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Pierwszą murowaną synagogę przy 
ulicy Mury w Buku wybudowano 
w  1858 roku, a  już w  1909 roku 

zastąpił ją nowy, większy gmach istnie-
jący do dzisiaj. Przed wojną budynek, 

jako synagoga, służył lokalnej społecz-
ności żydowskiej. W  trakcie okupacji 
hitlerowskiej urządzono tutaj stolarnię, 
w  której produkowano m.in. trumny 
wysyłane na front wschodni. Budynek 
został zdewastowany. Tuż po wojnie 
w synagodze najpierw mieściła się ma-
nufaktura mebli, a  następnie mieszka-
nie i  sala gimnastyczna. W  1987 roku 
obiekt przejęła Fundacja Rodziny 
Nissenbaumów. Po remoncie w  syna-
godze odbywały się nabożeństwa. Od 
2002 roku budynek jest znowu własno-
ścią gminy Buk. Dzisiaj jest to jedna 
z  najciekawszych architektonicznie 
budowli w  Buku. Obiekt rzadko był 
wykorzystywany, raz do roku odbywa-
ły się tutaj wydarzenia w  ramach Dni 
Kultury Żydowskiej w  Wielkopolsce. 
Obecnie budynek stoi pusty, nic się 
w  nim nie dzieje. Jego stan technicz-
ny wymagał pilnej poprawy. Remont, 
który już trwa, będzie miał charakter 
generalny. Przeprowadzono już robo-
ty wyburzeniowe i  skuto tynki na po-
ziomie parteru, ponadto wymieniono 
elementy konstrukcji dachu i zamonto-
wano nową dachówkę. Na następnym 
etapie wymieniona zostanie stolarka 
okienna i  drzwiowa, nałożone tynki 
wewnętrzne oraz posadzka, pod któ-
rą układane jest aktualnie ogrzewanie 
podłogowe. Konserwacji i odnowieniu 

Budynek  
synagogi odżyje
W budynku synagogi w Buku trwa duży remont. Obiekt 
po modernizacji i adaptacji przeznaczony zostanie na 
cele kulturalne. Powstanie tutaj m.in. multifunkcyjna sala 
z przeznaczeniem na imprezy kameralne – koncerty, wystawy, 
spotkania autorskie, a także sesje rady miasta i śluby cywilne.
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nWęzeł przesiadkoWy W  sko-
kach oddany do użytku. Inwe-
stycja prowadzona była w  ramach ZIT 
dla MOF Poznania. Na realizację zadania 
gmina Skoki uzyskała dofinansowanie 
w  wysokości 3,5 mln zł, co stanowiło 
85 proc. kosztów zadania. W ramach tego 
przedsięwzięcia przy dworcu kolejowym 
w Skokach przebudowano ul. Dworcową, 
gruntownie uporządkowano teren, po-
wstało ponad 120 miejsc parkingowych, 
zatoka autobusowa oraz wiata rowerowa. 
n W  oBornikach działa strona 
WWW dla senioróW. Potrzebę po-
siadania strony internetowej skierowanej 
do osób starszych przedstawili na jednej 
z  sesji radni Obornickiej Rady Seniorów. 
Na stronie www.seniorzy.oborniki.pl moż-
na znaleźć aktualne informacje dotyczące 
Karty Seniora, rozkłady jazdy, informacje 
z miasta i wiele innych. Jest to kolejna ini-
cjatywa, która ma ułatwić życie obornic-
kim seniorom. W Obornikach funkcjonuje 
m.in. Karta Seniora z ponad 60 partnerami 
projektu, bezpłatna komunikacja, darmo-
we szczepienia przeciwko grypie, bonifi-
katy dzierżaw, wspieranie stowarzyszeń 
działających na rzecz osób starszych.
n konkurs na opoWiadanie. 18 
miejsc na warsztatach pisarskich z Sylwią 
Chutnik, Przemysławem Semczukiem 
i Piotrem Bojarskim to nagrody w konkur-
sie pisarskim na opowiadanie z  powsta-
niem wielkopolskim w tle. Konkurs zorga-
nizowany został w 100. rocznicę wybuchu 
powstania wielkopolskiego, adresowany 
jest do mieszkańców województwa wiel-
kopolskiego. Tłem dla opowiadania po-
winny być wydarzenia lub postacie zwią-
zane z powstaniem wielkopolskim. Żeby 
wziąć udział w konkursie, nie trzeba mieć 
doświadczenia pisarskiego. Zgłoszenia 
należy przesyłać do 20 marca 2018 r. 
przez formularz zgłoszeniowy na stronie 
www.maszynadopisania.pl., na tej stronie 
też regulamin. Wyniki zostaną ogłoszone 
23 kwietnia 2018 r. 
n „dęBoWy liść” za zasługi dla 
suchego lasu. Po raz pierwszy w hi-
storii gminy Suchy Las została przyznana 
złota statuetka „Dębowego Liścia”. Wójt 
gminy uhonorował nią zasłużonego 
mieszkańca gminy – Zenona Pilarczyka, 
emerytowanego nauczyciela Szkoły Pod-
stawowej im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Suchym Lesie. Laureat swoje życie po-
święcił badaniu historii gminy Suchy Las 
i pielęgnowaniu jej kultury.  oprac. pn

k r ó t k o

stanisłaW Filipiak,  
burmistrz Buku 
– Będzie to reprezentacyjny, wielofunk-
cyjny obiekt kulturalny. Takiego miejsca 
brakowało w  Buku. Mam nadzieję, że 
obiektem tym spełnimy oczekiwania 
mieszkańców co do obcowania z szeroko 
rozumianą kulturą, poprzez spotkania 
z ciekawymi ludźmi, wystawami, koncer-
tami, prelekcjami. 
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zostaną poddane także drewniane ele-
menty wyposażenia – empora i prowa-
dzące do niej kręcone schody. Budynek 
otrzyma nowe instalacje techniczne, 
w  tym teleinformatyczną. Obiekt zo-
stanie wyposażony w szatnię, składaną 
scenę, krzesła, stoły, sprzęt nagłaśniają-
cy i  ekspozycyjny, w  tym wspomniane 
multimedia. Użytkownicy będą mieli 
możliwość korzystania z  darmowego 
internetu. 

