
Jednolite zasady funkcjonowania 
komunikacji publicznej. Możli-
wość podróżowania po aglomeracji 

pojazdami różnych przewoźników, ale 
z jednym biletem. Jeden system taryfowy, 
rozbudowana sieć sprzedaży. Zalet inte-
gracji transportu publicznego jest więcej. 
Od 1 sierpnia 2019 roku dzięki integracji 
komunikacji miejskiej miasta Poznania 
oraz gmin Kórnik i  Zaniemyśl zwiększy 
się obszar funkcjonowania linii organizo-
wanych przez ZTM.
Integracja daje korzyści mieszkańcom 
dołączonych gmin, dając im konkretne 
oszczędności. Np. mieszkaniec Kórnika, 
który regularnie korzysta z połączeń mię-
dzy Kórnikiem a Poznaniem i porusza się 
środkami komunikacji miejskiej w stolicy 
Wielkopolski, do tej pory kupował dwa 
osobne bilety miesięczne: za 190 zł na 
Kombus oraz 99 zł na podróżowanie po 
Poznaniu. Wydawał zatem 289 zł na mie-
siąc. Po integracji wystarczy mu jeden bi-
let na strefy A+B+C. Cena jego biletu me-
tropolitalnego od 1 sierpnia wynosi 168 
zł. Dzięki integracji transportu mieszka-
niec zaoszczędzi miesięcznie 121 zł.
Inny mieszkaniec, który korzysta z komu-
nikacji zbiorowej sporadycznie, kasuje bi-
lety jednorazowe. Jadąc z Kórnika i podró-
żując po Poznaniu, kupował bilet za 6,30 zł 

na Kombus oraz na komunikację organi-
zowaną przez ZTM za 3 zł (na 10 minut). 
Płacił więc 9,30 zł. Od 1 sierpnia 2019 roku, 
korzystając z  transportu zintegrowanego, 
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płacąc z tPortmonetki na karcie PEKA, za 
taką podróż płaci 4,36 zł. Może też kupić 
bilet jednorazowy na 90 minut za 7 zł i na 
jego podstawie podróżować do Poznania 
i po Poznaniu przez 90 minut od momentu 
skasowania biletu lub zakupu u kierowcy.
W  efekcie integracji transportu publicz-
nego od 1 sierpnia system transportu 
zbiorowego miasta Poznania zostanie 
powiększony o  4 linie autobusowe: nr 
501, 502, 560 oraz 561. Teren gminy 
Kórnik, na którym dotychczas nie funk-
cjonował zintegrowany transport, znaj-
dzie się w strefach taryfowych B (Gądki, 
Dachowa, Robakowo) i  C (Biernatki, 
Błażejewko, Błażejewo, Dziećmierowo, 
Kórnik, Prusinowo, Skrzynki, Szczodrzy-
kowo), natomiast teren gminy Zaniemyśl 
– w strefie taryfowej D (Jeziory Małe, Je-
ziory Wielkie, Łękno, Zaniemyśl). Miesz-
kańcy tych gmin będą mogli korzystać 
z wszystkich zalet integracji transportu.
W  związku z  integracją transportu pu-
blicznego Poznania oraz gmin Kórnik 
i  Zaniemyśl w  każdą sobotę sierpnia 
mieszkańcy tych gmin mogli spotkać się 
z przedstawicielami Zarządu Transportu 
Miejskiego, którzy wyjaśniali wątpliwości 
związane z  Poznańską Elektroniczną 
Kartą Aglomeracyjną (PEKA). 
W  punkcie informacyjnym w  Kórniku 
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Autobus linii 501 od 1 sierpnia jeździ do 
gminy Kórnik

KórniK i Zaniemyśl 
Zintegrowane
Na początku sierpnia doszło do integracji transportu publicznego 
miasta Poznania oraz gmin Kórnik i Zaniemyśl. Zintegrowany 
transport publiczny obejmuje coraz większą część obszaru 
metropolii Poznań. Od 1 sierpnia obowiązują też znowelizowane 
zapisy dotyczące zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy 
organizowane przez ZTM.

