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Podpisanie dokumentów nie rodzi żad-
nych konsekwencji finansowych. Teraz 
porozumienia będą głosowane przez 
rady poszczególnych samorządów. Po 
ich akceptacji podpisane zostaną umowy. 
Następnym etapem będzie już urucho-
mienie połączeń kolejowych w  systemie 
PKM na wymienionych liniach. 
W  czerwcu ubiegłego roku rozpoczęła 
funkcjonowanie Poznańska Kolej Metro-
politalna. Pociągi z  logo PKM wyruszyły 
na cztery linie. Z  Poznania w  kierunku 
Grodziska Wlkp., Jarocina, Nowego To-
myśla i Wągrowca. We wrześniu w system 
włączono połączenia do Swarzędza. Pod-
stawą funkcjonowania połączeń są umowy 
podpisane pomiędzy Samorządem Woje-
wództwa Wielkopolskiego a  samorządami 
(gminy i  powiaty) położonymi na trasach 
przebiegu PKM. Przed umowami podpi-
sane zostały porozumienia. Porozumienia 
zaakceptowały wszystkie rady samorządów. 
Poznańska Kolej Metropolitalna to 
wspólne przedsięwzięcie Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, Stowa-
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Bezpośredni wpływ na wzrastającą 
popularność pasażerskiego trans-
portu kolejowego miało urucho-

mienie połączeń w  ramach systemu Po-
znańskiej Kolei Metropolitalnej.
Kolejnego wzrostu liczby pasażerów moż-
na się spodziewać w tym roku, ponieważ 
na wrzesień planowane jest włączenie do 
systemu PKM połączeń kolejowych na li-
nii Poznań – Gniezno i na przedłużeniu 
linii, która obecnie kończy się w Swarzę-
dzu, do Kostrzyna.
16 kwietnia w  siedzibie Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego podpisane zostały porozu-
mienia „o  podjęciu wspólnych działań 
zmierzających do uruchomienia Po-
znańskiej Kolei Metropolitalnej”. Do-
kumenty podpisali przedstawiciele wo-
jewództwa wielkopolskiego oraz gmin 
i powiatów leżących na trasie linii kolejowej  
z  Poznania do Gniezna i  do Kostrzyna. 
Porozumienia zawierają deklarację udzia-
łu samorządów we współfinansowaniu 
PKM. – Dzięki wspólnemu, solidarne-
mu podejściu do finansowania dodatko-

wych połączeń możliwe jest zwiększenie 
częstotliwości kursowania pociągów ku 
zadowoleniu pasażerów. To zadowole-
nie jest tak duże, że na wielu odcinkach 
mamy kłopoty, aby obsłużyć zwiększające 
się potoki podróżnych. Samorząd woje-
wództwa czeka na dostarczenie 15 sztuk 
nowoczesnych pociągów elektrycznych, 
a Koleje Wielkopolskie kończą zamówie-
nie na zakup 4 nowych pociągów spalino-
wych – informował Wojciech Jankowiak, 
wicemarszałek województwa wielkopol-
skiego.

Kolejne połączenia 
w systemie pKm
W ubiegłym roku pociągi należące do spółki Koleje Wielkopolskie 
przewiozły ok. 11 mln pasażerów, czyli o ponad 2 mln osób więcej 
niż w roku 2017.

wojciech jankowiak, wicemarszałek województwa wiel-
kopolskiego: – Poznańska Kolej Metropolitalna ma 
działać zgodnie z założeniem, że w godzinach szczytu 
pociągi mają kursować co pół godziny, a  poza szczy-
tem co godzinę. Jako że ze zwiększeniem częstotliwości 
kursowania pociągów wiąże się wzrost kosztów, umó-
wiliśmy się, że tę zwiększoną liczbę kursów wspólnie 
sfinansujemy. Współfinansowanie oznacza, że 20 proc. 

kosztów ponoszą zainteresowane powiaty, 40 proc. gminy i 40 proc. Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego.

