
Przedstawiciele miasta Poznań, po-
wiatu poznańskiego, województwa 
wielkopolskiego, Stowarzyszenia 

Metropolia Poznań oraz miasta i  gminy 
Swarzędz podpisali porozumienie w spra-
wie podjęcia wspólnych działań zmierza-
jących do uruchomienia połączeń w  ra-
mach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 
(PKM) na trasach: Poznań Główny–Po-
znań Garbary–Poznań Wschód–Poznań 
Antoninek–Swarzędz; Swarzędz–Poznań 
Antoninek–Poznań Wschód–Poznań 
Garbary–Poznań Główny.
Niektóre z  połączeń Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej będą realizowane z  No-
wego Tomyśla i  Jarocina do Swarzędza. 
Nada to PKM walory szybkiej kolei 
miejskiej, która zatrzymując się na przy-
stankach położonych wzdłuż danej linii 
kolejowej, pozwoli mieszkańcom miasta 
i  metropolii korzystać w  granicach Po-
znania z bardzo szybkiego środka trans-
portu publicznego. – Chcę podkreślić, że 
dzisiejsze wydarzenie jest efektem dobrej, 
konsekwentnej współpracy samorządów, 
których przedstawiciele przed państwem 
siedzą – mówił na spotkaniu, w  trakcie 
którego podpisano dokument, Wojciech 
Jankowiak, wicemarszałek województwa 
wielkopolskiego.

Podpisując trzyletnie porozumienie, gmi-
na Swarzędz przystąpiła do projektu Po-
znańskiej Kolei Metropolitalnej i  wraz 
z pozostałymi partnerami deklaruje party-
cypację w kosztach uruchomienia nowych 
połączeń, które zaczną funkcjonować wraz 
z  korektą rozkładu jazdy, która nastąpi 
9 września 2018 roku. – Chciałbym prze-
kazać bardzo pozytywne odczucia miesz-
kańców, które towarzyszą planom urucho-
mienia PKM do Swarzędza – powiedział 

Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza: – Od września 
swarzędzanie będą mogli korzystać z  szybkich i  wygodnych 
połączeń z  Poznaniem oraz innymi okolicznymi miastami 
i miejscowościami. Nasza propozycja na pewno będzie zachętą 
do pozostawienia przez nich własnych pojazdów na wybudo-
wanych już w tym celu parkingach przy dworcach kolejowych 
w Swarzędzu i Kobylnicy

Od 9 września pociągi w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej pojadą do Swarzędza
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PKM Się rozraSta
Niektóre z połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będą 
realizowane z Nowego Tomyśla i Jarocina do Swarzędza. 
Na dworcu Poznań Główny pociąg zatrzyma się na chwilę 
i pojedzie dalej. W tym momencie PKM na terenie Poznania 
zacznie działać na zasadach szybkiej kolei miejskiej.
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n ambulanse dla gmin metropolii. 
Pięć nowych ambulansów od paru tygo-
dni służy mieszkańcom Stęszewa, Buku 
i Ludwikowa – po jednym samochodzie 
oraz Poznania – dwa pojazdy. Karetki to 
wyprodukowane w tym roku mercedesy 
Benz Sprinter typ C o pojemności silnika 
blisko 3 litrów i  mocy 190 KM. Pojazdy 
wyposażone są w  dodatkowe oświetle-
nie alarmowe, co sprawia, że są lepiej 
widoczne podczas jazdy alarmowej. Ich 
atutem jest też wyposażenie w  super-
nowoczesne nosze główne. Całkowita 
wartość ambulansów to blisko 2 mln zł, 
z czego ponad 1,5 mln stanowi dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.
n Głosujmy na pałac w  Jankowicach. 
Rewitalizacja Pałacu Jankowice (gmina 
Tarnowo Podgórne) została zgłoszona do 
plebiscytu w  ogólnopolskim konkursie 
Modernizacja Roku 2017. Na pałac można 
głosować w  internecie codziennie. Zwy-
cięży projekt, który zdobędzie największą 
liczbę głosów (1 adres IP może oddać 
maksymalnie 1 głos na 1 obiekt w danej 
kategorii raz na 24 godziny). Aby oddać 
głos na obiekt, należy wejść na jego pod-
stronę na stronie www.modernizacja-
roku.org.pl, a  następnie kliknąć przycisk 
„zagłosuj”. Głosowanie potrwa do g. 12 
9 sierpnia br. 
Podlegający rewitalizacji pałac to budynek 
klasycystyczny wzniesiony ok. 1803 roku, 
znajduje się w  dużym (18,63 ha) parku 
w Jankowicach. 
n rok 2017 oceniony pozytywnie. 
Rada Stowarzyszenia Metropolia Poznań 
na przedwakacyjnym posiedzeniu pozy-
tywnie oceniła pracę zarządu Stowarzy-
szenia w  2017 roku. Rada jednogłośnie 
podjęła uchwałę w  sprawie przyjęcia 
sprawozdania z działalności zarządu Sto-
warzyszenia w  2017 roku i  uchwałę 
w  kwestii sprawozdania finansowego 
Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 
31 grudnia 2017 roku. Główne działania 
Stowarzyszenia skupiały się wówczas 
wokół realizacji zadań związanych z peł-
nieniem roli Instytucji Pośredniczącej 
w  dysponowaniu środkami w  ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonal-
nego Poznania. Stowarzyszenie bardzo 
intensywnie pracowało też nad organi-
zacją Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, 
która 10 czerwca bieżącego roku rozpo-
częła funkcjonowanie. oprac. pn
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burmistrz Marian Szkudlarek, a następnie 
poinformował o prowadzonych przez gmi-
nę działaniach, które mają zachęcić miesz-
kańców do korzystania z  PKM. Jednym 
z tych działań jest uruchomienie od 1 lip-
ca br. bezpłatnej komunikacji autobusowej 
dowożącej pasażerów kolei do węzłów 
przesiadkowych. Do bezpłatnego przejaz-
du będzie upoważniał bilet kolejowy.
– Sukces jest po stronie metropolii. Dzi-
siaj wszystkie działania, które wspólnie 
podejmujemy, kończą się powodzeniem. 
To dotyczy np. realizacji projektów w  ra-
mach ZIT, jak również Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej – zauważył Jan Grabkow-
ski, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań, starosta poznański. 
Natomiast Maciej Wudarski, zastępca pre-
zydenta Poznania, zwrócił uwagę na zna-
czenie nowych połączeń dla mieszkańców 
miasta: – Planujemy i  wierzę, że uda się 