Realizacja projekt pn. „Adaptacja i wypo-
sażenie zabytkowego budynku synagogi 
w Buku na cele kulturalne” będzie kosz-
tować prawie 3 mln zł. Gmina Buk otrzy-
mała dofinansowanie w  ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Poznania w wysokości blisko 2,5 mln zł. 
Remont synagogi powinien się zakończyć 
do końca maja 2018 roku.

Paweł Napieralski
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Gmina Skoki została laureatem XVIII 
edycji konkursu „Działania proeko-
logiczne i  prokulturowe w  ramach 
strategii rozwoju województwa wielko-
polskiego”, organizowanego przez Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego.
Do konkursu Skoki zgłosiły projekt w ka-
tegorii lokalne oddziaływanie w zakresie 
działalności prokulturowej. Nazwa na-
grodzonego projektu: „Żywa lekcja histo-
rii” – nadanie nazwy placowi w  Skokach 
Plac im. Władysława Gąski – żołnierza 
września 1939 roku. 
W  zgłoszeniu do konkursu opisano ob-
chody niecodziennej sesji Rady Miejskiej 
Gminy Skoki, która miała miejsce w setną 
rocznicę urodzin Władysława Gąski. Se-
sję rozpoczęło złożenie kwiatów na grobie 
śp. podporucznika Wojska Polskiego, msza 
święta odprawiona w  intencji zmarłego, 

wspomnienia rodziny i  wystąpienia obec-
nego na sesji kombatanta.  Jesienią ub. roku 
przedstawiciele Kapituły Konkursu przepro-
wadzili wizję lokalną. Podczas prezentacji 
omówiono biografię Władysława Gąski, 
zaprezentowano dokumentację fotogra-
ficzną, a obecny na sali Łukasz Ogórkie-
wicz (wnuk Władysława Gąski) przed-
stawił rodzinne pamiątki i wspomnienia. 
Członkowie jury wizytowali plac, któ-
ry bardzo atrakcyjnie się prezentował 
(w 2016 roku plac przeszedł rewitalizację). 
Pod koniec 2017 roku miało miejsce uro-
czyste podsumowanie konkursu. Projekt 
Skoków został nagrodzony, gminie przy-
znano tytuł laureata konkursu oraz na-
grodę pieniężną. Otrzymane środki prze-
znaczone zostaną na wykonanie tablicy 
pamiątkowej na placu im. Władysława 
Gąski. af

plac Władysława gąski  
nagrodzony 

Tematy wystąpień i  dyskusji na dwu-
dniowej konferencji zatytułowanej 
„W stronę miasta pięknego”  dotyczyły 
głównie projektu zmian w  przepisach 
z  zakresu planowania przestrzenne-
go oraz wprowadzania w  życie ustawy 
krajobrazowej w  części dotyczącej po-
rządkowania przestrzeni w  kontekście 
umieszczania reklam.
Wiele dyskusji w  trakcie konferencji wy-
wołała prezentacja modyfikacji, które mają 
dotyczyć przepisów legislacyjnych w  za-
kresie planowania przestrzennego. Jeśli 
ustawa wejdzie w życie, zostaną zmienione 
procedury związane z wydawaniem decy-
zji o warunkach zabudowy, ponadto nowa 
ustawa ma m.in. wprowadzić pojęcie Ob-
szarów Zorganizowanego Inwestowania, 
a  także obowiązek cyfryzacji planowania 
przestrzennego. Planuje się również m.in. 
wprowadzenie nowych zasad sporządza-
nia projektu budowlanego, ponadto, jeśli 
przepisy wejdą w  życie, zacznie obowią-
zywać Kodeks urbanistyczno-budowlany. 
Proponowane zmiany mają mieć na celu 
zastąpienie przepisów ustawy z 2003 roku, 
które w ocenie urbanistów są złe i już daw-
no powinny być zmienione. 
Odnośnie do wprowadzania w życie ustawy 
krajobrazowej planiści z Gdańska, Warsza-
wy i Łodzi, zajmujący się przygotowaniem 

projektów uchwał krajobrazowych, zwrócili 
uwagę na poważny problem, jakim jest dłu-
gość trwania procedury samego uzgodnie-
nia zapisów uchwał w gminach. Proces ten 
w niektórych przypadkach przekroczył już 
dwa lata. Nikt z  uczestników dyskusji nie 
miał wątpliwości co do zasadności obowią-
zywania takich przepisów.  
W  trakcie pierwszego dnia konferencji 
ogłoszono wyniki organizowanych przez 
Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział 
w Poznaniu konkursów „Moja Wielkopol-
ska” oraz „Najlepiej zagospodarowana prze-
strzeń publiczna w Wielkopolsce”. W pierw-
szym konkursie najwyżej oceniono pracę 
Łukasza Gąski – studenta Politechniki Po-
znańskiej – zatytułowaną „Projekt zagospo-
darowania zbiornika retencyjnego w miej-
scowości Szałe. Koncepcja przestrzennego 
i  ekologicznego zagospodarowania terenu 
wokół jeziora”, natomiast w  drugim kon-
kursie pierwsze miejsce przyznano miastu 
Poznań za projekt „Zagospodarowanie 
południowej części starego koryta Warty” 
(powstanie parku). Trzecie miejsce w  tym 
konkursie zajęło miasto Luboń za realizację 
projektu „Plaża miejska w Luboniu”.
Konferencja odbyła się na początku lu-
tego, towarzyszyła Dniowi Urbanisty. Jej 
współorganizatorem było Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań. pn