n już 109 metropolitalnych projektów 
o  wartości ponad 1 mld zł otrzymało 
dofinansowanie w  ramach zit. W  tym 
roku przyznano dofinansowania na re-
alizację kolejnych projektów ZIT. Środki 
pochodzą z  budżetu Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014–2020. W tym roku dofinanso-
wanie otrzymały projekty, które obejmują 
budowę tras rowerowych, rewaloryzację 
zabytków, profilaktykę zdrowotną, edu-
kację ogólną i zawodową oraz opiekę nad 
dziećmi do lat 3. Według stanu na dzień 
8 kwietnia 2019 beneficjenci podpisali 
umowy o dofinansowanie 109 projektów 
ZIT o wartości całkowitej 1,033 mld zł przy 
ponad 679 mln zł dotacji.
n powiat poznański zdobył pierwsze 
miejsce w  Rankingu Finansowym sa-
morządu terytorialnego w polsce. – Po 
20 latach działań na rzecz rozwoju powia-
tu poznańskiego takie wyróżnienie jest 
dowodem na to, że nie zwalniamy tempa, 
a jakość i styl pracy dla mieszkańców sta-
wia nas w  samorządowej czołówce kraju 
– mówił Jan Grabkowski, starosta poznań-
ski, odbierając wyróżnienie podczas gali 
w  Krakowie, która była jednym z  punk-
tów programu V Europejskiego Kongresu 
Samorządów. – Samorządy ocenialiśmy 
przez pryzmat tego, co jest w  sprawoz-
daniach, które każdy samorząd w  Polsce 
musi przedłożyć Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej – wyjaśniał Zygmunt Berdy-
chowski, przewodniczący Rady Programo-
wej Forum Ekonomicznego.  
Analizie poddane zostały wszystkie sa-
morządy w  Polsce. Razem ponad 2 tys. 
jednostek. 
– Na tym tle powiat poznański wygląda 
imponująco. Jest to nadzwyczajne osią-
gnięcie – mówi Z. Berdychowski, który 
dodaje, że każdy, kto chce się uczyć samo-
rządności, powinien przyjechać do powia-
tu poznańskiego.
n przy szkole podstawowej  nr 5 w swa-
rzędzu powstanie boisko do hokeja. Na 
początku kwietnia burmistrz Swarzędza 
podpisał umowę ze zwycięzcą przetargu 
na budowę boiska sportowego do hokeja 
na trawie. Zlecenie obejmuje też wykona-
nie infrastruktury towarzyszącej obiekto-
wi. Wykonawcą tej inwestycji została firma 
Matejko Development Sp. z o.o. z siedzibą 
Poznań-Czapury. Koszt to blisko 1,2 mln 
zł. Boisko będzie miało nawierzchnię ze 
sztucznej trawy. Ma być gotowe w  poło-
wie lata.  oprac. pn
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rzyszenia Metropolia Poznań, Miasta 
Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz 39 
gmin i 10 powiatów położonych wzdłuż 9 
linii kolejowych Poznańskiego Węzła Ko-
lejowego, oparte na zasadzie solidaryzmu. 
Funkcjonowanie PKM obejmie obszar 
w  promieniu około 50 km od Poznania, 
wyznaczany przez stacje końcowe PKM na 
poszczególnych liniach: Nowy Tomyśl, Wą-
growiec, Grodzisk Wlkp., Jarocin, Wronki, 
Rogoźno, Kościan, Gniezno i Września.
– Tworząc strategię dla powiatu poznań-
skiego, zapytaliśmy mieszkańców, co jest 
dla nich najważniejsze. Zdecydowanie  
odpowiedzieli, że komunikacja publicz-
na. Staramy się zaspokoić ich oczeki-
wania. Zdajemy sobie sprawę z  tego, jak 
ważne dla mieszkańców są sprawne połą-
czenia kolejowe. Wiemy, ile samochodów 
wjeżdża do powiatu, to są bardzo duże 
liczby. Projekt pod nazwą Poznańska Ko-
lej Metropolitalna ma szansę na zmianę 
tej sytuacji – powiedział Tomasz Łubiń-
ski, wicestarosta powiatu poznańskiego.

Paweł Napieralski

Przedstawiciele samorządów, którzy podpisali porozumienia 16 kwietnia



Z  Ziemowitem Borowczakiem, człon-
kiem Zarządu Związku Międzygminnego 
GOAP, rozmawia Paweł Napieralski.

Segregujemy odpady od 2012 roku. 
Z jednej strony wszyscy płacimy za ich 
odbiór, z drugiej  przez cały czas w la-
sach możemy się natknąć na miniwy-
sypiska. Dlaczego dochodzi do takich 
sytuacji? Co nie zadziałało? Jaka jest 
przyczyna?
Myślę, że u części osób nie doszło jesz-
cze do zmiany mentalności. Pozostał 
w nich taki pogląd, że w momencie gdy 
nie wiemy, co zrobić z jakimiś odpada-
mi, to najprościej wywieźć je do lasu 
lub wrzucić do rowu. Takich przypad-
ków jest na szczęście już bardzo nie-
wiele. Dzisiaj za 12 zł (a  niebawem za 
14–16 zł) od osoby mamy możliwość 
pozbycia się pięciu frakcji różnych od-
padów. GOAP obejmuje swoją działal-
nością obszar dziewięciu gmin metro-
polii Poznań, zamieszkany przez około 
740 tys. osób. Teren jest więc bardzo 
duży i  rozległy. Na nim funkcjonuje 
osiem punktów selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych (PSZOK) – w tym 
trzy w  Poznaniu i  pięć na terenie po-
zostałych gmin, które należą do GOAP. 
Mamy więc dokąd te odpady zawieźć. 
Z  uwagi na zwiększającą się ilość od-
padów komunalnych przekazywanych 
przez mieszkańców do PSZOK planu-
jemy sukcesywnie poszerzać sieć funk-
cjonujących punktów.
Czy wszyscy, mam na myśli gospodar-
stwa domowe i  przedsiębiorstwa, na 
terenie działalności GOAP objęci są 