to zrealizować, połączenia bezpośrednie 
z  Nowego Tomyśla i  Jarocina do Swarzę-
dza. Pociągi wtedy zatrzymają się na chwi-
lę na stacji Poznań Główny, a  następnie 
pojadą dalej do Swarzędza. Dla Poznania 
jest to początek szybkiej kolei miejskiej. 
W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił istot-
ny zwrot w  poglądach na temat funkcjo-
nowania Poznańskiej Kolei Metropolital-
nej na terenie Poznania, gdzie najpierw ta 
kolej miała być transportem dowożącym 
mieszkańców aglomeracji do stacji Poznań 
Główny. Dzisiaj widać, że zgodnie myśli-
my o szybkiej kolei miejskiej, także projek-
tując przystanki – informował. W trakcie 
spotkania Adam Lewandowski, wicepre-
zes zarządu Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań, burmistrz Śremu, poinformował 
o  stanie przygotowań do uruchomienia 
PKM na trasie do Śremu. 

Paweł Napieralski
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Rozmowa z  Cyrylą Frankowską-Sta-
szewską, rzecznik prasową Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Poznaniu:

Paweł Napieralski: Mija miesiąc waka-
cji. Dzieci i młodzież często korzystają 
z  różnych form zorganizowanego wy-
poczynku. Wakacje mają być przyjemne 
i bezpieczne. Są takie? 
Cyryla Frankowska-Staszewska: Jednym 
z  zadań służb inspekcji sanitarnych jest 
sprawdzanie warunków, jakie odpoczy-
wającym dzieciom stwarza organizator, 
oraz zapewnienie rodziców, że ich dzieci 
uczestniczące w półkoloniach, koloniach, 
obozach lub biwakach są bezpieczne. 
Kontrole rozpoczęliśmy wraz z  po-
czątkiem wakacji. Sprawdzamy przede 
wszystkim stan sanitarno-higieniczny wa-
runków, w jakich dzieci przebywają – czy 
mają dostęp do ciepłej i zimnej, a przede 
wszystkim bieżącej wody. Inspektorzy 
sprawdzają też czystość i porządek w po-
mieszczeniach sanitarnych. Dzieci na wa-
kacjach większość czasu spędzają na po-
wietrzu, sprawdzamy więc stan urządzeń, 
które są do dyspozycji dzieci, aby sobie 
nie zrobiły krzywdy. Mogę powiedzieć, że 
do tej pory wyniki kontroli są pozytywne. 
Dzieci, przynajmniej w  skontrolowanych 
placówkach, są bezpieczne, wakacje prze-
biegają spokojnie. 
Czy kontrole przeprowadzane są z wła-
snej inicjatywy, czy na sygnał o zauwa-
żonych nieprawidłowościach? 
Kontrole mamy zapisane w  naszych obo-
wiązkowych zadaniach, w czasie wakacji są 
bardzo intensywne. Przeprowadzamy je wy-
biórczo w  mieście i  powiecie poznańskim. 