Paweł Napieralski: Ile osób rocznie 
korzysta z transportu, którego organi-
zatorem jest Zarząd Transportu Miej-
skiego w  Poznaniu? W  jakim tempie 
wzrasta liczba przewożonych osób?
Piotr Snuszka: Głównym celem Zarządu 
Transportu Miejskiego jest stworzenie 
zintegrowanego i  sprawnego systemu 
transportowego, dzięki któremu znaczą-
co zwiększy się udział komunikacji pu-
blicznej w dojazdach do Poznania i po-
dróżach po mieście. Chcąc przekonać 
jak najwięcej osób do rezygnacji z  in-
dywidualnego transportu samochodo-
wego na rzecz komunikacji zbiorowej, 
ZTM prowadzi działania, aby zwiększyć 
atrakcyjność transportu publicznego, 
na którą składa się m.in. dostępność 
– rozumiana jako możliwość łączenia 
różnych środków transportu publicz-
nego, odległość od linii komunikacyj-
nych, warunki i  czas oczekiwania na 
pojazd, możliwość wejścia do pojazdu 
bez względu na poziom sprawności pa-
sażera itp., czas przejazdu, cena i kom-
fort podróży. Wzrost liczby pasażerów 
wskazuje, że nasze starania przynoszą 
efekty. W  2014 roku liczba podróży na 
liniach ZTM wyniosła 208 mln, w 2015 
roku było ich już 226,6 mln, w  2016 
roku – 245,1 mln, a w ubiegłym roku – 
254,9 mln.
Ostatnią gminą, która została włą-
czona w  system transportu zintegro-
wanego, było Kleszczewo, wcześniej 
Tarnowo Podgórne. Ile gmin z terenu 
metropolii w  systemie już funkcjonu-
je, czy może w  najbliższych planach 
jest dołączenie kolejnej gminy?
1 stycznia 2017 roku nastąpiła inte-
gracja transportu publicznego miasta 
Poznania i   gmin Tarnowo Podgórne 
oraz Kaźmierz i  Duszniki, natomiast 
z  dniem 1 listopada ubiegłego roku do 
sieci transportu zbiorowego miasta Po-
znania zostały włączone linie autobuso-
we z  gminy Kleszczewo, przebiegające 
także przez gminę Kostrzyn. Obecnie 
ZTM jest organizatorem publicznego 
transportu zbiorowego dla 18 gmin: dla 
5 w  pełnym zakresie, a  dla 13 w  części 
połączeń między gminami a  Pozna-
niem. Dodatkowo w  gminie Swarzędz, 
w  której ZTM organizuje dwie linie, 
funkcjonuje model gminny PEKA. 
Oznacza to, że mieszkańcy tej gminy 

korzystają z  karty PEKA, będącej no-
śnikiem biletów różnych organizatorów 
transportu publicznego.
Czy ZTM prowadzi badania zadowole-
nia pasażerów ze świadczonych usług, 
jeśli tak, jakie są wyniki – co oceniane 
jest dobrze, a co trzeba poprawić?
Prowadzone corocznie Badania Satys-
fakcji Klientów pozwalają dowiedzieć 
się, w  jakich obszarach klienci widzą 
potrzebę zmian, a  ZTM – uwzględnia-
jąc posiadane środki oraz możliwości 
techniczne i  organizacyjne – stara się 
wprowadzać ulepszenia w  życie. Pod-
czas ubiegłorocznych badań lepszą oce-
nę niż w 2016 roku otrzymały biletoma-
ty stacjonarne, co moim zdaniem jest 
związane z rozwojem sieci. Ankietowani 
wysoko ocenili warunki sprzedaży bi-
letów i  standard obsługi klienta. W  ich 
odczuciu usługi przewozowe są świad-
czone na dobrym poziomie, doceniana 