obowiązkiem uczestnictwa w  systemie 
zagospodarowania odpadów?
Każda gmina lub związek międzygminny 
decydują, czy system obejmuje wszystkie 
nieruchomości, czy tylko zamieszkane. 
Większość spośród porzuconych odpa-
dów to nie są odpady domowe, chociaż 
takie mogą się zdarzyć z domków rekre-
acyjnych, altan na działkach – terenów 
niezamieszkanych, w  sytuacji, gdy jakaś 
gmina nie włączyła ich w system. Na tere-
nie działalności Związku Międzygminne-
go GOAP tereny niezamieszkane objęte 
są systemem w  100 proc. Jednak wiele 
sąsiednich gmin nie obejmuje systemem 
terenów niezamieszkanych. Proszę sobie 
wyobrazić sklep lub punkt gastronomicz-
ny – to też obiekty niezamieszkane – któ-
re generują bardzo dużo odpadów i nie są 
to odpady opakowaniowe, to są typowe 
odpady komunalne. Jeśli nie jest obję-
ty systemem, to taki podmiot powinien 
podpisać umowę z  odbiorcą odpadów. 
Często jednak tego nie robi i  wtedy od-
pady  podrzuca do czyjegoś pojemnika 
lub, co gorsza, wrzuca do rowu albo zo-
stawia w lesie. Dwa ostatnie rozwiązania 
są oczywiście niezgodne z  prawem. Na 
szczęście takich przypadków jest coraz 
mniej.
Jak ten problem można rozwiązać?
Przeprowadzamy częste kontrole. Cały 
czas ujawniamy kilkaset miejsc, które nie 
mają złożonej deklaracji lub mają dekla-
rację zaniżoną, a produkują odpady. Jeśli 
ujawnimy, że odpady powstają , właściciel 
takiej nieruchomości musi złożyć dekla-
rację i włączyć się do systemu. Jeżeli miał 
niepoprawnie złożoną deklarację, na zbyt 

małą liczbę osób lub odpadów, musi do-
konać korekty deklaracji. Jeśli udowod-
nimy, że wcześniej też działał niezgodnie 
z  umową, mamy prawo naliczyć zaległe 
należności włącznie z  odsetkami. Jeśli 
chodzi o  mieszkańców, co do 98 proc. 
mamy pewność, że wszyscy są objęci sys-
temem, natomiast w przypadku przedsię-
biorców zdarzają się jeszcze tacy, którzy 
takiego obowiązku unikają. 
Osoba, która np. wymienia papę na da-
chu altanki, ma problem, co zrobić ze 
starą papą. Do pojemnika nie można 
jej wyrzucić, PSZOK też tego odpadu 
nie przyjmie. Podobnie ma się sytuacja 
z wełną mineralną i styropianem. 
Papa jest odpadem uznawanym za nie-
bezpieczny. Podobnie jest z  gruzem 
pobudowlanym. Muszą przyjechać spe-
cjalistyczne firmy, które za dodatkową 
opłatą te odpady wywiozą. To nie są od-
pady komunalne. My zajmujemy się wy-
łącznie tymi odpadami, które pochodzą 
od mieszkańca, generowane są w gospo-
darstwie domowym. Ustawa nie nakłada 
na gminy obowiązku odbioru wszystkich 
odpadów. Gminy muszą jednak zorgani-
zować odbiór takich odpadów, z  tym że 
jest to odbiór odpłatny. 
Koszt utylizacji np. papy to ok. 800–900 
zł za tonę. Mogą się znaleźć osoby, które 
będą chciały w tej sytuacji zaoszczędzić 
i  odpad gdzieś porzucą albo zakopią. 
Papy na dachach jest wiele, nie jest to 
trwałe pokrycie dachowe, ale najtańsze. 
Czy tego problemu nie można inaczej 
rozwiązać? 
Zdajemy sobie sprawę z  istnienia tego 
problemu, obecnie jesteśmy na etapie 
analizy różnych rozwiązań. Wkrótce 
w Poznaniu będzie wyburzana duża licz-
ba garaży, szop, komórek, które dożywają 
śmierci technicznej, a  na dachach mają 
papę. Musimy znaleźć więc rozwiązanie, 
aby ten odpad docierał tylko do miejsc do 
tego przeznaczonych. 
Wszystkich nas bardzo niepokoją in-
formacje o zanieczyszczeniu powietrza. 
Część aktywistów ekologicznych doma-
ga się zamknięcia spalarni, obwiniając 
te instalacje o wyrzucanie do powietrza 
szkodliwych dla nas związków. 
Trzeba jasno i  wyraźnie powiedzieć, że 
spalarnia nie emituje pyłów ani szko-
dliwych dla człowieka związków. Spa-
larnia w  ciągu tygodnia emituje mniej 
szkodliwych substancji niż jeden grill. 
To jest najlepsze porównanie. Spalarnia 
jest monitorowana 24 godziny na dobę 
w cyklu ciągłym. Większości dopuszczal-
nych wskaźników nie osiągamy nawet 
w 2–4 proc. System filtrów sprawdza się 
bardzo dobrze. Nasza spalarnia pozwala 
na najbardziej ekologiczne pozbycie się 
odpadów. Jest to najlepsze z obecnie sto-
sowanych rozwiązań. Myślę, że zamiast 
opowiadać mity i  straszyć mieszkańców, 
dobrze jest posiadać wiedzę i  dopiero 
później wypowiadać się na temat emisji 
z naszej spalarni. 