Przed rozpoczęciem sezonu badany był 
stan czystości wody w kąpieliskach. Ja-
kie są wyniki kontroli? 
W  tym roku przybyło nam kąpielisk 
w mieście i powiecie. Na terenie powiatu 
poznańskiego mamy 14 kąpielisk, które 
rozpoczęły sezon na przełomie czerw-
ca i  lipca. W  samym Poznaniu rozpo-
częcie sezonu na kąpieliskach nastąpiło 
15  czerwca. Woda w  akwenach badana 
jest co dwa tygodnie, sezon kończy się 
31 sierpnia. Badania wody przeprowadza-
ne są w laboratorium pod kątem zawarto-
ści bakterii E. coli i enterokoków. Na ra-
zie wszystkie podległe nam kąpieliska są 
dopuszczone do użycia. Oprócz kąpielisk 
mieszkańcy powiatu mają do dyspozy-
cji miejsca okazjonalnie wykorzystywane 
do kąpieli. Znajdują się one nad jeziorami 
w  Kamińsku, Jarosławcu, Dymaczewie 
Nowym, Stęszewie i Strykowie.
Coraz większa część Polaków wypoczy-
wa za granicą. O czym te osoby powin-
ny wiedzieć? 
Wycieczki zagraniczne trwają cały rok. 
Nasilenie, co naturalne, odnotowujemy la-
tem. Wyjeżdżając do krajów tropikalnych, 
powinniśmy zapoznać się z  panującymi 
tam zasadami życia, jak również warun-
kami higieniczno-sanitarnymi. Musimy 
pamiętać o zagrożeniu wynikającym z po-
gryzienia przez różnego rodzaju owady 
i  zwierzęta. W  tym roku zgłoszono do 
nas już osiem przypadków pokąsań przez 
małpy, w  jednym przypadku obrażenia 
spowodował niedźwiadek koala. Wszyst-
kim poszkodowanym osobom podano po 
powrocie do Polski szczepionki przeciwko 
wściekliźnie. Warto, wyjeżdżając do kra-
jów egzotycznych, się zaszczepić. 

Ostatnio w  kawiarniach jednej z  sie-
ci w  Warszawie doszło do wielu za-
truć. Okazało się, że winien jest krem 
w ciastkach. W Poznaniu i powiecie na 
szczęście z  podobnymi sytuacjami nie 
mieliśmy do czynienia. Czy to znaczy, 
że u nas jest tak sterylnie?
Poznańska Inspekcja Sanitarna w  okre-
sie letnim już od 16 czerwca rozpoczęła 
w dni wolne – soboty i niedziele – wzmo-
żone kontrole żywności, głównie na tra-
sach turystycznych, w  miejscowościach 
położonych blisko jezior i  ogródków 
działkowych. Inspekcje przeprowadzane 
są przede wszystkim w obiektach produ-
kujących i  sprzedających żywność. Mają 
one na celu sprawdzenie terminów przy-
datności produktów do spożycia, warun-
ków przechowywania żywności, zaopa-
trzenia w wodę pitną, higieny sprzedaży, 
czystości sprzętu i  pomieszczeń, a  także 
higieny osobistej pracowników. Kontrole 
w punktach gastronomicznych – restau-
racjach, kawiarniach, barach, lodziar-
niach i  innych zaliczanych do małej ga-
stronomii – potrwają do 15 września. Do 
30 czerwca takie kontrole zostały prze-
prowadzone w 17 punktach – 4 restaura-
cjach, 8 punktach małej gastronomii oraz 
5 punktach sprzedaży lodów i  wędlin. 
Wyniki kontroli są generalnie pozytyw-
ne, jednak w 3 restauracjach stwierdzono 
nieprawidłowości i nałożono mandaty.
Jakie to były nieprawidłowości?
Mandaty wystawiono za brak segregacji 
w  urządzeniach chłodniczych, czyli źle 
posegregowaną żywność w  lodówkach, 
brudny sprzęt i  brak wdrożenia zasad 
dobrych praktyk higienicznych i produk-
cyjnych. 
Przez cały czas dużym, nasilającym 
się w  czasie wakacji problemem dla 
rodziców części młodzieży są dopala-
cze. Ostatnio w  Polsce doszło do tra-
gicznych zdarzeń, które spowodowane 
były zachowaniami wywołanymi przez 
środki psychoaktywne. Jak pod tym 
względem wygląda sytuacja w powiecie 
poznańskim? 
W  okresie letnim oddział toksykologii 
szpitala Raszei rejestruje wiele osób, które 
trafiają tam z powodu zatrucia środkami 
zastępczymi, czyli dopalaczami. W maju 
na oddział trafiło osiem osób z  terenu 
powiatu i siedem z samego Poznania. Na 
szczęście wszystkie te osoby przeżyły.
Jaka jest rola sanepidu w  zwalczaniu 
tego zjawiska?
Staramy się w  miarę możliwości unie-
możliwiać młodym ludziom kupowanie 
tych substancji. Walczyliśmy przez kilka 
lat, udało nam się doprowadzić do tego, 
że w Poznaniu nie działa żaden sklep roz-
prowadzający dopalacze. 