jest łatwość przesiadania się podczas 
dłuższych podróży. Badania potwier-
dzają, że ciągle trzeba pracować nad po-
prawą punktualności kursów, zwłaszcza 
na liniach autobusowych w dni robocze 
w godzinach komunikacyjnego szczytu. 
Elektroniczne informatory stoją już na 
bardzo wielu przystankach w  Pozna-
niu. Pasażerowie chcieliby, aby takie 
tablice stały na wszystkich przystan-
kach. Czy mieszkańcy podpoznań-
skich gmin obsługiwanych przez ZTM 
też mogą liczyć na takie tablice?
Zależy nam, aby informacja pasażerska 
była jak najbardziej dostępna, aktualna, 
dokładna i czytelna dla pasażerów, dla-
tego na bieżąco prowadzone są prace 
zmierzające do poprawy jej standardów. 
Pasażerowie doceniają Wirtualny Mo-
nitor na stronie peka.poznan.pl, który 
pozwala na sprawdzenie, za ile minut na 
konkretny przystanek przyjedzie pojazd 
wskazanej linii. Pozytywnie oceniane są 
również tablice informacji pasażerskiej. 
Funkcjonują one nie tylko w Poznaniu. 
Zostały uruchomione przez gminę Ko-
morniki, w  najbliższym czasie pojawią 
się na terenie gminy Tarnowo Podgór-
ne. Tablice instalowane w  gminach są 
włączane do systemu działającego w Po-
znaniu, jednak – co istotne – są finanso-
wane przez gminy. 
W grudniu ub. roku Rada Miasta Po-
znania zaakceptowała zmiany w statu-
cie ZTM. Zgodnie z  nowym zapisem 
ZTM będzie realizować zadania zwią-
zane z  zarządzaniem i  eksploatacją 
parkingów systemu Parkuj i Jedź (Park 
& Ride), pełniących funkcję przesiad-
kową dla lokalnego transportu zbio-
rowego. Czy ZTM będzie zarządzać 
takimi parkingami również w  gmi-
nach, z  którymi ma podpisane poro-
zumienia na organizację publicznego 
transportu, tam też powstają parkingi 
Park & Ride?
Na chwilę obecną pewne jest, że ZTM 
będzie zajmował się zarządzaniem 
i  eksploatacją parkingów typu Parkuj 
i Jedź w Poznaniu. W gminach parkingi 
mają służyć przede wszystkim przesia-
daniu się na pociągi. Parkingi te będą 
budowane i  zarządzane przez poszcze-
gólne gminy i to one będą określały za-
sady korzystania.

rozmawiał: Paweł Napieralski

komunikacja publiczna  
coraz atrakcyjniejsza
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„Ankietowani wysoko ocenili warunki sprzedaży biletów i standard obsługi 
klienta. W ich odczuciu usługi przewozowe są świadczone na dobrym 
poziomie, doceniana jest łatwość przesiadania się podczas dłuższych 
podróży”. Rozmowa z Piotrem Snuszką, dyrektorem Zarządu Transportu 
Miejskiego w Poznaniu
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W  nocy z  25 na 26 stycznia miesz-
kańców Murowanej Gośliny zbudził 
ogromny huk. W okolicach ulicy Gnieź-
nieńskiej doszło do rozszczelnienia ga-
zociągu i wybuchu gazu. Pożar widocz-
ny był z kilkudziesięciu kilometrów. 
Mieszkańcy wielu położonych w pobli-
żu domów opuszczali budynki w popło-
chu, niektórzy ubrani tylko w  piżamy. 
Na szczęście żadna z  osób nie została 
w  wyniku wybuchu poszkodowana. 
Trzy domy, bardzo poważnie uszko-
dzone, nie nadawały się do mieszkania, 
więc zostały zburzone, natomiast pięt-
naście innych, zamieszkanych przez 21 
rodzin, zostało uszkodzonych w mniej-

szym stopniu. Poszkodowani miesz-
kańcy otrzymali błyskawiczną pomoc 
finansową z budżetu państwa, wsparcia 
udzieliła też spółka Gaz-System, która 
jest odpowiedzialna za sieć przesyłową 
gazu. 
Zbiórka darów dla pogorzelców trwa-
ła bardzo krótko, niezbędne produkty, 
przedmioty zebrano nawet w nadmiarze. 
Mieszkańcy gminy wykazali się ogromną 
ofiarnością. 
W  Murowanej Goślinie zaplanowano 
dwa koncerty, z  których dochód prze-
kazany będzie na pomoc mieszkańcom 
gminy, którzy ucierpieli w wybuchu gazu. 
Pierwszy koncert już się odbył w  lutym, 

natomiast drugi koncert charytatywny 
odbędzie się 11 marca w g. 16–20 w auli 
SP nr 1 przy ul. Mściszewskiej 10 w Mu-
rowanej Goślinie. Wystąpią lokalne ze-
społy muzyczne i kabaretowe.
Starosta Jan Grabkowski zaapelował do 
zarządu spółki Gaz-System o  przegląd 
wszystkich instalacji gazowych znajdują-
cych się na terenie powiatu poznańskie-
go, których funkcjonowanie nadzoruje 
spółka. – Chcemy, aby mieszkańcy czuli 
się bezpiecznie – mówi starosta. Gaz-
-System nie podaje jeszcze oficjalnie po-
wodów wybuchu, jak informuje rzecznik 
prasowy spółki, ustalenia potrwają za-
pewne parę miesięcy.   oprac. pn

Na terenie Komendy Miejskiej Policji 
w  Poznaniu nastąpiło uroczyste prze-
kazanie nowych radiowozów. Od 14 
lutego nowe samochody policji jeździć 
będą po Poznaniu i  gminach powiatu 
poznańskiego.
Dwa nowe samochody marki Opel Astra, 
o wartości 70 tys. zł każdy, zakupione zo-
stały z funduszy gminy Dopiewo oraz Ko-
mendy Głównej Policji (50 proc. środków 
pochodzi z budżetu gminy, a reszta z fun-
duszy państwowych). Policja w Dopiewie 
od tej chwili posiada do pracy w  terenie 
trzy radiowozy – dwa nowe oraz jeden 
użytkowany dotychczas. Zakup samocho-
dów dla policji (trzy radiowozy Suv Opel 
Mokka) dofinansowały też gminy Rokiet-
nica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne. Ko-
mendę Miejską Policji w  Poznaniu przy 
zakupie aut wsparł Urząd Miasta Pozna-
nia oraz budżet państwa.
Zakupy radiowozów dla policji dofinanso-
wał mocno powiat poznański, który prze-
znaczył na ten cel 284 tys. zł. Ze środków 
z dofinansowania powiatu zakupiono cztery 
samochody osobowe Opel Astra w  wersji 
nieoznakowanej, które trafią do komisaria-
tów w  Mosinie, Pobiedziskach, Swarzędzu 
i Tarnowie Podgórnym. Powiat wsparł rów-
nież zakup opla insignia, który otrzymała 
Komenda Miejska Policji w Poznaniu.

