
Rada jednogłośnie podjęła uchwałę 
w  sprawie przyjęcia sprawozdania 
z  działalności Zarządu Stowarzy-

szenia w 2018 roku i uchwałę w sprawie 
sprawozdania finansowego Stowarzysze-
nia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2018 roku. 
Działania realizowane przez Stowarzy-
szenie przedstawił Piotr Wiśniewski, 
dyrektor Biura Stowarzyszenia. W  2018 
roku główne działania Stowarzyszenia 
związane były z pełnieniem roli Instytucji 
Pośredniczącej w dysponowaniu środka-
mi w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Poznania. 
Na koniec ubiegłego roku wartość umów 
podpisanych w ramach ZIT wyniosła 658 
mln zł i  przekraczała cele wyznaczane 
przez Ministerstwo Inwestycji i  Rozwo-
ju (628 mln) przy alokacji na poziomie 
806 mln zł. Obecnie wartość podpisa-
nych umów o  dofinansowanie wynosi 
już 682 mln zł. Harmonogram na 2019 
rok zakłada rozdysponowanie środków 
w ramach dofinansowania działań w za-
kresie „Wspierania aktywności zawo-
dowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne w  ramach ZIT dla MOF 
Poznania” (pula środków: 7 891 400,00 
zł) oraz „Usługi społeczne w ramach ZIT 
dla MOF Poznania” (10 mln zł).
W trakcie posiedzenia Rada wysoko oce-
niła działania związane z wprowadzaniem 
w życie projektu Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej (PKM). Ważnymi efektami pra-

cy Stowarzyszenia w tym zakresie w ubie-
głym roku było uruchomienie pierwszych 
połączeń w  ramach systemu. 10 czerwca 
2018 roku pociągi z logo PKM rozpoczęły 
funkcjonowanie na czterech liniach (do 
Nowego Tomyśla, Wągrowca, Jarocina 
i  Grodziska Wielkopolskiego), natomiast 
9 września uruchomiono połączenia do 
Swarzędza. Na 1 września tego roku pla-
nowane jest uruchomienie połączeń w ra-
mach PKM na linii Poznań – Gniezno. 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
w  roku 2018 prowadziło działania, któ-
rych celem jest modernizacja infra-
struktury kolejowej. Zainicjowało m.in. 
projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 
369 Czempiń – Śrem”. Stowarzyszenie 
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jest liderem partnerstwa dla opracowania 
dokumentacji przedprojektowej (m.in. 
zainicjowanie porozumienia UMWW, 
gminy Śrem i SMP w sprawie współfinan-
sowania dwóch etapów dokumentacji, 
wybór wykonawców, podpisanie umów, 
odbiór prac we współpracy z partnerami 
oraz PKP PLK).
Stowarzyszenie w  ubiegłym roku roz-
poczęło realizację projektu Metropolia 
Poznań – Edukacyjna Sieć Antysmogo-
wa. Celem działania jest uświadomienie 
mieszkańcom metropolii Poznań powagi 
problemu, jakim jest stan czystości po-
wietrza, którym oddychamy, oraz na-
kłonienie ich do podjęcia i prowadzenia 
działań na rzecz zmniejszenia emisji za-
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Rok 2018 oceniony 
pozytywnie
W trakcie posiedzenia, które odbyło się pod koniec czerwca br. 
w Sali Białej Urzędu Miejskiego w Poznaniu, Rada Metropolii 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań pozytywnie oceniła pracę 
Zarządu Stowarzyszenia w 2018 roku. 

n Biuro Stowarzyszenia Metropolia 
poznań zmienia siedzibę. Od paru lat 
Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań 
znajdowało się przy ul. Wyszyńskiego 8 
w Poznaniu. Od 1 sierpnia br. będzie dzia-
łać pod nowym adresem: ul. Kościelna 37, 
60-537 Poznań.

n nowe pojazdy spalinowe dla kolei 
wielkopolskich. Spółka Koleje Wielko-
polskie, operator Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej, rozstrzygnęła przetarg na do-
stawcę czterech nowych trójczłonowych 
spalinowych zespołów trakcyjnych typu 
36WEhd. Pojazdy te będą stanowić istotne 
uzupełnienie taboru Kolei Wielkopolskich 
i będą obsługiwać połączenia głównie na 
liniach Poznań – Wągrowiec – Gołańcz 
oraz Poznań – Grodzisk Wlkp. – Wolsztyn.
Zwycięzcą przetargu została polska firma 
Newag. Wykonawca zadeklarował dosta-
wę dwóch pierwszych składów w terminie 
410 dni od daty podpisania umowy, po-
zostałe dwa zostaną dostarczone po 500 
dniach. Łączna wartość zamówienia pod-
stawowego (czterech składów) opiewa na 
kwotę prawie 95 mln zł brutto. Planowa-
ne dofinansowanie tego przedsięwzięcia 
w ramach WRPO 2014+ („Rozwój publicz-
nego transportu zbiorowego w  Wielko-
polsce poprzez zakup spalinowego taboru 
kolejowego, działanie 5.2) wynosi 66 368 
000 złotych.