rozmawiał: Paweł Napieralski

Przedstawiciele 14 podmiotów z terenu 
objętego działalnością Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań podpisali porozu-
mienie dotyczące powstania grupy za-
kupowej gazu ziemnego. Po raz pierw-
szy takie porozumienie podpisano 
w ubiegłym roku. 
– W ubiegłym roku, gdy Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań zainicjowało dzia-
łania, których celem był wspólny za-
kup gazu, grupa liczyła 12 podmiotów. 
Oszczędności dla wszystkich jej uczest-
ników wyniosły w sumie 180 tys. zł. Sza-
cujemy, że grupa, która dzisiaj powsta-
ła, zaoszczędzi na zakupie gazu ponad 
200  tys. zł – mówił w  trakcie spotkania 
Jan Grabkowski, wiceprezes zarządu Sto-
warzyszenia Metropolia Poznań, starosta 
poznański.
Na terenie obszaru objętego działalnością 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań chęć 
udziału w grupie zgłosiło 14 podmiotów 
(o dwa więcej niż rok temu), w tym 7 jed-
nostek samorządu terytorialnego, reszta 
to publiczne instytucje gminne.
O  zamiarze stworzenia grupy zakupowej 
gazu ziemnego poinformowani zostali 

wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Poro-
zumienie dotyczy wspólnego zakupu gazu 
w 2019 roku. Oszczędność dla podmiotów 
uczestniczących w porozumieniu powinna 
wynieść w sumie około 200 tys. zł.
Po podpisaniu porozumienia powstanie 
szczegółowa lista punktów poboru gazu 
na terenie gmin-członków grupy zaku-
powej, po tym zostanie przeprowadzone 
postępowanie przetargowe, które pozwo-
li wybrać ofertę najkorzystniejszą pod 
względem kosztów dostarczenia gazu. 
Postępowanie, pod nadzorem komisji 
powołanej przez Stowarzyszenie, prze-
prowadzi firma ENMEDIA.
Podmioty, które wyraziły chęć uczest-
nictwa w grupie zakupowej gazu: gmina 
Dopiewo, miasto i  gmina Skoki, miasto 
i  gmina Szamotuły, gmina Komorniki, 
miasto i  gmina Kórnik, miasto Luboń, 
gmina Oborniki, a  także Zakład Gospo-
darki Komunalnej sp. z o.o. w Szamotu-
łach, Biblioteka Publiczna Gminy Ko-
morniki, Ośrodek Kultury w  Luboniu, 
KOM-LUB sp. z o.o., P.T. TRANSLUB sp. 
z o.o., LOSIR sp. z o.o., Gminny Ośrodek 
Kultury w Komornikach. pn

Grupa gazowa  
daje oszczędności Wakacje na półmetku
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Aż 94,5 mln złotych pochłoną inwe-
stycje, które obejmą budowę węzłów 
przesiadkowych w  ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych dla 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Poznania (ZIT dla MOF Poznania) na 
terenie czterech gmin, które są członka-
mi Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 
Projekty otrzymały dofinansowanie 
w wysokości ponad 58 mln zł. 
Projekty wszystkich beneficjentów 
obejmują inwestycje w  zakresie wspie-
rania strategii niskoemisyjnych, w tym 
mobilności miejskiej w  ramach ZIT 
dla MOF. Pieniądze otrzymane z  Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego pozwolą gminom zrealizować 

inwestycje w  zakresie publicznego 
transportu zbiorowego oraz – każdej 
na swoim terenie – zbudować m.in. 
zintegrowane węzły przesiadkowe wraz 
z  infrastrukturą towarzyszącą (np. 
Kleszczewo, Swarzędz), ścieżki rowero-
we (Kleszczewo, Swarzędz, Strykowo, 
Buk), parkingi P&R i  B&R czy K&R 
(Swarzędz, Stęszew, Strykowo), zatoki 
autobusowe czy kupić autobusy nisko-
emisyjne (np. Swarzędz).
Realizacja dofinansowanych projektów 
pozwoli wszystkim beneficjentom m.in. 
ograniczyć emisję CO₂, poprawić stan 
środowiska i  wydajność kosztową trans-
portu, jak również poprawić komfort 
i bezpieczeństwo podróżnych. oprac. pn