W sumie na policyjnym parkingu pojawi-
ło się aż trzydzieści nowych samochodów. 
– To ułatwi i usprawni naszą pracę. Dzięki 
nim będziemy działać szybciej i  skutecz-
niej. Część aut jest oznakowana, a inne nie.  
Po to, by na drogach było bezpieczniej. 
A to bardzo istotne, bo w wyniku wypad-
ków cały czas ginie w Polsce bardzo dużo 
osób. Rocznie jest to prawie trzy tysiące 
– powiedział komendant miejski policji 
w  Poznaniu insp. Maciej Nestoruk. Ko-
mendant podkreślał, że nowe samochody 
pozwolą wymienić ok. 10 proc. floty sa-
mochodowej.  oprac. pn

Rozpoczynając od tego numeru „Kuriera 
Metropolitalnego”, w kolejnych numerach 
prezentować będziemy działania prowa-
dzone na terenie jednostek samorządu 
terytorialnego tworzących metropolię Po-
znań w celu ograniczenia zanieczyszczenia 
powietrza. Dzisiaj informacje o  działa-
niach powiatu poznańskiego i gminy Buk.

Powiat poznański 
dofinansowuje  
wymianę pieców

Od 14 lutego do 7 marca mieszkańcy po-
wiatu poznańskiego mogą składać wnio-
ski o dopłaty do wymiany starych pieców. 
Wszyscy zainteresowani mogą występo-
wać o zrefinansowanie wymiany systemu 
grzewczego na:
•  podłączenie do miejskiej sieci ciepłow-

niczej, 
•  ogrzewanie za pomocą nowego kotła 

zasilanego paliwem gazowym lub ole-
jem opałowym,

•  ogrzewanie elektryczne, 
•  pompę ciepła,
•  ogrzewanie za pomocą nowoczesnego, 

zasilanego automatycznie, niewyposa-
żonego w ruszt awaryjny kotła na pali-

wo stałe, w przypadku braku możliwo-
ści technicznych podłączenia do sieci 
gazowej lub ciepłowniczej.

Na jeden lokal przysługiwać będzie 
dotacja w  wysokości do 7 tys. zł. Dla 
wspólnot mieszkaniowych lub właścicieli 
nieruchomości, w której jest kilka lokali 
mieszkalnych, próg kwotowy wynosi do 
14 tys. zł. Dofinansowanie nie może być 
jednak większe niż 80 proc. tzw. kosztów 
kwalifikowanych. 
Szczegóły – m.in. regulamin akcji oraz 
wzory wniosków – dostępne są w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego oraz na stro-
nie: http://www.bip.powiat.poznan.pl 
w zakładce Środowisko. 

 
 
Buk zachęca do  
wymiany pieców 
i montuje czujniki

Od 2017 roku bukowianie mogą starać 
się o dofinansowanie z budżetu gminy 
do wymiany przestarzałych źródeł cie-
pła. W  minionym sezonie z  tej moż-
liwości skorzystało 18 gospodarstw 
domowych, którym przekazano łączną 
kwotę dotacji w  wysokości ponad 70 
tys. zł. W budżecie gminy na 2018 rok 

na ten cel zarezerwowano 100 tys. zł. 
Od początku stycznia 2018 roku pod-
pisano już 11 umów na dofinansowanie 
wymiany źródeł ciepła, a  6 kolejnych 
wniosków oczekuje na rozpatrzenie. 
Mieszkańcy mogą ubiegać się o dotację 
w wysokości 4 tys. zł. 
Od końca stycznia 2018 roku na terenie 
gminy działa sieć czujników jakości po-
wietrza. Punkty pomiarowe zlokalizowano 
w sześciu miejscach, a wyniki analiz moż-
na na bieżąco śledzić w internecie. Sensory 
pobierają dane dotyczące: stężenia pyłów 
zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10. 
Dodatkowo badają także temperaturę po-
wietrza, wilgotność i ciśnienie. 
Ponadto gmina oczekuje na podpisa-
nie umowy na dofinansowanie projek-
tu pt. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie 
Miasta i  Gminy Buk wraz z  montażem 
odnawialnych źródeł energii”. Obejmie 
on pięć obiektów. Jego głównym celem 
jest poprawa efektywności energetycznej 
i  wykorzystanie energii ze źródeł odna-
wialnych. Całkowita wartość projektu 
wynosi ponad 1,5 mln zł, a kwota dofi-
nansowania ponad 1,3 mln. Inwestycja 
zostanie wsparta w  ramach Działania 
3.2, Poddziałanie 3.2.3 ZIT WRPO na 
lata 2014–2020.  oprac. pn