n Metropolitalne warsztaty senioralne 
ruszyły pełną parą. Od maja na terenie 
aglomeracji poznańskiej odbywają się 
aktywizacyjne warsztaty obywatelskie dla 
seniorów. Wydarzenia współfinansowane 
są ze środków Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Star-
szych (ASOS) w ramach projektu pt. „Czas 
na seniora w Metropolii Poznań i Aglome-
racji Kalisko-Ostrowskiej”. Do początku 
sierpnia odbyło się dziesięć dwudniowych 
warsztatów w  Luboniu, Jankowicach, 
Swarzędzu, Czerwonaku, Dopiewie, Ko-
mornikach, Mosinie, Kostrzynie, Szamotu-
łach i  Biedrusku. W  wydarzeniach wzięło 
udział w sumie około 150 seniorów. Pod-
czas szkoleń osoby 60+ poznają tajniki 
autoprezentacji i  skutecznej komunikacji, 
rozmawiają o potrzebach seniorów i pro-
wadzą emocjonujące debaty oksfordzkie 
w formie symulacji posiedzenia rady gmi-
ny. Warsztaty w  kolejnych gminach już 
od września. Szczegóły na stronie www.
senior.metropoliapoznan.pl.  oprac. pn
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nieczyszczeń do powietrza. Wartość pro-
jektu wynosi 1,3 mln zł. Projekt zakłada 
m.in. instalację 200 mierników i ekranów 
informacyjnych w  szkołach podstawo-
wych metropolii Poznań i  podłączenie 
ich do sieci ESA oraz akcje edukacyjne 
przeznaczone dla społeczności szkolnej 
(nauczyciele i dzieci) i lokalnej z zakresu 
zanieczyszczenia powietrza.
Inne projekty realizowane w  2018 roku 
przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
to m.in.:
– Aktywni Seniorzy w Metropolii,
– Wspieranie aktywności zawodowej 
pracowników poprzez działania prozdro-
wotne w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Paweł Napieralski

Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie



PKP Polskie Linie Kolejowe SA zakoń-
czyły ważny etap modernizacji linii 
z  Wielkopolski na Mazowsze. Pocią-
gi z  Poznania do Warszawy jeżdżą już 
przez Konin i Koło. Pasażerowie zyskali 
większy komfort na peronach. Prace za 
ponad 2 mld zł sukcesywnie zwiększa-
ją możliwości kolei w  regionie, Polsce 
i Europie. 
Pociągi jeżdżą już trasą Poznań – Konin 
– Warszawa. Komunikacja zastępcza jest 
zlikwidowana, nieaktualny jest objazd 
przez Gniezno i Inowrocław. Przy rosną-
cej liczbie podróżnych oraz ukierunko-
waniu transportu na przewozy ładunków 
koleją nowe tory, sieć trakcyjna i nowo-
czesne urządzenia sterowania zapewniają 
oczekiwany efekt – większej przepusto-
wości oraz dogodnego łączenia przewo-
zów pasażerskich i towarowych.
Obecnie, na kolejnym etapie robót, czas 
przejazdu najszybszych składów na tej li-
nii wynosi ok. 3 godz. 10 min i stopniowo 
będzie się skracał. Modernizacja linii Po-
znań – Warszawa potrwa do końca 2020 
roku. Po zakończeniu wszystkich prac 
czas podróży z  Poznania do Warszawy 
będzie wynosił ok. 2 godz. 20 min, a po-
ciągi będą jeździć z  prędkością do 160 
km/h. 

Torowiska po modernizacji pozwolą na 
przejazd lokomotyw o  większej mocy 
i obsługę składów towarowych o długości 
750 m. Umożliwi to sprawny przewóz ła-
dunków linią, która jest częścią korytarza 
transportowego TEN-T Morze Północne 
– Bałtyk. Bezpieczeństwo i sprawny ruch 
zapewnia nowoczesny system sterowa-
nia. Przyczyniają się do tego bezkolizyjne 
skrzyżowania i zmodernizowane przejaz-
dy kolejowo-drogowe. 
Dla podróżnych powstały nowoczesne 
perony m.in. w  Koninie i  Kole. Są one 
podwyższone, mają antypoślizgową na-
wierzchnię ze ścieżkami naprowadzający-
mi. Komfort zwiększają nowe wiaty, ławki 
i  czytelne oznakowanie. Jest monitoring 
oraz jasne oświetlenie. Osoby o  ograni-
czonej mobilności będą mogły korzystać 
z windy. Obecnie perony modernizowa-
ne są w  dziewięciu miejscowościach na 
tej linii, m.in. w  Kutnie i  Łowiczu. Po-
wstają funkcjonalne podziemne przejścia 
dla pieszych. Komunikację w  Koninie 
i Łowiczu poprawią nowe wiadukty. Wy-
mieniane są tory między Krzewiem a Ży-
chlinem. Jesienią zaczną się prace na od-
cinkach w okolicy Łowicza i Sochaczewa. 
Budowane są Lokalne Centra Sterowania 
w Koninie, Kutnie i Łowiczu.  pn 
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pociągi wracają na tory

Z Pawłem Chudzińskim, prezesem zarzą-
du Aquanet SA, rozmawia Paweł Napie-
ralski.