Kolejne węzły  
z dofinansowaniem zit

„W tym roku zgłoszono do nas już osiem przypadków pokąsań przez małpy, 
w jednym przypadku obrażenia spowodował niedźwiadek koala”.
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Węzeł przesiadkowy w Buku.  Tak będzie wyglądał po zakończeniu inwestycji
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Od połowy lat dziewięćdziesiątych nie 
można jeździć pociągiem na linii Śrem–
Czempiń, połączenia zostały zawieszo-
ne. Tory zarosły trawą i  chaszczami. 
Obecnie trwają prace, których celem 
jest przywrócenie połączenia. 
Adam Lewandowski, burmistrz Śremu, 
a  zarazem wiceprezes zarządu Stowarzy-
szenia Metropolia Poznań, oraz dyrektor 
biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań 
Piotr Wiśniewski przedstawili koncepcję 
projektową zadania pn.: „Rewitalizacja linii 
nr 369 na odcinku Śrem–Czempiń w celu 
przywrócenia parametrów eksploatacyj-
nych i wznowienia ruchu kolejowego”.
Koncepcja wykonana została na podsta-
wie umowy zawartej przez Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, gminę Śrem 
oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań. 
Opracowanie ma na celu uwidocznienie 
stanu istniejącego oraz przedstawienie 
propozycji modernizacji linii kolejowej 
nr 369 Mieszków–Czempiń na odcinku 
Śrem–Czempiń w  zakresie infrastruk-
tury torowej, drogowej, konstrukcyjnej, 
mostowej, energetycznej, sieci trakcyj-
nej  oraz teletechnicznej. Dokument do-
tyczy linii 369 od okolic przejazdu kole-
jowego w ciągu ul. Staszica w Śremie do 
osi budynku stacyjnego stacji Czempiń. 
Długość tego odcinka wynosi 21,2 km. 
Opracowanie zostało wykonane na zlece-
nie Stowarzyszenia. Obecnie prowadzone 
są końcowe czynności odbioru opracowa-
nia. – Dla Stowarzyszenia Metropolia Po-
znań to kolejny etap rozwoju Poznańskiej 

Kolei Metropolitalnej. W  najbliższych 
latach zamierzamy zlecić przygotowa-
nie decyzji środowiskowej i  dokumen-
tacji technicznej, tak aby na przełomie 
2020/2021 roku móc złożyć wniosek 
o dofinansowanie inwestycji – zapowiada 
Piotr Wiśniewski.

Linia Śrem–Czempiń o  długości ponad 
20 km wybudowana została w  1885 
roku. W  1995 roku zawieszono na niej 
przewozy pasażerskie, a 19 grudnia 2002 
roku PKP PLK SA przekazały ją do zaso-
bów PKP SA w celu fizycznej likwidacji. 
Od lat 90. całkowitej zmianie uległa sy-
tuacja gospodarcza Polski, a rozwijająca 
się gwałtownie w  ostatnich latach aglo-
meracja poznańska generuje zapotrze-
bowanie na usługi kolejowego transpor-
tu publicznego.
Obecnie mieszkańcy Śremu i  okolic 
mają możliwość dojazdu do Poznania 
wyłącznie samochodem lub komuni-
kacją autobusową drogą wojewódzką 
nr  434. Tak w  jednym, jak w  drugim 
przypadku czas dojazdu do celu znacz-
nie wydłużają korki tworzące się na 
wjeździe do Poznania. 
Znakomitym przykładem powrotu pasa-
żerów do kolei okazała się kilka lat temu 
rewitalizacja linii 356 z Poznania do Wą-
growca. Podróżni na tej linii sugerują 
zwiększenie liczby połączeń i wydłużenie 
składów pociągów. oprac. pn

Kontynuujemy prezentację przedsię-
wzięć na rzecz czystego powietrza, któ-
re prowadzą gminy należące do Stowa-
rzyszenia Metropolia Poznań. Dzisiaj 
prezentujemy działania podjęte przez 
gminy Luboń i Mosina. 

Luboń ma antysmogowy program
Miasto Luboń na przeło-
mie 2017/2018 roku uru-
chomiło program „Luboń 
Anty Smog”. Obejmuje 

on wiele działań, których celem ma być 
ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. 
W  ramach programu Straż Miejska, we 
współpracy z  certyfikowanym laborato-
rium badawczo-pomiarowym, kontroluje 
próbki popiołu z  domowych pieców. Na 
terenie miasta powietrze jest bez przerwy 
monitorowane. W tym celu na budynkach 
miejskich zamontowane są czujniki, z któ-
rych dane na temat jakości powietrza prze-
kazywane są bezpośrednio mieszkańcom. 
Ponadto program obejmuje dopłaty do 
wymiany pieców dla mieszkańców mia-
sta oraz poparcie dla zakazu stosowania 
paliw gorszej jakości. W  Luboniu działa 
Luboński Alarm Smogowy. To społeczna 
inicjatywa mierzenia jakości powietrza. 
Na adres: antysmog@lubon.pl mieszkańcy 

mogą kierować swoje wnioski i uwagi do-
tyczące jakości powietrza. W ramach dzia-
łań edukacyjnych miasto zorganizowało 
dla uczniów lubońskich szkół konkurs 
plastyczny dotyczący ochrony czystości 
powietrza. Zwycięskie prace posłużyły do 
opracowania materiałów informacyjnych. 
Luboń otrzymał ponad 13 mln zł do-
finansowania w  ramach Poddziałania 
3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemi-
syjnych, w tym mobilność miejska w ra-
mach ZIT dla MOF Poznania” na zakup 
pięciu niskoemisyjnych autobusów oraz 
wybudowanie węzła przesiadkowego na 
dworcu kolejowym w Luboniu.