Pięć supernowoczesnych sal operacyj-
nych wraz z  centralną sterylizatornią 
powstanie w  ramach drugiego etapu 
budowy bloku operacyjnego w szpitalu 
w Puszczykowie. 
Inwestycja ma zapewnić bardzo wysoki 
komfort pracy lekarzom i  pielęgniarkom, 
ale przede wszystkim podnieść jakość 
opieki nad pacjentami. Po zakończeniu 
realizacji projektu lecznica w  Puszczy-
kowie znajdzie się w  czołówce, wśród 
najnowocześniejszych szpitali w  Wielko-
polsce. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z  prze-
widywaniami, nowy blok będzie mógł 
przyjąć pierwszych pacjentów już pod ko-
niec przyszłego roku. Z  inwestycją spore 
nadzieje wiąże Jan Grabkowski, starosta 
poznański. – Dobry szpital z  tak nowo-
czesnymi salami operacyjnymi będzie 
jeszcze bardziej konkurencyjny na rynku 
usług medycznych. 15 miesięcy minie 
szybko, firma wyłoniona w  przetargu 
specjalizuje się w  budowaniu tego typu 
obiektów, miejmy nadzieję, że wznoszenie 
i  wyposażanie tego obiektu przebiegnie 
sprawnie, a  realizacja tej niezwykle waż-
nej inwestycji zakończy się sukcesem  – 
podkreślał starosta. Koszt rozbudowy 
wyniesie blisko 18 mln zł.
– Budynek, który powstanie, zaprojekto-
wany jest z  uwzględnieniem najnowszych 
standardów wymaganych od tego typu 
obiektów. Będzie zintegrowany z systemem 

informatycznym szpitala. Nowe stoły ope-
racyjne, nowa aparatura do znieczulania 
i oświetlenie – to wszystko bardzo poprawi 
komfort pracy lekarzy i pielęgniarek. Bar-
dzo istotne jest też skrócenie drogi między 
centralną sterylizatornią a blokiem opera-
cyjnym. Ta inwestycja przenosi warunki 
pracy i opieki nad pacjentem daleko w XXI 
wiek – mówi Ewa Wieja, prezes Zarządu 
Szpitala w Puszczykowie. 
Obecnie szpital w Puszczykowie działa 
jako spółka akcyjna, która w całości jest 
własnością powiatu poznańskiego. Od 
2004 roku, po oddłużeniu placówki, powiat 
zainwestował w lecznicę około 100 mln zł. 
Dziś ze starego szpitala zostały tylko mury, 
cała reszta jest nowa lub zmodernizowana. 
Wszystko po to, by chorzy mogli się leczyć 
w jak najlepszych warunkach. Placówka 
dysponuje 17 oddziałami, wyróżnia się po-
siadanym sprzętem i specjalistyczną kadrą 
medyczną. W tym roku zapoczątkowane 
zostanie też wdrażanie projektu elektro-
nicznego obiegu dokumentacji pacjentów. 
– Mamy teraz nowoczesną i jedną z lep-
szych lecznic w regionie, a nawet w kra-
ju. A dzięki najnowszej inwestycji szpital 
zyska nową jakość – podsumowuje Jan 
Grabkowski.
W ramach pierwszego etapu budowy po-
wstał nowy szyb windowy, który działa już 
od ponad roku. Rozwiązanie to umożliwia 
bezpośredni transport chorych z oddzia-
łów na blok operacyjny. oprac. pn

przez cały czas można pomóc

przeciw smogowi

szpital w puszczykowie 
w czołówce regionu

nowe radiowozy dla policji

Zniszczone w trakcie wybuchu gazu domy są już wyburzone

Jeden z dwóch nowych radiowozów dla 
gminy Dopiewo
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Burmistrz Śremu Adam Lewandow-
ski jest absolwentem sześciu polskich 
uczelni. Ukończył m.in. studia dokto-
ranckie na Wydziale Ekonomii Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Jest prozaikiem, eseistą, publicystą, kryty-
kiem literackim i poetą, autorem tomów 
poezji, m.in.: Biorąc wszystko co ukryte, 
Codziennik. Denik (w  języku czeskim), 
Kręte ulice, Drzewa niby ludzie, Wiersze 
z podróży, Granice myślenia o, czyli wier-
sze pisane komórką, Jestem jeszcze w dro-
dze…, W świecie słów (w języku niemiec-
kim). Za twórczość został wielokrotnie 
nagrodzony (Nagroda Literacka im. Kle-
mensa Janickiego, nagroda Międzynaro-
dowego Listopada Poetyckiego za najlep-
szą książkę roku 2013 i  2016, Nagroda 
Ekspresjonistów FENIKS im. Tadeusza 
Micińskiego). Współpracuje z  wieloma 
czasopismami literackimi: „Forum myśli 
wolnej”, „Temat”, „Hybryda”, „Gazeta Lite-
racka”. Jest członkiem Związku Literatów 
Polskich – Oddział w Poznaniu.  

Szukanie…

Dostrzegam każdą minutę 
bilansu szarego życia 
by nie uronić chociażby 
jednej łzy czystości 

dostrzegam każdy przełom 
każdy oddech skroni
przetarcie powieki
nie dowierzając faktom

dostrzegam każde muśnięcie 
czuły oddech z dala 
ruch co niesie wolność 
opłaconą krwawą rzezią 

dostrzegam niewidoczne łzy
spadające gradem na tafle 
otwartych dłoni raniąc 
roztarte opuszki palców 
dostrzegam każdy mądry głos 
czasami opluwany żalem 
małej tolerancji inną
chwilą dobity głupotą

Przepis

Odwagę nowego dnia 
poznajemy po kradzionych 
chwilach jak minutowi 
złodzieje co unikają kary
by potem bezpowrotnie 
żałować zbrodni całkowitej
której doświadczamy
w niespełnionych czynach
przerażonych myślach
przydeptanych uczuciach 
leżących obok nas niczym 
otumaniony kot co nie 
zrywa się kiedy szczują psami 
które drugi raz nie powrócą
co nie wróżą złości a jedynie 
przyzwalają wolność na 
wybrane trzy godziny 
z siedmiu dni tygodnia. 
A miesiąc i rok już nie są 
częścią pory roku 
a wypełnioną pustką 
dnia który wspomnimy 
w skrajnej analizie życia. 
W codzienności pora na powolny 
uczuciowy zryw 
który wstrzyma psie hordy.