rozmawiał: Paweł Napieralski
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Wmurowano kamień węgielny pod 
budowę Zespołu Szkół Technicznych 
w  Tarnowie Podgórnym, gdzie będą 
kształceni fachowcy w zawodach poszu-
kiwanych na rynku pracy. 
Szkoła, we współpracy z wiodącymi przed-
siębiorstwami z  terenu gminy Tarnowo 
Podgórne, będzie prowadzić klasy patro-
nackie. To przyczyni się do zainstalowania 
w  salach kształcenia zawodowego najno-
wocześniejszego wyposażenia. W  trak-
cie uroczystości wmurowania kamienia 
węgielnego zostały podpisane pierwsze 
trzy listy intencyjne w sprawie nawiązania 
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami 
a gminą Tarnowo Podgórne, a w przyszło-
ści z Zespołem Szkół Technicznych. Umo-
wy współpracy podpisali: prezes Ryszard 
Balcerkiewicz w imieniu firm Balma i Noti, 
prezes Mirosław Wolski z firmy Schattde-
cor i  dyrektor Ewa Moctezuma-Sanchez 
w  imieniu Kimball Electronics Poland. 
– Dzięki współpracy z  przedsiębiorcami 

mamy gwarancję, że uczniowie Zespołu 
Szkół Technicznych będą mieć dostęp do 
najnowszych, innowacyjnych technologii, 
a w przyszłości duże szanse na znalezienie 
pracy na terenie naszej gminy – powiedział 
wójt Tadeusz Czajka. 
Kompleks Zespołu Szkół Technicznych 
zapewni wysoki komfort nauczania. 
W  jego skład wejdą: nowy, przestronny  
budynek, sala gimnastyczna, siłownia. 
Teren, na którym powstanie obiekt, znaj-
duje się w pobliżu Tarnowskich Term. Do 
zespołu dojeżdżać będą autobusy komu-
nikacji publicznej (karta PEKA), obiekt 
zlokalizowany będzie przy obwodnicy 
Tarnowa Podgórnego.
Zakończenie prac zaplanowano na ko-
niec kwietnia 2020 roku. Pierwszy dzwo-
nek rozlegnie się 1 września 2020 roku. 
Koszt budowy wyniesie ponad 41 mln zł. 
Inwestycja sfinansowana zostanie z  bu-
dżetu gminy Tarnowo Podgórne. 

ARz (UG Tarnowo Podgórne)

W  ramach walki z  problemem zanie-
czyszczania powietrza Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań włączyło się w reali-
zację programu priorytetowego „Czyste 
powietrze”. 
Pomoc Stowarzyszenia polega na dora-
dzaniu w kwestiach dotyczących zakresu 
wsparcia udzielanego w ramach projektu 
oraz przygotowania wniosku o dofinan-
sowanie. Do tej pory przeprowadzono 
konsultacje w  Puszczykowie, Tarnowie 
Podgórnym oraz Pobiedziskach. Pro-
gram „Czyste powietrze” przewiduje 

udzielenie dofinansowania m.in. do 
wymiany starych źródeł ciepła (pieców 
i  kotłów na paliwa stałe) oraz zakupu 
i  montażu nowych źródeł, spełniają-
cych wymagania programu, ponadto 
w ramach programu można się ubiegać 
o  dofinansowanie docieplenia przegród 
budynku, wymiany stolarki okiennej 
i  drzwiowej, budowę instalacji odna-
wialnych źródeł energii (kolektorów 
słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), 
a  także montażu wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła.  pn

przybędzie zawodowców

pomówmy o czystym  
powietrzu
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Spalarnia 
w ciągu tygodnia 

emituje mniej 
szkodliwych 

substancji niż 
jeden grill.