Obecnie bardzo dużo mówimy o  smo-
gu, o  zanieczyszczonym powietrzu, 
którym oddychamy. Wpływ na zdrowie 
człowieka ma też czystość wód, która 
zależy w  dużej mierze od sposobu po-
zbywania się ścieków sanitarnych. Czy 
Aquanet monitoruje czystość jezior 
i rzek w rejonie Poznania? 
Oczywiście, monitorujemy stan czystości 
wód, to nasz obowiązek. Czystość wód na 
bieżąco kontroluje też Sanepid. Dwadzie-
ścia lat temu Sanepid publikował długą 
listę akwenów, w których ze względu na 
zanieczyszczenie wód nie można było się 
kąpać. Dzisiaj takich zbiorników właści-
wie już nie ma. To w dużej mierze zasłu-
ga setek kilometrów sieci kanalizacyjnej, 
które w tym czasie zostały wybudowane. 
Jakie są wyniki dla rzek naszej aglome-
racji?
Wody są coraz czystsze, ich stan jednak 
nie poprawi się radykalnie z  dnia na 
dzień. Zanieczyszczenia, które przedo-
stawały się do rzek w  ciągu kilkudzie-
sięciu lat, nie znikną w okresie lat kilku. 
Oczyszczanie się wód to proces długo-
trwały. Rzeki będą odradzać się biolo-
gicznie przez dziesięciolecia. Musimy 
być cierpliwi. Poziom technologiczny 
oczyszczania ścieków jest dzisiaj bardzo 
wysoki, z  naszych oczyszczalni ścieków 
do rzek nie jest w  stanie przedostać się 
żadne zanieczyszczenie. Ponadto trzeba 
zdać sobie sprawę z tego, że czasy, kiedy 
za zanieczyszczenie wód odpowiadały 
ścieki sanitarne, to przeszłość. Dziś naj-
więcej zanieczyszczeń do rzek i  zbiorni-
ków wodnych emituje rolnictwo. 
Bardzo dobrym przykładem działa-
nia proekologicznego i  podnoszącego 
poziom życia była realizacja wielkiej 
inwestycji kanalizacyjnej na terenie 

pięciu gmin metropolii Poznań w  ra-
mach projektu „Kanalizacja obszaru 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielon-
ka i okolic”. W ciągu kilku lat powstało 
około 450 km kanalizacji. Jak Pan ocenia 
ten projekt?
Z ekonomicznego punktu widzenia był to 
projekt nieuzasadniony. Realizacja tego 
działania wymagała ogromnego uporu, 
konsekwencji, pasji, ale też uruchomie-
nia wyobraźni. Parę lat temu to był jeden 
z  największych projektów kanalizacyj-
nych realizowanych na terenie Polski. 
Udało się go przeprowadzić dzięki bar-
dzo dobrej współpracy Aquanetu z wój-
tem i  burmistrzami gmin zrzeszonych 
w  Związku. Spieraliśmy się, ale zawsze 
znaleźliśmy zadowalające wszystkich 
rozwiązanie. Warto było ten projekt prze-
prowadzić. Było to działanie, które zde-
cydowanie podniosło poziom cywilizacji 
na terenie gmin Czerwonak, Murowana 
Goślina, Pobiedziska, Skoki i  Swarzędz. 
A  wpływ na ograniczenie przedostawa-
nia się zanieczyszczeń do wód jest nie do 
przecenienia. 
Gdzie obecnie na terenie metropolii 
Poznań Aquanet prowadzi największe 
inwestycje kanalizacyjne?
Obecnie prowadzimy duże inwestycje 
na terenie Suchego Lasu, poza tym ka-
nalizujemy jeszcze Poznań. Np. w Szcze-
pankowie realizujemy inwestycję wartą 
kilkadziesiąt milionów złotych, poza tym 
budujemy kanalizację m.in. w  Spławiu 
i  Pokrzywnie. To są tereny nie w  pełni 
skanalizowane. Jeśli chodzi o  Poznań, 
zbliżamy się do 99 proc., ale mamy jesz-
cze na obszarze miasta dużo pracy. Są to 
projekty nieporównywalne pod wzglę-
dem tak finansowym, jak rzeczowym 
z projektem, o którym mówiliśmy wcze-
śniej. 
W  których gminach aglomeracji po-
znańskiej Aquanet jest operatorem sieci 
kanalizacji sanitarnej?