Mosina – działania wielokierunkowe
W  kwietniu ubiegłego roku 
w  gminie Mosina rozpo-
częła się kampania infor-
macyjna dotycząca zakazu 
spalania śmieci i  prawidło-
wego rozpalania w  piecu. 

Oprócz akcji informacyjnych i  edukacyj-
nych prowadzone są działania w  terenie. 
Np. od początku 2017 roku systematycznie 
kontrolowane są posesje pod kątem obo-
wiązkowego wyposażenia w pojemniki do 
zbierania odpadów komunalnych i ich pra-
widłowego zagospodarowania. Kontrole 

prowadzi Straż Miejska, która wyposażona 
jest dodatkowo w urządzenia do pobierania 
próbek z paleniska, z możliwością labora-
toryjnego badania na obecność popiołu 
z niedopuszczonych do spalania substancji. 
Od 2015 roku Mosina sukcesywnie prze-
prowadza termomodernizację w  budyn-
kach użyteczności publicznej, w obiektach 
tych wymieniane są też stare piece c.o. na 
systemy grzewcze proekologiczne. 
W  tym roku gmina przeznaczyła kwotę 
100 tys. zł na dotacje do wymiany pieców wę-
glowych na proekologiczne systemy grzew-
cze dla osób fizycznych, prawnych, wspólnot 
mieszkaniowych i przedsiębiorców. 
Obecnie gmina realizuje projekt „Ni-
skoemisyjne przedsięwzięcia w  zakresie 
transportu miejskiego na terenie Gminy 
Mosina – etap I” , który w roku 2017 uzy-
skał dofinansowanie ze środków zewnętrz-
nych w wysokości ok. 7 mln zł. W ramach 
przedsięwzięcia powstaną trzy zintegrowa-
ne węzły przesiadkowe: przy dworcu kole-
jowym w Mosinie oraz przy przystankach 
PKP w Drużynie i Iłówcu. Celem projektu 
jest zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza 
poprzez rozwój i  promocję komunikacji 
zbiorowej. Tylko w ubiegłym roku Urząd 
Miejski w Mosinie dokonał 813 nasadzeń 
drzew i krzewów. oprac. pn

Na początku lipca Jan Grabkowski, sta-
rosta poznański (wiceprezes zarządu 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań), 
otrzymał tytuł Samorządowca 20-lecia. 
Do jego rąk trafiła również Honorowa 
Statuetka Związku Powiatów Polskich, 
przyznawana za wkład w rozwój lokalny 
oraz działalność na płaszczyźnie ogólno-
polskiej. Marek Tramś, starosta polko-
wicki, a jednocześnie wiceprezes zarządu 
ZPP, wręczając Janowi Grabkowskiemu 
statuetkę, podkreślił jego wkład w roz-
wój powiatu poznańskiego oraz samego 
Związku. – Starosta poznański stworzył 
ze swoimi współpracownikami zespół 
fachowców, na których pomoc i wsparcie 
merytoryczne mogą zawsze liczyć kole-
dzy z innych powiatów – zaznaczył Ma-
rek Tramś.
Otrzymana nagroda ma dla starosty po-
znańskiego ogromne znaczenie. – Na-

gród tego typu jest dużo, ale niektóre dają 
zdecydowanie większą przyjemność. To 
te otrzymane od osób, które w samorzą-
dzie pracują od lat – mówił podczas uro-
czystości Jan Grabkowski.  oprac. pn

Wygodna i bezpieczna ścieżka rowero-
wa o  długości prawie 3 km pomiędzy 
Suchym Lasem a Radojewem już służy 
mieszkańcom i  turystom. Inwestycja 
w części została dofinansowana ze środ-
ków ZIT.
Budowa ścieżki realizowana była przez 
Gminę Suchy Las w dwóch etapach – na 
odcinku od Radojewa do Łysego Mły-
na oraz od Łysego Młyna do Biedruska 
i  wykonana została przy udziale środ-
ków unijnych. Jej koszt w sumie wyniósł 
3,5 mln zł, z czego prawie 3 mln zł pozy-
skano ze środków unijnych.
W  etapie I  w  latach 2016–2017 za kwo-
tę 1,2 mln zł, pochodzącą częściowo ze 
środków WRPO (poza ZIT), zrealizowa-
no trasę rowerową o długości 1,7 km od 

