, a  dla aktywnych 
przygotowano zajęcia z  zumby, fitnessu 
i aerobiku. W ramach wizyty na mosiń-
skich Gliniankach warto też wspiąć się 
na stojącą tuż obok wieżę widokową, aby 
podziwiać panoramę Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Dojazd na plażę 
ułatwią nowe systemy rowerów miej-
skich: w Śremie, ze stacją bezpośrednio 
przy plaży, oraz w Luboniu.

Latem na trasę po Warcie wyruszają 
tramwaje wodne. Poznańskie kursują po-
między plażami w obrębie miasta, a  rej-
sy tramwajem z  Czerwonaka odbywają 
się na trasie: przystań Akwen Marina 
w Czerwonaku – Poznań (Chwaliszewo). 
Statek na Jeziorze Kórnickim spod zamku 
dopływa do pięknie odnowionego kąpie-
liska Oaza-Błonie. Kajakami można po-
pływać po Warcie, Wełnie albo jeziorach 
na Szlaku Kajakowym „Puszcza Zielon-
ka”. W Obornikach wodniacy zapraszają 
na oryginalne tratwy, czyli dwa kajaki 
połączone specjalną platformą. 
Tajemnicza mapa, rymowane wskazów-
ki, zagadki ukryte w terenie, a na końcu 
skrzynia ze skarbem – brzmi jak scena-
riusz filmu przygodowego. Okazuje się, 
że jest to też doskonały opis questów – 
gier turystycznych dla dużych i  małych. 
W  Golęczewie trasa questu pokazuje 
historię wsi jako wzorcowej osady nie-
mieckiej, w  Jankowicach odsłania ta-
jemnice pałacu, a w Murowanej Goślinie 
pozwala poznać dawnych mieszkańców 
miasteczka. Na questy można też wybrać 
się do Biedruska, Buku, Kórnika, Mosi-
ny, Owińsk, Stęszewa, Szamotuł i Śremu. 
Wytrwali detektywi, którzy przejdą sześć 
tras na terenie powiatu poznańskiego, 
mogą zdobyć upominki w  ramach akcji 
Na tropie skarbów (www.powiat.poznan.
pl/natropieskarbow). Do zabawy wystar-
czy wydrukowana samodzielnie karta, 
nieco wolnego czasu i dobre chęci. Emo-
cje gwarantowane!

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna

stowarzyszenie na forum europy

Wodne atrakcje  
i poszukiwanie skarbów
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Questy – na tropie skarbów