Rachunek życia…

Niewiadome równania 
z jedną kolorową zmienną
wyliczają podniebni siłacze 
ze sztangą cierpliwości 

niewiadome spojrzenia
z promieniem przenikliwości 
rzucają odważni ciułacze 
życiowych wrażeń 

niewiadome gesty 
niczym skrzydła wiatraczne
przecinają nudę dnia
rozlewając herbaciany kubek

niewiadome wiatry 
szalejące po kątach świata 
wyrywają szalone myśli 
latami w szlamie tkwiące 

kurier metropolitalny metropolia

czerWonak
n 2 marca, g. 19, Występ Zespołu Contra 
Mundum, koncert upamiętniający Na-
rodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych, Centrum Kultury i Rekreacji (CKiR) 
w  Koziegłowach, bezpłatne wejściów-
ki do odbioru w  siedzibie GOK Sokół 
w Czerwonaku w CKiR w Koziegłowach 
oraz w informacji Urzędu Gminy
n 6 marca, g. 18, Wernisaż wystawy pu-
dełek po zapałkach z różnych stron świa-
ta kolekcjonerki Aleksandry Ziętek, CKiR 
w Koziegłowach  
n 9 marca, g. 19, Wieczór teatralny z oka-
zji Dnia Kobiet: spektakl Siedem dni z ży-
cia kobiety  Skansenu Teatralnego, CKiR 
w  Koziegłowach, bilety: 5 zł, dostępne 
w CKiR w Koziegłowach oraz w GOK So-
kół w Czerwonaku
n 15 marca, g. 19, „Kino za trzy zeta” – świę-
ta polskie: film Miss mokrego podkoszulka 
Witolda Adamka; wyst.: Piotr Fronczewski, 
Magdalena Mazur, Marta Lipińska, Jerzy 
Trela, Radosław Kaim; wejściówki: 3 zł, 
dostępne w  CKiR w  Koziegłowach oraz 
w GOK Sokół w Czerwonaku
n 22 marca, g. 17, Międzynarodowy 
Dzień Teatru: Baśń o  grającym imbryku, 
spektakl dla dzieci, CKiR w  Koziegło-
wach, bilety: 15 zł dziecko, 15 zł dorosły, 
do kupienia w  CKiR w  Koziegłowach, 
w GOK Sokół w Czerwonaku oraz na bi-
lety24.pl

Buk
n 9 marca, g. 17, Kabaret Jurki, kino 
Wielkopolanin, pl. Stanisława Reszki 29, 
bilety: 60 zł, dostępne w kasie kina i na 
www.bilety24.pl

oBorniki
n 2 marca, g. 20.15, Występ kabaretu 
Nowaki, bilety: 50–60 zł, Obornicki Ośro-
dek Kultury (OOK)
n 3 marca, g. 16, Wernisaż wystawy 
prac Dominika Dąbkiewicza Obserwa-
tor, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
(BPMiG)
n 3 marca, g. 19, Bieg Żołnierzy Wyklę-
tych im. Rotmistrza Pileckiego 
n 4 marca, g. 14.30, Pokaz filmu Tedi, bi-
lety: 16–18 zł, OOK
n 4 marca, g. 16.30, Pokaz filmu Cudow-
ny chłopak, bilety: 16–18 zł, OOK 
n 9 marca, g. 9.30, Warsztaty dla Mamy 
i Bobasa, BPMiG
n 9 marca, g. 19, XXVII Babski Wieczór 
w Hollywood, bilety: 55 zł, OOK 
n 14 marca, g. 16.30, Damy, dziewczy-
ny, młode buntowniczki – warsztaty dla 
mam i córek z okazji Roku Praw Kobiet, 
BPMiG 
n 16 marca, g. 9.30, X Powiatowy Kon-
kurs Recytatorski „Echo z  dna serca…” 
Poezja Leopolda Staffa, BPMiG
n 18 marca, Festiwal Piosenki Przed-
szkolnej, OOK
n 19, 20, 21 marca, g. 9, Wiosenno-wiel-
kanocne spotkania w  bibliotece: Lekcja 
biblioteczna dla Przedszkola nr 1 „Ba-
jeczka” w Obornikach, BPMiG
n 19 marca, g. 15.30, Warsztaty z Mądrą 
Sową: Naplotkowała sosna, że zbliża się 
wiosna, BPMiG

n 21 marca, g. 16.30, Spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki: Włoskie szpilki 
Magdaleny Tulli, BPMiG
n 22 marca, g. 9, Maluch w świecie książ-
ki – program czytelniczy dla dzieci ze 
Żłobka Miejskiego Wielkanocne niespo-
dzianki, BPMiG
n 23 marca, g. 13, „Dyżur Ekspercki” Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych Inspek-
torat w Obornikach, temat: „Świadczenia 
długoterminowe i  świadczenia krótko-
terminowe wypłacane z funduszu ubez-
pieczeń społecznych”, BPMiG
n 23 marca, g. 17, Gala „Super Czytelnik 
Zimy 2018” – podsumowanie plebiscytu, 
BPMiG 
n 24–25 marca, Barwy Dakaru, Dahl-
mann Centrum 
n 26 marca, g. 15.30, Warsztaty z Mądrą 
Sową: Wielkanocne kolory, BPMiG 
n Przez cały marzec w  Bibliotece Pu-
blicznej można zobaczyć wystawę 
prac Dominika Dąbkiewicza Obser-
wator 