Radojewa do Łysego Młyna. Nowo odda-
ny (13 lipca) odcinek o długości 2,67 km 
prowadzący z  Łysego Młyna do Biedru-
ska  został sfinansowany w znacznej czę-
ści (1,88 mln zł) ze środków Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla 
MOF Poznania. 
Projekt zakłada zwiększenie liczby korzy-
stających z  rowerów w  codziennych do-
jazdach w tej części powiatu poznańskie-
go. Wpłynąć ma na to poprawa komfortu 
i bezpieczeństwa podróżnych. W efekcie 
część mieszkańców przesiądzie się na ro-
wer i zrezygnuje z podróży samochodem, 
przyczyniając się do zmniejszenia emisji 
pochodzącej ze zmechanizowanych środ-
ków transportu, zmniejszenia antropo-
presji i spadku poziomu hałasu.  dd

Linia do reaktywacji

Walczymy ze smogiem

rowerzyści są  
bezpieczniejsi

Starosta doceniony
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Pierwsi rowerzyści wjechali na ścieżkę bezpośrednio po uroczystym jej otwarciu, 13 lipca

Tędy kiedyś jeździł pociąg do Czempinia

adam Lewandowski, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań, burmistrz Śremu 
– Analiza techniczna projektu pokazała, że przedsięwzięcie jest 
możliwe do zrealizowania. To dla nas bardzo dobra wiadomość. 
Następnym etapem po wykonaniu koncepcji będzie opracowa-
nie dokumentacji technicznej i pozyskanie środków na realiza-
cję zadania.
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Od kilku lat pasją Macieja Grześko-
wiaka jest tworzenie różnych rzeczy ze 
skóry. Rekonstruuje średniowieczne 
kołczany, karwasze (ochrona przedra-
mienia od łokcia do nadgarstka), sa-
kiewki, pochewki lub kaletki. 
Wszystko szyje ręcznie, również sam 
ręcznie tłoczy skórę. Z dumą pokazuje 

wykonaną przez siebie maskę doktora 
dżumy, która w  średniowieczu mia-
ła chronić lekarzy przed zarazą. – Ze 
skóry można zrobić wszystko, skóra 
jest bardzo przyjemnym do tworzenia 
materiałem – mówi. Od paru lat razem 
z  żoną trenują łucznictwo tradycyjne, 
są członkami grupy rekonstrukcyjnej, 

pojawiają się na imprezach nawią-
zujących do okresu średniowiecza. 
Agnieszka i  Maciej Grześkowiakowie 
mieszkają w  Palędziu. Agnieszka jest 
z  zawodu grafikiem komputerowym, 
poza tym sołtysem (drugą kadencję), 
jej mąż handlowcem.
 pn

kurier metropolitalny metropolia

CzErWoNaK
n „KiNo Po SĄSiEDzKU” Wszystkie 
wtorki sierpnia, g. 21.15, parking TBS 
w  Koziegłowach przy ul. Poznańskiej. 
W przypadku deszczów seanse będą prze-
niesione do Centrum Kultury i Rekreacji.
Program
n 7 sierpnia, Dusza i ciało, reż. Ildikó Enye- 
di, Węgry 2017, 116 min
n 14 sierpnia, Boska Florence, reż. Ste-
phen Frears, USA 2016, 110 min. Wystę-
pują m.in. Meryl Streep i Hugh Grant.
n 21 sierpnia, Do zakochania jeden krok, reż. 
Richard Loncraine, Wielka Brytania 2018
n 28 sierpnia, Keidi – sekretne życie ko-
tów, reż. Ceyda Torun, Turcja/USA 2017, 
80 min
SUMMEr iNtENSiVE DaNCE aCaDEMY
n 27 sierpnia–1 września, Centrum Kul-
tury i  Rekreacji w  Koziegłowach, cykl 
warsztatów. W programie różne techniki 
tańca, na różnych poziomach zaawanso-
wania, dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
więc każdy znajdzie coś dla siebie. 
n 31 sierpnia, Centrum Kultury i  Rekre-
acji w Koziegłowach, Performance dance  
project, finałowy pokaz opracowany 
w trakcie warsztatów 
n 1 września, scena plenerowa w Pozna-
niu, Performance dance project, finałowy 
pokaz opracowany w trakcie warsztatów
zaJęCia PErKUSYJNE 
n 6–10 sierpnia, g. 10–12, GOK Sokół 
w  Czerwonaku, zajęcia perkusyjne dla 
dzieci od 8. roku życia. Będą to zajęcia 
umuzykalniające, na których dzieci pozna-
wać będą instrumenty perkusyjne. Koszt 
tygodniowych zajęć: 200 zł (bez możliwo-
ści zapisu na pojedyncze zajęcia). Zapisy 
od 14 czerwca, tel. 61 652 60 30, mailowo: 
sekretariat@gok-sokol.pl lub w  siedzibie 
GOK Sokół w Czerwonaku.