Łatwiej będzie mi powiedzieć, gdzie nas 
nie ma. Nie ma nas jako operatora na 
terenie gmin Dopiewo, Kleszczewo, Ko-
morniki, Rokietnica. W pozostałych gmi-
nach aglomeracji jesteśmy. Nie ma chyba 
takiej gminy, w  której jesteśmy operato-
rem i nie inwestujemy w kanalizację. 
Która gmina w aglomeracji poznańskiej 
jest w  największym stopniu skanalizo-
wana, a która ma najwięcej w tej kwestii 
do zrobienia?
Gmina Puszczykowo jest właściwie w ca-
łości skanalizowana. Na drugą część pyta-
nia trudno jednoznacznie odpowiedzieć. 
Bo nie można np. stwierdzić, że gmina, 
w której 90 proc. posesji jest podłączonych 
do kanalizacji, jest dobrą gminą, a ta, któ-
ra ma podłączonych 80 proc. posesji – złą. 
Pamiętać musimy o tym, że nie wszędzie, 
ze względu na rozmieszczenie obiektów 
w  przestrzeni, budowanie kanalizacji jest 
opłacalne. To oczywiste, że im dłuższy 
trzeba zrobić wykop, tym koszt jest więk-
szy, a  to musi się przełożyć na wysokość 
taryfy. Tam gdzie nie dotrzemy z  siecią, 
właściciele powinni zainstalować szczelne 
szamba – to rozwiązanie rekomendujemy.
Alternatywą dla sieci kanalizacyjnej są 
też przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Co Pan sądzi o tym rozwiązaniu? 
Każda oczyszczalnia ścieków sanitar-
nych, również przydomowa, aby speł-
niała swój cel, wymaga profesjonalnej 
obsługi – nadzoru, konserwacji. Znam 
osoby, które zainstalowały przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, a  po kilku latach 
rury w instalacjach się pozapychały i mu-
sieli całość wymienić. Oczywiście lepsza 
taka oczyszczalnia niż spuszczanie ście-
ków do rowu. Trzeba mieć jednak świa-
domość, że to jest drogie przedsięwzięcie. 
Uważam, że jeśli przy nieruchomości jest 
już kanalizacja, to każdy zdrowo myślący 
właściciel powinien swoją nieruchomość 
podłączyć do sieci.

rozmawiał: Paweł Napieralski

Dofinansowanie mogę uzyskać m. in. 
zadania związane z usługami dla dzieci 
wymagających rehabilitacji
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„Poziom technologiczny 
oczyszczania ścieków jest 

dzisiaj bardzo wysoki, z naszych 
oczyszczalni ścieków do rzek nie 

jest w stanie przedostać się żadne 
zanieczyszczenie.”

Jeziora się oczyszczają

Od 29 lipca do 6 września będzie trwać 
nabór wniosków o  dofinansowanie 
projektów z zakresu usług społecznych 
i  zdrowotnych ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego (EFS). 
Dofinansowane mogą zostać projekty 
poprawiające dostęp do usług wsparcia 
rodziny i  systemu pieczy zastępczej, 
w  tym działań na rzecz usamodziel-
nienia osób opuszczających pieczę za-
stępczą. 
Projekty mogą obejmować m.in. zatrud-
nienie asystentów rodziny, koordynato-
rów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do 
pomocy przy sprawowaniu opieki nad 
dziećmi i  przy pracach gospodarskich 
w  zawodowych i  niezawodowych rodzi-
nach zastępczych. Ponadto dofinansowa-
ne mogą być szkolenia, grupy wsparcia 
dla rodzin zastępczych i  prowadzących 
rodzinne domy dziecka, a  także usługi 
specjalistyczne dla rodzin w kryzysie i dla 
usamodzielniających się wychowanków 
pieczy zastępczej. Dodatkowo możliwe 
jest ujęcie we wniosku zadań związanych 
z usługami dla dzieci ze specjalnymi po-
trzebami (rehabilitacja, logopedia, psy-
chologia, diagnoza FAS) oraz wsparcie 
placówek wsparcia dziennego.
Do składania wniosków uprawnione 
są jednostki samorządu terytorialnego 
(JST) z Miejskiego Obszaru Funkcjonal-
nego Poznania (powiat poznański i gmi-
ny leżące na obszarze powiatu oraz gmi-
ny: Oborniki, Skoki, Szamotuły i  Śrem), 
ponadto jednostki organizacyjne JST 
w  zakresie poprawy dostępu do usług 
wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastęp-

czej, osób starszych i z niepełnosprawno-
ściami. Beneficjentami mogą być również 
występujące w charakterze partnera orga-
nizacje pozarządowe i  podmioty ekono-
mii społecznej. 
Pula środków przeznaczonych na dofi-
nansowanie projektów wynosi ogółem 
11 176 470,59 zł. Na tę kwotę składają się 
głównie środki z  EFS: 10 mln zł. Pozo-
stała kwota pochodzi z budżetu państwa. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w  lu-
tym 2020 roku.
Szczegóły dotyczące naboru w konkursie 
wraz z wykazem niezbędnych dokumen-
tów znajdują się na stronie: http://www.
zit.metropoliapoznan.pl. pn

11 mln na wsparcie rodzin
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Możliwość przejazdu większej liczby 
pociągów na trasie z  Poznania do Piły 
to podstawowy efekt planowanej budo-
wy drugiego toru i dodatkowego przę-
sła mostu kolejowego w  Obornikach. 
Inwestycja pozwoli wprowadzić więcej 
połączeń w systemie Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej.  
PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpi-
sały umowę na opracowanie studium 
wykonalności, w  ramach którego prze-
prowadzona zostanie analiza inwestycji. 
Dokument określi zakres planowanych 
prac. Będzie uwzględniać m.in. potrzeby 
komunikacyjne mieszkańców miasta i re-
gionu, a także wpływ inwestycji na rozwój 
miasta oraz województwa. Opracowanie 
warte ok. 400 tys. zł (netto) powstanie 
dzięki środkom własnym PKP Polskich 
Linii Kolejowych SA oraz Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. Doku-
mentacja będzie gotowa do końca bie-
żącego roku. Przygotuje ją konsorcjum 
Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o. wraz 
z Instytutem Kolejnictwa.
Planowana inwestycja zakłada budowę 
drugiego toru wraz z  nową siecią trak-
cyjną na odcinku ponad 2 km między 
posterunkiem odgałęźnym Oborniki 
Wielkopolskie Most, a  stacją Oborniki 
Wielkopolskie. Na Warcie wybudowane 
zostanie nowe przęsło mostu kolejowe-
go, które zapewni sprawny, dwutorowy 
ruch pociągów. Dzięki temu na trasę 
pomiędzy Poznaniem a Piłą będzie mo-
gło wyjechać więcej pociągów, co będzie 