Krystian Margan (pierwszy z lewej) z biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań w trakcie konsultacji
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Decyzją walnego zgromadzenia Stowa-
rzyszenia Polskich Regionów Koryta-
rza Transportowego Bałtyk – Adriatyk 
(SPRKT Bałtyk – Adriatyk) Stowarzy-
szenie Metropolia Poznań (SMP) zosta-
ło przyjęte do SPRKT Bałtyk – Adriatyk 
jako członek wspierający.  
SPRKT Bałtyk – Adriatyk zostało po-
wołane w  celu zacieśnienia współpracy 
województw samorządowych oraz repre-
zentowania na forum krajowym i  mię-
dzynarodowym interesów regionów leżą-
cych w strefie oddziaływania Korytarza. 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
(SMP) przystąpiło do SPRKT Bałtyk – 
Adriatyk jako inicjator i  koordynator 
wielu projektów realizowanych w  sferze 
transportu publicznego na obszarze me-
tropolii Poznań. Stowarzyszenie ściśle 
współdziała z  Samorządem Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w  zakresie rozwo-
ju infrastruktury kolejowej. Niezwykle 
istotnym elementem planowanych przez 
SMP działań jest rozbudowa Poznań-

skiego Węzła Kolejowego. Odgrywa on 
bardzo duże znaczenie w  układzie kole-
jowym Korytarza Transportowego Bałtyk 
– Adriatyk, ponieważ właśnie tutaj krzy-
żują się dwie ważne linie, tj. E59, która 
stanowi fragment międzynarodowego 
ciągu transportowego z  Malmö – Ystad 
do Wiednia, Budapesztu i  Pragi, oraz 
E20, która jest częścią Korytarza Trans-
portowego Zachód – Wschód (łączy 
Berlin i Moskwę).
Korytarz Bałtyk – Adriatyk, o  długości 
2400 km, przebiega przez sześć państw 
członkowskich (Polskę, Czechy, Słowa-
cję, Austrię, Włochy i  Słowenię). We 
wszystkich wymienionych państwach 
obejmuje on łącznie 13 węzłów miej-
skich i portów lotniczych (w tym Poznań 
Ławica), 10 portów i  blisko 30 termi-
nali kolejowo-drogowych (m.in. CLIP 
Logistics zlokalizowane w  Swarzędzu). 
Polska zajmuje istotne miejsce w  ukła-
dzie międzynarodowych sieci korytarzy 
transportowych.  oprac. pn

Powiat oraz podpoznańskie gminy 
pokryją 100 proc. kosztów związanych 
z  usunięciem szkodliwego materiału. 
Podania można składać do 15 lipca 
br. w urzędach gmin powiatu poznań-
skiego. 
Ruszył nabór wniosków na dofinan-
sowanie likwidacji wyrobów zawiera-
jących azbest na terenie powiatu po-
znańskiego na rok 2019. Ze wsparcia 
finansowego mogą skorzystać wszyscy 
posiadacze nieruchomości na terenie 
powiatu poznańskiego. Koszt demonta-

żu i utylizacji pokrywany jest w całości 
przez gminy, powiat i Fundusz Ochrony 
Środowiska. Wystarczy, że osoby za-
interesowane dofinansowaniem złożą 
w  wyznaczonym terminie wniosek do 
urzędu gminy, na której terenie znaj-
duje się dana nieruchomość. Druki 
i szczegółowe informacje dotyczące ini-
cjatywy oraz wymaganych dokumentów 
znaleźć można na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu w kategorii Środowi-
sko – Azbest. kk

z poznania nad adriatyk

pozbądź się azbestu,  
powiat zapłaci

Stowarzyszenie Metropolia Poznań po-
zyskało dotację z programu aktywizacji 
społecznej osób starszych (ASOS) na 
realizację cyklu warsztatów dla senio-
rów w gminach aglomeracji. To kolejny 
etap projektu senioralnego realizowa-
nego w  roku ubiegłym, wzbogacony 
o  nową ofertę zajęć i  unikatowe formy 
wsparcia osób starszych.
Program obejmuje 22 dwudniowe warszta-
ty aktywizujące seniorów w każdej gminie 
metropolii. W trakcie zajęć seniorzy m.in. 
poinformowani zostaną o  możliwościach 
zaangażowania w  życie samorządu, będą 
mogli uczestniczyć w  profesjonalnych 
warsztatach z  wykorzystaniem narzędzi 
multimedialnych. Senior w Radzie Osiedla, 
senior realizujący inicjatywę lokalną lub 
przygotowujący ciekawy projekt do budże-
tu obywatelskiego – to tylko niektóre z te-
matów zajęć podczas warsztatów. Wszystko 
po to, by budować kapitał społeczny w śro-
dowisku osób starszych i pomagać społecz-
nościom lokalnym lepiej czerpać z ogrom-
nego doświadczenia życiowego seniorów. 
Podczas wydarzeń zorganizowane zostaną 
„sesje mentoringowe”, których uczestnicy 
skorzystają ze wsparcia ekspertów, którzy 
podpowiedzą np. jak rozwijać działalność 
klubów seniora. Z  kolei podczas „Giełdy 
usług dla seniorów” poznają oni samorzą-