LEtNia aKaDEMia roBotYKi
n 13–17 sierpnia, Centrum Kultu-
ry Koziegłowy, warsztaty dla dzieci: 
g. 9–11.30, dzieci w wieku 6–9 lat; g. 12–
15 dzieci w wieku 10–12 lat. Koszt warsz-
tatów:  6–9 lat: 1 dzień – 60 zł/od dziec-
ka, 5 dni – 230 zł/od dziecka; 10–12 lat: 
1 dzień – 75 zł/od dziecka, 5 dni – 280 zł 
/od dziecka.

KoStrzYN
Malinowe lato w gminie Kostrzyn
Program
n 2 sierpnia, Gwiazdowo, spektakl Od-
krywcy Teatru Fuzja
n 14 sierpnia, impreza plenerowa Qlto-
we Gułtowy
n 17 sierpnia, otwarcie węzła przesiad-
kowego, festyn rodzinny w Kostrzynie
n 25 sierpnia, Brzeźno, Gminne Dożynki
n 30 sierpnia, Kostrzyn, Kino plenerowe 
Wstęp na wymienione imprezy jest bez-
płatny, więcej informacji na stronie gmi-
ny.

oBorNiKi
n 18 sierpnia, g. 20–3, Park Obornickie-
go Ośrodka Kultury (ul. Armii Poznań 
18), Revolution Club Festival, zagrają:  
C-Bool, Fafaq, Bartes, Diabllo, DeJessy, 
Hazel, Skytech 
n 19 sierpnia, g. 14–20, Park Obornickie-
go Ośrodka Kultury (ul. Armii Poznań 18), 
Revolution Family Day 
n 26 sierpnia, kąpielisko miejskie (ul. Ko-
wanowska), Aquathlon
n 26 sierpnia, kąpielisko miejskie (ul. Ko-
wanowska), Triathlon 
n 29 sierpnia, Biblioteka Publiczna Mia-
sta i  Gminy, spotkanie dyskusyjnego 
Klubu Książki, omawiana książka: Angole 
Ewy Winnickiej  oprac. pn

S i E r P i E Ń  W   N a S z Y C H  G M i N a C H
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Liczące 550 mieszkańców Radzewo w gmi-
nie Kórnik będzie gospodarzem tegorocz-
nych dożynek powiatowo-gminnych. 
Na to święto plonów zapraszają starosta 
poznański Jan Grabkowski oraz burmistrz 
miasta i gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski. 
Dla tych, którzy w niedzielę 19 sierpnia po-
jawią się w Radzewie, przygotowano m.in. 
wystawę płodów rolnych i  sprzętu rolni-
czego, konkurs na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy, występ orkiestry harcerskiej, 
loterię fantową, a  także stoiska handlowe 
i gastronomiczne. Nie zabraknie też atrak-
cji dla dzieci. – Zapraszam wszystkich na 
tegoroczne dożynki. Jesteśmy jednym 
z  najbardziej prężnie rozwijających się 
powiatów, dużą wagę przywiązujemy do 
etosu pracy. Mamy powody do dumy i sa-

tysfakcji, stąd warto, by 19 sierpnia spo-
tkać się i wspólnie świętować – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznański.
Program uroczystości dożynkowych:
12.30 korowód dożynkowy
13.00 msza święta
14.15  powitanie – oficjalne otwarcie do-

żynek
14.30  część obrzędowa w  wykonaniu Ze-

społu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej
14.40 dzielenie chlebem
15.00  wyniki konkursu na wieniec do-

żynkowy
15.45 występ orkiestry harcerskiej
16.10 występ ZPiTZK Władysie
16.40 gwóźdź programu
17.00 blok disco polo
21.00 zabawa taneczna kk

Na początku lipca na Warcie w Czerwo-
naku zaczął regularnie kursować tram-
waj wodny. Stateczek pływa na trasie 
Czerwonak–Poznań wyłącznie w  sobo-
ty, niedziele i  święta ustawowe. W nie-
dzielę 30 września tramwaj odbędzie 
ostatni kurs w tym roku. 
Tramwaj wypływa z  Akwenu Mariny 
w  Czerwonaku. Dziennie odbywają się 
po dwa rejsy do Poznania (Chwaliszewo 
przy starym korycie Warty) i  z  powro-
tem. Ponadto w wymienione dni organi-
zowany jest rejs krajoznawczy po Warcie 
na terenie gminy Czerwonak. Tramwaj 
wodny nie przewozi rowerów, wózków 
dziecięcych i wózków inwalidzkich.
Bilet normalny na każdy rejs kosztuje 
15 zł, a ulgowy 10 zł. Dzieci do lat 3 tram-
wajem wodnym Czerwonak podróżują 

bezpłatnie. Istnieje możliwość wynajęcia 
tramwaju na minimum dwie godziny, 
z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Bilety można kupować jedynie w bosma-
nacie Akwen Mariny, Portowa 1, w godzi-
nach 8–20. pn

tramwajem wodnym do Poznania

zapraszamy na dożynki
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Maska doktora dżumy Kołczan Maciej Grześkowiak z repliką średniowiecznego łuku