miało bezpośredni wpływ na rozwój 
połączeń realizowanych w  ramach Po-
znańskiej Kolei Metropolitalnej. Ponad-
to podróżni w Obornikach zyskają drugi 
peron przy nowym torze na przystanku 
osobowym Oborniki Wielkopolskie 
Miasto. Wygodę na pozbawionym barier 
architektonicznych obiekcie zapewnią 
wiata i  czytelne tablice informacyjne. 
Na przystanku rozważana jest budowa 
przejścia podziemnego wraz z  windą. 
Inwestycja uwzględni budowę Zinte-
growanego Centrum Przesiadkowego 
w okolicy przystanku oraz projektowaną 
przebudowę dworca kolejowego Obor-
niki Wielkopolskie Miasto. – Inwestycja 
planowana z Krajowego Programu Kole-
jowego pozwoli nam zlikwidować „wą-
skie gardło” na linii z Poznania do Piły. 
Dzięki temu mieszkańcy zyskają jeszcze 
lepszą kolej i więcej połączeń. Zapewni-
my sprawne podróże z nowego, wygod-
nego peronu i  zwiększymy przepusto-
wość. To szczególnie ważne, bo odcinek 
Poznań Główny – Oborniki Wielko-
polskie – Rogoźno został zaplanowany 
do obsługi w ramach Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej – powiedział członek 
Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych 
SA, Arnold Bresch. 
Rozpoczęcie budowy nowego peronu, 
mostu i  drugiego toru w  Obornikach 
Wielkopolskich planowane jest po 2020 
roku. Prace mają być kontynuacją moder-
nizacji linii Poznań – Piła, która zakończy 
się w grudniu bieżącego roku. pn

Drugi tor  
na trasie poznań – piła

Centrum Kształcenia Praktycznego 
w  Swarzędzu przy Zespole Szkół nr 
1 otrzymało nagrodę I  stopnia i  tytuł 
Budowy Roku. Organizatorzy konkur-
su zwrócili uwagę na innowacyjność 
projektu i  sprawnie przeprowadzoną 
budowę.
Inwestycja kosztowała 34 mln zł, z czego 
18 mln stanowi dotacja unijna, zrealizo-
wana w  ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych, dla których Insty-
tucją Pośredniczącą jest Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań 
CKP w  Swarzędzu to nie tylko nauka 
w  18 supernowoczesnych pracowniach, 
ale także lekcje na… dachu budynku. 

Dzięki zamontowanym panelom fotowol-
taicznym, solarom czy elektrowni wiatro-
wej młodzież poznaje zasady budownic-
twa energooszczędnego. 
Z  Centrum, zajmującego blisko 4 tys. 
m kw., może korzystać nawet 400 osób. 
Oprócz pracowni do nauki 30 zawodów 
CKP posiada stację obsługi diagnostycz-
nej, pracownię hotelowo-gastronomiczną 
– z pokojami, kuchnią i recepcją. W no-
wych pracowniach chętni kształcą się 
w  zawodach: elektromechanik pojazdów 
samochodowych, technik mechatronik, 
monter mechatronik, mechanik automa-
tyki przemysłowej i  urządzeń precyzyj-
nych, technik urządzeń i systemów ener-

getyki odnawialnej, technik automatyk, 
technik informatyk, tapicer, stolarz, tech-
nik hotelarstwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, kucharz, technik me-
chanik (specjalność urządzenia  sterowa-
ne numerycznie CNC), elektryk. – Nie-
które pracownie mają tak nowoczesny 
sprzęt, że właściciele  firm z  pewnością 
mogą nam go pozazdrościć – nie ma wąt-
pliwości Przemysław Jankiewicz, dyrek-
tor ZS nr 1. 
Warunki zarówno do nauki zawodu, jak 
i  zdobywania wykształcenia ogólnego 
sprawiają, że o  jedno miejsce w  szkole 
branżowej ubiega się nawet pięciu chęt-
nych, a w  technikum trzech. – Kształcić 
się w nich mogą uczniowie Zespołu Szkół 
nr 1 w  Swarzędzu, którzy uznają za ko-
nieczne podniesienie kwalifikacji w  in-
nych niż wyuczony zawodach, a  także 
młodzież ze szkół kształcących zawodo-
wo, która zamierza podnieść kompeten-
cje. To także oferta dla pracujących, zain-
teresowanych zmianą lub podniesieniem 
kwalifikacji oraz bezrobotnych, skiero-
wanych do Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w  Swarzędzu przez Powiatowy 
Urząd Pracy w celu uzupełnienia lub na-