Stacja rowerów miejskich w Gałowie

Miejsce, w którym powstanie zbiornik



iV kurier metropolitalny metropolia

czerWonak
AKCJE W  WAKACJE skierowane do 
dzieci w wieku 7–12 lat. Warsztaty od-
bywać się będą w godzinach 9–14.
n 1–5 lipca, Klub Kogucik w  Pota-
szach, Wakacje z  Harrym Potterem. 
W czasie warsztatów dzieci z pomocą 
animatorów będą przygotowywać 
wyjątkowe magiczne różdżki, pelery-
ny, „latające miotły”. Gdy już atrybuty 
będą gotowe, uczestnicy zajęć przej-
dą do gier i zabaw w terenie.
n 8–12 lipca, Klub Iskra w  Promni-
cach, cykl zajęć W  zdrowym ciele 
zdrowy duch. Każdy dzień składał się 
będzie z  trzech części: warsztatowo-
-kulinarnej, merytoryczno-nauko-
wej oraz sportowo-ruchowej. Koszt 
5-dniowych zajęć wynosi 100 zł. Za-
pisy i informacje: tel. 61 652 60 30 lub 
mail: sekretariat@gok-sokol.pl. Liczba 
miejsc ograniczona.
zajęcia w  klubie kogucik w  pota-
szach
n 6 lipca, g. 10–14 i  16–20; 10 lipca,  
g. 16–20, warsztaty Betoniczki (dla do-
rosłych), czyli tworzenie dużych form 
z betonu; czas trwania 4 h, koszt: 40 zł 
(w cenie niezbędne materiały) 
n 7 lipca, g. 10–14 i 16–20, nauka pod-
staw szydełkowania; czas trwania: 4 h, 
koszt: 15 zł
n 7 i 12 lipca, g. 10–14 i 16–20, warsz-
taty z malarstwa olejnego; koszt:  40 zł 
za jeden dzień (w cenie niezbędne ma-
teriały)
n 7 lipca, g. 16–20, warsztaty z linorytu; 
koszt: 35 zł (w cenie niezbędne mate-
riały)
n 8 lipca, g. 10–14 i 16–20, warsztaty 
z  rysunku; czas trwania: 8 h, koszt: 
35 zł 
n 8 lipca, g. 10–14, warsztaty  tworze-
nia pasków, bransoletek lub wisiorów 
techniką  makramy, koszt: 40 zł (w  ce-
nie niezbędne materiały)
n 8 lipca, g. 16–20, nauka podstaw szy-
dełkowania; czas trwania: 4 h, koszt: 
15 zł 
n 9 lipca, g. 10–14 i 16–20 – filcowanie; 
10 lipca, g. 10–14 i 16–20 – kończenie 
torebek; koszt: 80 zł (w cenie niezbęd-
ne materiały) 
n 9 lipca, g. 10–14, warsztaty z sitodru-
ku dla zaawansowanych; g. 16–20 kon-
tynuacja; 10 lipca, g. 16–20, warsztaty 
dla początkujących; koszt: 80 zł (w ce-
nie niezbędne materiały)
n 11 lipca, g. 10–14, malowanie na 
plecakach; g. 16–20 malowanie na ko-
szulkach i torbach; koszt: 35 zł (w cenie 
niezbędne materiały)
n 11, 12, 13 lipca, g. 10–14 i  16–20, 
warsztaty z  renowacji mebli; koszt:   

80  zł (w  cenie materiały do obróbki 
i konserwacji drewna )
n 12 lipca, g. 16–20, tworzenie łapaczy 
snów; koszt: 30 zł (w cenie niezbędne 
materiały)
n 14 lipca, g. 10–14 i 16–20, warsztaty 
z  malowania dużych chust na jedwa-
biu; koszt: 65 zł (w  cenie niezbędne 
materiały)
n 8–12 lipca, Centrum Kultury i Rekre-
acji w Koziegłowach, Letnia Akademia 
Robotyki, zajęcia w  podziale na dwie 
grupy wiekowe:
dzieci w wieku 6–9 lat, g. 9–11.30
dzieci w wieku 10–13 lat, g. 12–15
koszt uczestnictwa: 60 zł za każdy 
warsztat

muroWana goŚlina
n 5, 6, 12, 13 lipca, g. 21.30, Park Dzieje, 
widowisko Orzeł i Krzyż – Zwycięskie Po-
wstanie; bilety: 45–60 zł, dzieci do lat 3 
wstęp bezpłatny

oBorniki
n 1–5 lipca, g. 9–12.30, Obornic-
ki Ośrodek Kultury (OOK), Wakacje 
z  LEGO, Robotyka, LEGO opowieści; 
koszt: 260 zł za kurs 5-dniowy, 60 zł 
jeden dzień
n 1–5 lipca, g. 10–12, OOK, MIX Dance; 
koszt: 120 zł kurs 5-dniowy, 35 zł jeden 
dzień.  
n 1–5 lipca, g. 12.30–15.30, OOK, Kolo-
rowe eksperymenty; koszt: 100 zł kurs 
5-dniowy, 30 zł jeden dzień  
n 8–12 lipca, g. 9–12.30, OOK, Waka-
cje z  LEGO, Robotyka, LEGO opowieści; 
koszt: 260 zł za kurs 5-dniowy, 60 zł 
jeden dzień  
n 8–12 lipca, g. 9–15, OOK, półkolonia: 
Kreatywne lato dla bystrzaka; koszt: 
320 zł 
n 17–19 lipca, g. 9–10, OOK, Inter- 
aktywne warsztaty informatyczne; 
koszt: 40 zł kurs 3-dniowy, 20 zł je-
den dzień 
n 17 lipca, g. 10.30–14.30, OOK, wy-
cieczka: Papugarnia; koszt: 45 zł 
n 18 lipca, g. 10.30–12.30, OOK, Farby – 
warsztaty plastyczne; koszt: 25 zł 
n 19 lipca, g. 10.30–13.30, OOK, warsz-
taty kulinarne; koszt: 40 zł 
n 20 lipca, g. 16, park OOK, Summer Di-
sco & Dance; bilety: 15–20 zł 
n 24 lipca, g. 9.30–13.30, OOK, wy-
cieczka: Traperska Osada (Bolechów-
ko); koszt: 40 zł 
n 25 lipca, g. 9–11.30, OOK, Mobilne La-
boratorium Da Vinci; koszt: 35 zł 
n 29 lipca–2 sierpnia, g. 8–15, OOK, 
półkolonia: Akademia Podróżnika; 
koszt: 320 zł 

oprac. pn
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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.