dową ofertę wsparcia dla seniorów i dowie-
dzą się więcej o usługach dla osób starszych 
w gminie (takie jak Karta Seniora, Pudełko 
Życia, Złota Rączka, Taksówka dla seniora 
czy Książka dla seniora). 
Projekt realizowany pod hasłem „Czas na 
seniora” to nie tylko warsztaty. W ramach 
przedsięwzięcia powstaną także poradniki 
dla seniorów ukazujące w przystępny spo-
sób, jak można bardziej aktywnie uczestni-
czyć w życiu społecznym i obywatelskim. 
W  trakcie nowego projektu, trwającego 
do końca roku, opublikowany zostanie 

także cykl raportów merytorycznych. 
Dzięki nim lepiej poznamy potrzeby se-
niorów, dowiemy się więcej o dostępnych 
usługach dla osób starszych, a urzędnicy 
samorządowi będą mogli wymieniać się 
doświadczeniami i uczyć się od kolegów 
zza miedzy, poznając wdrożone już w in-
nych samorządach ciekawe rozwiązania 
ułatwiające życie osobom starszym. 
Pierwsze warsztaty w gminach metropo-
lii Poznań zaplanowane są na maj. Zajęcia 
dla seniorów potrwają do listopada. 

Dawid Drobnić

W  maju bogaty program interesują-
cych wydarzeń nie ogranicza się tylko 
do tak zwanego długiego weekendu. 
Wręcz przeciwnie – przez cały miesiąc 
na terenie metropolii Poznań dzieje się 
naprawdę wiele.
Szczególnie interesująco zapowiada się 
pierwszy weekend miesiąca. Wtedy to 
odbędzie się kolejna edycja akcji „Poznań 
za pół ceny”, w  czasie której dziesiątki 
atrakcji w Poznaniu i okolicy będzie do-
stępnych za 50 proc. regularnej ceny lub 
całkowicie bezpłatnie. W  akcji uczestni-
czą zarówno placówki muzealne, parki 
rozrywki i  edukacji, jak i  obiekty rekre-
acyjne. Warto pamiętać również o boga-
tej ofercie wycieczek z  przewodnikiem. 
Jedną z  bardziej emocjonujących pro-
pozycji rekreacyjnych jest zjazd tyrolski 
ponad korytem rzeki Wełny w Parku Li-
nowym Adrenalina w Obornikach, który 
w maju otwiera swe podwoje po zimowej 
przerwie. Przy okazji wizyty w Swarzędz-
kim Centrum Historii i  Sztuki można 
zgłosić swoją propozycję na imię dla 
„mieszkającego” tam strażaka. Spośród 
atrakcji wokół Poznania do akcji włączy-
ło się też Kórnickie Centrum Rekreacji 
i  Sportu „Oaza”, Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich w  Lusowie, Muzeum 
Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego w Jeziorach, Wioska Indiańska 
w  Łopuchówku oraz dwa nowe obiekty 
w  Śremie: ośrodek paintballu laserowe-
go Dystrykt Laser Tag i  park trampolin 
Jump Space. Pierwszy weekend miesiąca 

to również majówka w  Rogalinie, z  jar-
markiem regionalnym i  międzynarodo-
wymi zawodami psów pasterskich, oraz 
Józefinki – święto patrona Swarzędza – ze 
spotkaniem Józefów, Festiwalem Smaków 
Świata oraz grą miejską Mebloberek.
Maj to świetny czas na odwiedziny Kór-
nickiego Arboretum, gdzie można po-
dziwiać kwitnące magnolie, azalie i  ró-
żaneczniki. To właśnie o  Kórniku, a  nie 
Saskiej Kępie mogłaby śpiewać Maryla 
Rodowicz, ponieważ tutejsza imponują-
ca kolekcja bzów (lilaków) nie ma sobie 
równych w  całej Polsce. Drugi weekend 
miesiąca warto zarezerwować na wizytę 
na Szreniawskim Festiwalu Piwa w  Mu-

zeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spo-
żywczego. Tydzień później miłośników 
wydarzeń kulturalnych czeka trudny 
wybór spośród wielu propozycji kolejnej 
edycji Nocy Muzeów (na liście znalazła 
się między innymi oferta dwóch sąsia-
dujących atrakcji z  Pobiedzisk: Skanse-
nu Miniatur Szlaku Piastowskiego oraz 
Grodu Pobiedziska). Ukoronowaniem 
bogatego programu majowych wydarzeń 
jest Obornicki Zlot Fiata 126, przyciąga-
jący co roku licznych fanów popularnego 
malucha.  