Wakacje na półmetku. W sierpniu me-
tropolia Poznań proponuje bogatą ofer-
tę wydarzeń, które ucieszą zwłaszcza 
miłośników dobrej muzyki. Długie, cie-
płe letnie dni sprzyjają też wyprawom 
tematycznymi szlakami, których w  są-
siedztwie Poznania nie brakuje. 
W  pierwszą sobotę miesiąca odbędzie 
się wycieczka z  przewodnikiem tra-
są Swarzędzkiego Szlaku Meblowego. 
Uczestnicy odwiedzą miejsca związane 
z  pasjonującą historią tamtejszego rze-
miosła. Gwoździem programu będzie 
wizyta w czynnym zakładzie rzemieślni-
czym. Wycieczkę zakończy zwiedzanie 
nowoczesnej ekspozycji Swarzędzkiego 
Centrum Historii i  Sztuki. Pretekstem 
do poznania Szlaku Kościołów Drew-
nianych wokół Puszczy Zielonki może 
być festiwal Musica Sacra, Musica Pro-
fana, w  ramach którego scenę stanowi 
kameralne wnętrze świątyni w Murowa-
nej Goślinie. Młodsi turyści szczególnie 
docenią Szlak Legend Puszczy Zielon-
ki. Dwanaście tablic rozmieszczonych 
w  terenie pozwala poznać m.in. histo-
rie złotego tronu, zatopionego miasta 
i śpiącego wojska. Przy okazji warto też 
odwiedzić Park Dzieje w  Murowanej 
Goślinie, by poznać kolejne opowieści, 
tym razem przedstawione w formie wi-
dowisk teatralnych.
W  sierpniu do Wielkopolski zawitają 
reprezentanci zespołów ludowych. Kon-
cert inauguracyjny Światowego Prze-
glądu Folkloru Integracje zaplanowano 
w poznańskim parku Wilsona. Folklory-
styczne prezentacje gościć będą w  kilku 

miastach regionu (między innymi w Lu-
boniu), a  całość zwieńczy finałowy wy-
stęp w  Swarzędzu. W  połowie miesiąca 
na jeden dzień niewielką uliczkę w sercu 
Mosiny opanują rzeźbiarze, fotograficy 
i pasjonaci. Szeroko na Wąskiej to plene-
rowa prezentacja hobbystów, rękodzielni-
ków i kolekcjonerów, połączona z wystę-
pami artystycznymi. 
Niezwykle bogaty w  wydarzenia będzie 
czwarty weekend miesiąca, czyli tradycyj-
ny termin Dni Twierdzy Poznań – święta 
miłośników historii, architektury i milita-
riów. W sobotę do Lusowa po raz kolejny 
zjadą miłośnicy tradycyjnego amerykań-
skiego grania, których rokrocznie przy-
ciąga tam ciekawy program Międzynaro-

dowego Festiwalu Bluesowego BLusowo. 
Dzień później w  tej samej miejscowości 
królować już będzie zupełnie inna styli-
styka w  ramach Powiatowego Przeglądu 
Zespołów Folklorystycznych. Tego sa-
mego dnia na finał trwającego przez całe 
wakacje festiwalu Muzyka z Kórnika za-
brzmi Śpiewnik Polski w Strasznym Dwo-
rze. Przez cały miesiąc na ścianach pałacu 
w Jankowicach będzie można zaś podzi-
wiać pochodzące z  prywatnych kolekcji 
i  zwykle niedostępne dla zwiedzających 
unikatowe płótna Juliusza i  Wojciecha 
Kossaków.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna

Budowa Roku 2018 stoi w Swarzędzu

Muzycznie i turystycznie
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CKP w Swarzędzu wyposażono w 18 supernowoczesnych pracowni

Charakterystyczne krzesło XL – początek Swarzędzkiego Szlaku Meblowego 

tomasz Łubiński, wicestarosta poznański: W  powiecie 
od lat stawiamy na zawodowców, bo wiedza oraz umiejętno-
ści praktyczne to przepustka do lepszego świata. Nasi absol-
wenci nie wiedzą, czym jest bezrobocie. Zdobywają zawód, 
uczą się języków, zdają międzynarodowe egzaminy. Część 
kształci się dalej, część od razu znajduje zatrudnienie. Powiat 
poznański od lat promuje edukację branżową. Staramy się, 
aby nasi uczniowie mieli jak najlepsze warunki do nauki, cze-

go potwierdzeniem jest swarzędzkie centrum.