skoki
n 11 marca, g. 8, IV Mistrzostwa Cyklo-
cross Wielkopolska – Skoki, biuro zawo-
dów: Hala Sportowa w Skokach

rokietnica
n 25 marca (Niedziela Palmowa), 
g. 10–15, X Wielkopolski Konkurs Koszy 
Wielkanocnych, Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy w  Rokietnicy, ul. Trakt 
Napoleoński 55 (aula dawnego gimna-
zjum). Aby wziąć udział w  konkursie, 
należy przygotować koszyczek według 
własnego pomysłu i  zgłosić się do jed-
nej z  kategorii: wystawcy indywidualni 
(osoby prywatne), w tym dorośli i dzie-
ci, lub wystawcy zbiorowi, w tym przed-
szkola, żłobki, zespoły rodzinne. Kon-
kursowi towarzyszyć będzie wystawa 
stołów wielkanocnych Stół wielkanocny 
pięknie nakryty. Więcej informacji na 
stronie gminy Rokietnica.

suchy las
n 4 marca, g. 11, Głośne czytanie 
bajek: Zuzia gra w  piłkę nożną, czyta 
Piotr Witoń, CKiBP Biblioteka, wstęp 
bezpłatny
n 10 marca, g. 18, Krzysztof Daukszewicz 
– kabaret, CKiBP, sala widowiskowa, bile-
ty wyprzedane
n 21 marca, g. 11, Wiosenne przebu-
dzenie – konkurs recytatorski dla dzieci 
i  młodzieży, CKiBP, sala widowiskowa, 
wstęp bezpłatny
n 23 marca, g. 19, Spotkanie autorskie 
z  Iwoną Chmielewską i  Justyną Bargiel-
ską, CKiBP, sala widowiskowa, wstęp 
bezpłatny

n 24 marca, g. 10–13, Kosze, koszyki, ko-
szyczki – warsztaty szydełkowe, CKiBP, 
sala plastyczna, obowiązują zapisy (do 
20 marca), koszt: 105 i 45 zł (z materiała-
mi lub bez), z KDR zniżka 25 proc.
n 24 marca, g. 11, Picturebook – czym jest 
literatura wizualna, warsztaty z  Iwoną 
Chmielewską dla młodzieży i dorosłych, 
CKiBP, biblioteka (zapisy)
n 24 marca, g. 20, Koncert Kamila Bed-
narka z  zespołem, CKiBP, sala widowi-
skowa, bilety: 45 i 35 zł (N/U) dostępne 
w sekretariacie CKiBP oraz na www.bile-
ty24.pl 

sWarzędz
n 2 marca, g. 20, Zenek Martyniuk z ze-
społem Akcent – koncert niekwestiono-
wanego króla disco polo, jako support 
wystąpi formacja Skaner, Hala Swa-
rzędzkiego Centrum Sportu i  Rekreacji, 
bilety: 50 i 60 zł, do nabycia w Ośrodku 
Kultury w  Swarzędzu, ul. Poznańska  14 
(wjazd od ul. Jesionowej) oraz na por-
talach: www.kupbilecik.pl i  www.bi-
letyna.pl. W  sprzedaży internetowej 
dostępne są wyłącznie miejsca stojące!  
9 marca, g. 19, Kabareton z  okazji Dnia 
Kobiet, występ Kabaretu Jurki i  Kabaret 
K2, Swarzędzka Sala Koncertowa w Zala-
sewie, bilety dostępne w Ośrodku Kultu-
ry przy ul. Poznańskiej 14 oraz na portalu 
www.kupbilecik.pl
n 17 marca, g. 19, Róże Europy – koncert 
z  okazji 35-lecia pracy artystycznej, Pa-
łacyk pod Lipami, wstęp wolny. Zespół 
Róże Europy w tym czasie sprzedał oko-
ło 1 mln płyt i zagrał tysiące koncertów 
w całej Polsce, a także w USA, Anglii, Au-
strii, Włoszech. 
n Święto Patrona Miasta i  Gminy 
Swarzędz – św. Józefa, inauguracja 
obchodów jubileuszu 380-lecia nadania 
praw miejskich
n 18 marca, g. 13, Msza święta w intencji 
miasta i  jego mieszkańców, poświęce-
nie nowego sztandaru Swarzędza, Swa-
rzędz, kościół pw. św. Marcina Biskupa, 
ul. św. Marcina 38
n 19 marca, g. 12, Złożenie kwiatów 
pod pomnikiem św. Józefa, Swarzędz, 
przy skrzyżowaniu ulic Wrzesińskiej 
i Cieszkowskiego 
n 19 marca, g. 13, Uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w  Swarzędzu (w  programie: 
wręczenie wyróżnień „Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Swarzędz” oraz prezenta-
cja filmu o historii Swarzędza), Zalasewo, 
Swarzędzka Sala Koncertowa, ul. Jana 
Heweliusza 26
n 20 marca, g. 18, Biesiada Poetycka: pre-
zentacja twórczości poetów swarzędz-
kich, Swarzędz, czytelnia Biblioteki Pu-
blicznej, os. Czwartaków 1 oprac. pn
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