Lipiec 2019 r.  
www.metropoliapoznan.pl

Magda Szczurowska tworzy małe formy 
rzeźbiarskie, pracuje głównie w brązie 
metodą wosku traconego.
Urodziła się w  Zakopanem, aktualnie 
związana z Wielkopolską, mieszka w Ko-
mornikach. Studiowała w Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu. W 2006 roku otrzy-
mała dyplom z zakresu projektowania me-
bla Wydziału Architektury i Wzornictwa, 
natomiast dwa lata później z  rzeźby na 
Wydziale Rzeźby i  Działań Przestrzen-
nych. Jej prace przedstawiają zabawny, 
czasem groteskowy świat, na który patrzy 
z przymrużeniem oka. – Tematyka moich 
prac jest mocno zróżnicowana. Inspirację 
czerpię głównie ze swoich pomysłów, ob-
serwacji, literatury, a także z otaczającego 
mnie świata i natury. Staram się, by moje 
prace przynosiły radość i  wywoływały 
uśmiech na twarzy – mówi.
Innym medium, w  którym czuje się 
swobodnie, jest papier-mâché. Tworzy tą 
techniką formy użytkowe oraz dekoracje 
i rzeźby. Stara się zarazić swoim entuzja-
zmem do form przestrzennych najmłod-
szych na zajęciach z papieroplastyki.
Projektuje i wykonuje statuetki. Stworzy-
ła m.in. statuetkę „Opiekuńcze Skrzydła” 
Nagrody im. R. Kapuścińskiego, przyzna-
waną przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego od 2007 roku, 
Komornickiego Pegaza Kultury i  wiele 
innych. pn
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najbardziej  
pochłonęła ją rzeźba

z a u ł e k  t W Ó r c y

XXVI Wojewódzki Festiwal Piosenki 
Przedszkolaków Czerwonak 2019 już 
za nami. W  tym roku po raz pierwszy 
odbywał się w ramach Dni Gminy Czer-
wonak. Emocji było co niemiara. 
9 czerwca wystąpili finaliści. Konkur-
sowe jury wysłuchało 30 uczestników 
z całej Wielkopolski i postanowiło przy-
znać nagrody oraz wyróżnienia. I miejsce 
i  Nagrodę Wójta Czerwonaka otrzymał 
Kacper Pawłowski z  Przedszkola Nie-
publicznego „Chatka Misia Uszatka” we 
Wrześni; II miejsce przypadło Angeli-
ce Jęsiek z  Przedszkola w  Starkowie; III 
miejsce otrzymał Jan Adamiak z  Przed-

Festiwal przedszkolaków czerwonak 2019

Śpioch

Giewont Koronczarki wykonane w technice papier-mâché 

Kacper Pawłowski, zwycięzca festiwalu

szkola Samorządowego „Pod Dębem” 
w  Karolewie. Wyróżnienia przyznano: 
Oliwii Golańskiej (Przedszkole „Zacza-
rowana Podkowa” w Zalasewie); Hannie 
Koper (Przedszkole nr 6 im. Misia Uszat-
ka w Ostrzeszowie); Adrianowi Wiśniew-
skiemu (Przedszkole  im. Jana Brzechwy 
w Wągrowcu). Wyróżnienia Pro Sinfoniki 
otrzymali: Elena Linke (Przedszkole nr 1 
„Bajka” w Pleszewie); Gabriela Bąkowska 
(Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy 
w Koninie); Gabriela Kmieć (Przedszkole 
im. Kubusia Puchatka w Skokach).
Imprezą patronatem objęło Stowarzysze-
nie Metropolia Poznań. pn