bycia niezbędnych kwalifikacji – dodaje 
Tomasz Łubiński.
Budowa supernowoczesnego centrum, 
które funkcjonuje od ubiegłego roku, 
trwała 16 miesięcy. Obiekt dostosowany 
jest dla potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami. 
Konkurs „Budowa Roku” organizowany 
jest od wielu lat przez Polski Związek 
Inżynierów i  Techników Budownictwa, 

przy współudziale Ministerstwa Budow-
nictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego. Jego celem jest wyróżnie-
nie najlepiej przeprowadzonych proce-
sów budowlanych – od organizacji i  ja-
kości robót po innowacyjność rozwiązań 
oraz wpływ inwestycji na otoczenie. Ka-
pituła ocenia zarówno projekty powsta-
łe od podstaw, jak i  istniejące, poddane 
przebudowom.  kg
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czeRwonAk
n Kino po sąsiedzku, g. 21.15, parking 
TBS w Koziegłowach, wstęp bezpłatny
•  6 sierpnia, I tak cię kocham, reż. Micha-

el Showalter, USA 2017
•  13 sierpnia, The Place, reż. Paolo Ge-

novese, Włochy 2017
•  20 sierpnia, Zimna wojna, reż. Paweł 

Pawlikowski, Polska 2018, 
•  27 sierpnia, Za jakie grzechy, dobry 

Boże?, reż. Philippe de Chauveron, 
Francja 2014
n 19 sierpnia, g. 20.30, boisko przy 
szkole podstawowej w  Koziegłowach, 
spektakl Carmen Funebre Teatru Biuro 
Podróży, wstęp wolny
n 26–31 sierpnia, CKiR, Summer Inten-
sive Dance Academy, warsztaty tańca

koStRzyn
n W cyklu Malinowe Lato:
•  6 sierpnia, g. 18, Kostrzyn, rockowy 

koncert zespołu Djibril
•  8 sierpnia, g. 18, Siekierki Wielkie, 

spektakl dla dzieci Ciocia Jadzia Te-
atru Fuzja

•  22 sierpnia, g. 20.15, Kostrzyn – teren 
przy strażnicy, kino plenerowe 

Na wymienione imprezy wstęp bez-
płatny.

LUBoŃ
n 1–31 sierpnia (w  każdą sobotę), g. 
21, Plaża Miejska, seanse Kina Letniego, 
wstęp bezpłatny
n 16 sierpnia, g. 18, OK w Luboniu, ul. 
Jana III Sobieskiego, koncert w ramach 
Festiwalu Integracje, wstęp bezpłatny

oBoRniki
n 5–9 sierpnia, Podróże z OOK – Kotlina 
Kłodzka w 5 dni, koszt: 720 zł
n 7 sierpnia, g. 17, Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy (BPMiG), warsztaty ko-
miksowe, udział bezpłatny 
n 12–14 sierpnia, g. 9–12, OOK, Waka-
cyjna Szkoła Szycia, kurs trzydniowy, 
koszt: 80 zł albo 30 zł za jeden dzień
n 12–14 sierpnia, g. 12.30, Kino Letnie 
dla Dzieci, wstęp wolny
n 16 sierpnia, g. 8–17, Słodka wycieczka 
i kino – Poznań, koszt: 90 zł
n 19–23 sierpnia, g. 9–16, Półkolonia 
Ekstremalna, koszt: 420 zł – całość albo 
80 zł za jeden dzień, środa wycieczko-
wa do Poznania – 120 zł
n 26–30 sierpnia, g. 9–12, Wakacyjna 
kuchnia OOK – warsztaty kulinarne, 
koszt: 150 zł za całość, 35 zł za jeden 
dzień
n 26–30 sierpnia, g. 12.30, OOK, Kino 
Letnie dla Dzieci, wstęp bezpłatny
n 26–30 sierpnia, g. 9–12.30, OOK, 
Wakacje z  LEGO, Robotyka, LEGO opo-

wieści, koszt: 260 zł za całość, 60 zł za 
jeden dzień 
n 25 sierpnia, g. 9.30, Kąpielisko miej-
skie Żwirki, Oborniki Triathlon 
n 28 sierpnia, g. 16.30, BPMiG, Dysku-
syjny Klub Książki, omawiana książka: 
Labirynt duchów Carlosa Ruiza Zafona, 
wstęp wolny 
n 31 sierpnia, g. 11, Park Dahlmanna 
Centrum, Rewolucja Serc – gwiazda: 
Bovska – charytatywna impreza, pod-
czas której zbierane będą środki dla 
dzieci z zaburzeniami rozwoju 

SzAMotUŁy
n Imprezy przy gościńcu „Sanguszko” 
w Szamotułach (zamek Górków) 
•  4 sierpnia, g. 19, Robert Wojciechow-

ski Band 
•  18 sierpnia, g. 19, Willie Mae Unit (blu-

es i folk)
•  23 sierpnia, g. 19, Największe polskie 

i  światowe przeboje – Diana Prentka 
i Józef Miłek

•  24 sierpnia, g. 19, Bossanova Trio – 
Olek Trąbczyński, Małgorzata Mar-
kiewicz i Robert Murakowski (wieczór 
w  południowoamerykańskich ryt-
mach)

•  31 sierpnia, g. 19, w ramach Festiwalu 
Akademia Gitary: koncert Młodzi wir-
tuozi gitary, wystąpi Mateusz Kowalski 

ponadto:
•  11 sierpnia, g. 17, dawny klasztor za 

kościołem pw. św. Krzyża w  Szamo-
tułach, koncert: Michał Zator (harfa) 
i Barbara Szelągiewicz (skrzypce) 

Na wszystkie koncerty wstęp wolny.