Piotr Basiński
Poznańska lokalna organizacja 

turystyczna

czas na seniora! 

miesiąc pełen wydarzeń
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W ubiegłym roku na terenach aglomeracji poznańskiej i kalisko-ostrowskiej odbyło się 
około 40 szkoleń dla seniorów.  Wzięło w nich udział ponad 800 uczestników
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Arboretum Kórnickie podczas Dni azalii i  różaneczników



W  Owińskach sędziowie z  Danii, 
Polski oraz Wielkiej Brytanii ocenią 
kilkadziesiąt psów m.in. ras: bearded col-
lie, border collie i owczarek australijski.
5 maja od g. 10 do 17 na terenie stadionu 
w  Owińskach odbędzie się święto psów 
pasterskich. Wśród atrakcji zaplanowa-
nych dla wystawców i  odwiedzających 
organizatorzy przewidzieli pokazy psie-
go posłuszeństwa, tańca z psem oraz dog 
frisbee. W trakcie trwania wystawy będzie 
możliwość poznania wspaniałych trzech 
ras: bearded collie, border collie i owczar-
ka australijskiego oraz zasięgnięcia porad 
dotyczących wychowania, żywienia i pielę-
gnacji swoich psów. Na gości będą czekać 

punkty gastronomiczne, liczne atrakcje 
dla najmłodszych oraz stoiska handlowe 
z  akcesoriami dla psów. Zwieńczeniem 

wydarzenia będą konkurencje finałowe, 
w trakcie których poznamy najpiękniejsze 
psy wystawy. pn

iV

Tadeusz Jurga urodził się w  Zielonej 
Górze, mieszka w  Poznaniu. Z  zawodu 
architekt-urbanista, jest też artystą ma-
larzem, amatorem. Maluje od 2010 roku. 
Swoje prace prezentował na wielu wysta-
wach, m.in. w Poznaniu, Świnoujściu i Zie-
lonej Górze. Karykaturzysta – w notatniku 
posiada obrazy wielu znanych osób z życia 
politycznego i  społecznego Poznania i  re-
gionu. Malować zaczął bardzo wcześnie. 
Jego pierwsze obrazy są datowane na koniec 

lat 60. Pierwsze kroki stawiał pod okiem 
dwóch zielonogórskich artystów, dziś już 
nieżyjących: Mariana Szpakowskiego i Hila-
rego Gwizdały. – Już jako siedmioletni chło-
piec chciałem namalować Słońce. Potem na 
mojej drodze pojawił się las, a  im bardziej 
w las, tym więcej było drzew. Drzewa, gałę-
zie, krzaki przysłoniły mi to moje Słońce na 
długie lata. Jestem dzisiaj zanurzony w środ-
ku zaczarowanego ogrodu malarstwa po 
same uszy. Przepycham się przez ten gęsto 

zarośnięty ogród, by dotrzeć do utraconego 
Słońca. Ale dzisiaj właśnie, jak nigdy dotąd, 
dla samego już jego poszukiwania, to moje 
przedzieranie się ma sens! A przyroda jest 
dobrym tworzywem, by poprzez nią o wła-
snym dążeniu do doskonałości opowiadać.
Tadeusz Jurga jako architekt jest auto-
rem projektów budynków mieszkalnych, 
apartamentowych i  hotelowych w  Po-
znaniu, Szczecinie, Świnoujściu i  innych 
miastach. pn

kurier metropolitalny metropolia

czeRwonaK
n 5 maja, Centrum Kultury i  Rekreacji 
w  Koziegłowach (CKiR), zakończenie 
czynnej od 16 kwietnia wystawy Joan-
ny Marglarczyk Kreską Asi. Rysunki pre-
zentowane na wystawie to ironiczny 
komentarz rzeczywistości. Balans mię-
dzy beztroską świata dziecięcego a ab-
surdem wielkiego świata dorosłych, 
który swój początek miał jeszcze w cza-
sach studenckich. Wstęp bezpłatny.
n 9 maja, g. 19, CKiR, z cyklu Kino za trzy 
zeta – Debiuty Polskie, kolejna odsłona 
filmów krótkometrażowych. W  progra-
mie: Niekoniecznie o Jędrzeju, reż. Olga 
Kałagate, wyst.: Aleksandra Konieczna, 
Marek Kalita, Martyna Peszko, Danuta 
Lewandowska, pies Zoe;
Mleczny brat, reż. Vahram Mkhitaryan; 
czas trwania seansów: 60 min; bilety: 3 zł
n 17 maja, g. 18, CKiR, II Gala Tanecz-
na: przegląd solistów i  zespołów ta-
necznych z  gminy Czerwonak. Celem 
projektu jest popularyzacja tańca. Im-
preza dla dzieci i młodzieży. Motywem 
przewodnim tegorocznego wydarzenia 
będą pory roku, muzyka i dobra zaba-
wa. Wstęp bezpłatny, zapisy do końca 
kwietnia. Kartę zgłoszenia i  regulamin 
można pobrać na www.gok-sokol.pl.
n 24 maja, g. 17.30–20.30, Klub Iskra 
w  Promnicach, ul. Północna 58, warsz-
taty robienia naturalnych kosmetyków, 
w  ramach cyklu Pomysłodajnia – odpo-
wiedź na pytania: dlaczego warto unikać 
większości dostępnych na rynku produk-
tów drogeryjnych, jaki jest skład kosme-
tyków konwencjonalnych i naturalnych? 
Wspólna nauka właściwości różnych 
dodatków ekologicznych, koniecznych 
do rozpoczęcia pracy nad produktami 
dopasowanymi do swoich potrzeb; wła-
snoręczne kręcenie kremu do twarzy 
oraz wykonanie pachnącego toniku i   
peelingu. Koszt uczestnictwa: 100 zł/os. 
(w cenie składniki i materiały). 