ŚReM
n 1 i  22 sierpnia, g. 11–13, Biblioteka 
Publiczna im. Heliodora Święcickiego 
w  Śremie (BP), L – jak legenda, wstęp 
wolny 
n 3 sierpnia, g. 11–13, BP, Wakacje na 
planszy, wstęp wolny 
n 5–8 sierpnia, g. 10–12, Śremski Ośro-
dek Kultury (ŚOK), warsztaty filmowe, 
koszt: 50 zł
n 7 i 21 sierpnia, g. 12, ogród ŚOK, gry 
podwórkowe (happening sportowy), 
wstęp wolny
n 8 sierpnia, g. 9, Kierunek Krajkowo 
i  Kierunek Dolsk – rajdy rowerowe, 
udział bezpłatny
n 9 sierpnia, g. 20, Plaża Miejska w Śre-
mie (PMwŚ), koncert zespołu Tara Gay-
an, wstęp wolny
n 11 sierpnia, g. 19, Muzeum Śremskie 
(MŚ), Muza w muzeum – koncert: Zarys 
i Główny Zawór Jazzu, wstęp wolny
n 12–16 sierpnia, g. 10–12, ŚOK, warsz-
taty Glamour, koszt: 50 zł za tydzień

oprac. pn
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Jest z  wykształcenia plastykiem oraz 
biologiem. Mieszka w  Komornikach 
od siedmiu lat, z urodzenia jest pozna-
nianką.
Julia Kaczmarczyk-Piotrowska ukończyła 
Liceum Plastyczne im. Piotra Potworow-
skiego oraz Akademię Sztuk Pięknych na 
Wydziale Edukacji Artystycznej w  Po-
znaniu. Dyplom z wyróżnieniem zdobyła 
w zakresie sztuk plastycznych, w zakresie 

pedagogiki. Ukończyła też studia pody-
plomowe z  projektowania graficznego 
oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza w  Poznaniu – Wydział Biologii. Jest 
rzeźbiarką, rysuje. Swoje prace zaprezen-
towała na 18 wystawach indywidualnych 
i 40 zbiorowych, m.in. we Francji (Yvetot) 
oraz Niemczech (Bocholt, Thale). Jest pe-
dagogiem, wykładowcą, autorką wielu 
wystaw prac dziecięcych oraz kuratorką 
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zatopiona w twórczości
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Liczący ponad 6 tys. mieszkańców 
Buk będzie w  tym roku gospoda-
rzem powiatowo-gminnych dożynek. 
– Jesteśmy wyjątkowym miastem 
i chcemy to wszystkim pokazać – za-
pewnia Agnieszka Skałecka z  Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Buku. 
Tegoroczne dożynki powiatowo-gmin-
ne odbędą się 24 sierpnia na Stadionie 
Miejskim. Zapraszają na nie starosta po-
znański Jan Grabkowski oraz burmistrz 
miasta i  gminy Buk Paweł Adam. – To 
będzie święto całej naszej małej ojczy-
zny, czyli powiatu poznańskiego z  jego 
siedemnastoma gminami. Dożynki 

zapraszamy na dożynki do Buku

14.00 MSZA ŚWIĘTA

15.30 OFICJALNE OTWARCIE DOŻYNEK

OBRZĘD DOŻYNKOWY

WRĘCZENIE ODZNACZEŃ DLA ZASŁUŻONYCH ROLNIKÓW, 
WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC

KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „LUSOWIACY”

„MEGUSTAR”19.00

„SHANTEL”
ANTEK SMYKIEWICZ

22.00 ZABAWA TANECZNA

GWIAZDY WIECZORU

KONCERT KAPELI PODWÓRKOWEJ „JUNKI Z BUKU”

PROGRAM ANIMACYJNY DLA DZIECI

PROGRAM

DOŻYNKI
POWIATOWO-GMINNE

24 sierpnia 2019

Organizatorzy

STADION MIEJSKI W BUKU

S
O

B
O

TA

Plakat.indd   1 26.06.2019   12:22:56

Biologia komórki 2017ZOO Genua A4 2018

Motyle, Plener w Czeszewie 2019

wystaw o  charakterze ogólnopolskim 
i międzynarodowym.
Julia Kaczmarczyk-Piotrowska prowa-
dziła zajęcia terapeutyczne według opra-
cowanej przez siebie metody, ponadto 
organizuje plenery. Ostatni plener malar-
ski trwał od 15 do 19 lipca w Czeszewie. 
Prace poplenerowe do końca września 
można oglądać w Ośrodku Edukacji Le-
śnej w Czeszewie. pn

obecnie kojarzą się ze świetną zaba-
wą, ale nie zapominajmy, że to przede 
wszystkim święto rolników. To właśnie 
ten moment, aby z wdzięcznością i sza-
cunkiem spojrzeć na ich ciężką codzien-
ną pracę – mówi Jan Grabkowski.

Program uroczystości dożynkowych:
• g. 14, msza św. • g. 15.30, oficjalne 
otwarcie dożynek • obrzęd dożynkowy 
• wręczenie odznaczeń dla zasłużonych 
rolników • wyniki konkursu na najład-
niejszy wieniec • koncert zespołu pie-
śni i  tańca Lusowiacy • g. 19, Megustar 
• Shantel • Antek Smykiewicz • g. 22, za-
bawa taneczna kk