KostRzyn 
n 3 maja, Rynek w Kostrzynie, uroczy-
stość z  okazji uchwalenia Konstytucji 
3 maja
n 1–5 maja, Iwno, zawody jeździeckie 
Błękitna Wstęga Wielkopolski
n 31 maja–2 czerwca, Kostrzyn, 41. 
Kurdesz Kasztelański – Dni Gminy
W  programie: Śląska Lista Szlagierów, 
Mejk, Madame Butterfly, Wielebny 
Band, Gwiazdy wieczoru: 1 czerwca – 
O.S.T.R., 2 czerwca – Dżem, 1 czerwca, 
Kostrzyn, bieg dla dzieci Mini Kurde-
szowa Zadyszka; bieg na 5 i  10 km 7. 
Kurdeszowa Zadyszka, szczegóły na 
stronie internetowej gminy http://
www.kostrzyn.wlkp.pl

oBoRniKi
3 maja, g. 12, Rynek Obornicki, świętowa-
nie uchwalenia Konstytucji 3 maja
10 maja, g. 16, Obornicki Ośrodek Kul-
tury (OOK), Łatka – Szkoła Szycia
11 maja, OOK, Barwy Dakaru, w  ra-
mach tego wydarzenia: Rajd 4x4
11 maja, Historyczny Rajd Radzim
18 maja, Obornik – Rożnowice – Dą-
brówka Leśna, Rajd Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci; odwiedzenie miejsc 
pamięci narodowej, poznanie walorów 
turystycznych gminy Oborniki 
19 maja, g. 10, Stadion Lekkoatletycz-
ny, II edycja Obornickiej Ligi Biegowej
19 maja, g. 14, Marina Obornicka, Bie-
siada Rybna po Kaszubsku
24 maja, g. 16, OOK, Kids Kitchen, gru-
pa 1
24–26 maja, park OOK , VII Zlot Fiata 
126 p
31 maja, g. 16, OOK, Kids Kitchen, gru-
pa 2

swaRzĘDz
n 3 maja, Józefinkowy Samochodowy 
Rajd Flagi
n 4–5 maja, Rynek w Swarzędzu, Józe-
finki 2019 – święto patrona Swarzędza
Program:
Codziennie od g. 12, Food Trucks – Fe-
stiwal Smaków Świata, Superwesołe 
miasteczko dla dzieci – bezpłatnie
Sobota, 4 maja
g. 15.30 – X Swarzędzkie Spotkanie Jó-
zefów
g. 16 – Zespół Regionalny „Olszyna”
g. 17 – Swarzędzka Orkiestra Dęta
g. 18 – zespół Roma Legend
g. 19 – zespół Piersi
Niedziela, 5 maja
g. 11, 11.30, 12 – „Mebloberek”, Józefin-
kowa Gra Miejska – start
g. 14 – Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa
g. 15 – sekcja wokalna Ośrodka Kultury
g. 16 – zespół Revolfighter
g. 17 – „Mebloberek” – ogłoszenie wy-
ników
g. 17.45 – zespół RH Blues 1986
g. 18.45 – zespół MY
n 19 maja, g. 10, VII Smyczomarsz Swa-
rzędzki, przemarsz nową ścieżką pie-
szo-rowerową nad Jeziorem Swarzędz-
kim, trasa – ok. 4 km. Impreza ma na 
celu integrację mieszkańców, promo-
cję właściwych postaw społecznych 
właścicieli psów, edukację z  zakresu 
zachowań naszych czworołapych przy-
jaciół i  przybliżenie oferty schroniska, 
m.in. możliwości i przebiegu adopcji.
n 24 maja, g. 20, Swarzędzka Sala 
Koncertowa w Zalasewie, ul. Jana He-
weliusza 26, koncert Marek Piekarczyk 
akustycznie, bilety: 55 zł oprac. pn
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wystawa psów pasterskich

Jezioro

Wakacyjne impresje z górą w tle

Jesienne impresje nadnoteckie