n Plaża na Łazienkach pojawi się je-
sienią. W związku z budową obwodnicy 
i związaną z nią przebudową mostu Park 
Obornickie Łazienki stanowi dziś plac 
budowy. To jednak się zmieni. W ramach 
projektu zatytułowanego „Rozwój infra-
struktury turystycznej i  rekreacyjnej na 
terenie Łazienek Obornickich poprzez 
budowę plaży i  zaplecza gospodarcze-
go” na Łazienkach oprócz piasku pojawią 
się: drewniana altana, podwójna pergo-
la, betonowe leżaki, budynek gospodar-
czy, ławki oraz stoły do gier planszowych 
(szachy, warcaby, halma itp.). Zakończe-
nie prac, wartych 300 tys. zł, planowane 
jest do 31 października. Inwestycja otrzy-
mała dofinansowanie Województwa 
Wielkopolskiego w  części 74 proc., czyli 
ok. 143,5 tys. zł, w tym mieści się dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach EFMR (Europejski Fundusz 
Morski i Rybacki) – 121 871, 30 zł. 
n Dzieci z  Kamieńca na wakacjach. Do 
Gminy Tarnowo Podgórne na wakacyjny 
wypoczynek przyjechały dzieci z  gmin 
partnerskich. Jako pierwsi przybyli młodzi 
goście z  Kamieńca Podolskiego (Ukra-
ina). W  dniach 15–23 lipca odpoczywali 
w ośrodku Val di Sol w Lusowie, skąd wy-
ruszali na wycieczki, m.in. po gminie, do 
Poznania i innych atrakcyjnych turystycznie 
miejsc w Wielkopolsce. Koszty ich przyjazdu 
i pobytu pokrywała gmina Tarnowo. Pobyt 
zakończyło ognisko pożegnalne, na któ-
rym zagraniczni goście zostali obdarowani 
plecakami i piórnikami. Pobyt był efektem 
oficjalnej umowy partnerskiej zawartej 
w  czerwcu 2018 roku pomiędzy samorzą-
dami. Później, na przełomie lipca i  sierp-
nia, na terenie gminy przez dwa tygodnie 
przebywała grupa uczniów Polskiego Gim-
nazjum im. Śniadeckich w  Solecznikach 
(Litwa).
n 15 tys. euro dla Szamotuł. Miasto 
Szamotuły wzięło udział w unijnej inicja-
tywie WiFi4EU, która wspiera bezpłatny 
dostęp do bezprzewodowego Internetu 
w przestrzeniach publicznych, takich jak 
parki, place, budynki publiczne, bibliote-
ki, ośrodki zdrowia i  muzea. Wyniki na-
boru WiFi4EU zostały ogłoszone i w całej 
Europie przyznano dofinansowanie 6200 
miastom i gminom, w tym Szamotułom. 
Burmistrz Szamotuł Włodzimierz Kacz-
marek odebrał z rąk przedstawicielki Ko-
misji Europejskiej symboliczny voucher 
na 15 tys. euro, gdyż dokładnie tyle wy-
nosi wsparcie programu. oprac. pn

K r ó t K o

można było m.in. wykonać zdjęcie oraz 
złożyć wniosek  o wydanie karty PEKA.
To niejedyne zmiany związane z funkcjo-
nowaniem transportu zbiorowego organi-
zowanego przez ZTM. Od 1 sierpnia 2019 
roku w  życie weszła zmieniona taryfa 
biletowa. Korekty wprowadzone zostały 
także w wykazie ulg i zwolnień. W związ-
ku z  integracją dla pasażerów dostępne 
będą nowe bilety, uwzględniające strefę D. 
Jednocześnie wprowadzone zostaną ko-
rekty w  zakresie biletów jednorazowych 
czasowych i krótkookresowych.
Tego samego dnia zaczęły obowiązy-
wać znowelizowane zapisy dotyczące 
zwolnień i  ulg w  opłatach za przejazdy 
organizowane przez ZTM. Tym samym 
uczniowie podstawówek z  Poznania 
i  wszystkich gmin objętych porozumie-
niami międzygminnymi mają możliwość 
podróżowania komunikacją zbiorową 
bezpłatnie, a  pozostali mieszkańcy tych 
gmin, także spoza powiatu poznańskiego, 
uzyskali prawo do zakupu atrakcyjnego 
cenowo Biletu Metropolitalnego, oczywi-
ście pod warunkiem rozliczania podatku 
dochodowego w miejscu zamieszkania.
Szczegółowe informacje dotyczące 
wszystkich ulg można znaleźć na stronie 
internetowej ZTM.

Paweł Napieralski
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Pojazdy zastąpią najbardziej wysłużone 
pojazdy marki Volvo oraz wzmocnią ta-
bor przeznaczony do obsługi linii o mniej-
szym natężeniu ruchu pasażerskiego.
Formalnego odbioru autobusów dokonali 
Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza, 
i  Tomasz Zwoliński, jego zastępca. Nowe 
pojazdy to miejskie autobusy Solaris Urbi-
no 12 Hybrid, które zostały zakupione 
w  ramach projektu „Rozwój niskoemisyj-
nej mobilności miejskiej na terenie Gminy 
Swarzędz – Etap II” z ponad 70 proc. dofi-
nansowaniem ze środków Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014–2020 w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Auto-
busy, podobnie jak cztery zakupione pod 
koniec 2017 roku, wyposażone są m.in. 
w  klimatyzację, monitoring, wewnętrzne 
monitory LED, bramki liczące pasażerów 
oraz gniazda do ładowania urządzeń mo-
bilnych. Dodatkowo w każdym z pojazdów 
zamontowano specjalny uchwyt do bez-
piecznego mocowania roweru.
Umowa na dostawę nowych autobusów 
została podpisana z  firmą Solaris Bus & 
Coach SA w czerwcu 2018 roku w wyniku 
rozstrzygnięcia przetargu nieograniczone-
go, a jej łączna wartość netto to 10,6 mln 
zł (dofinansowanie z  Unii Europejskiej 
w wysokości ponad 7,5 mln zł). mw

W  końcu lipca oddano do użytku par-
king przy dworcu PKP w Szamotułach. 
To bardzo ważny obiekt, tak dla zmoto-
ryzowanych, jak i pieszych. Wcześniej ci 
pierwsi nie mogli zostawić samochodu 
bez łamania przepisów, drudzy dokony-
wali cudów, by bezpiecznie  poruszać się 
po zastawionym pojazdami chodniku. 
Ale to już historia. 
Na nowym parkingu dla samochodów 
przeznaczonych jest 146 miejsc. Oprócz 
parkingu samochodowego powstał rów-
nież parking typu bike & ride z wiatą dla 
20 rowerów.  Cały obiekt jest oświetlony 
i   monitorowany. Na parkingu zainstalo-

wano system zliczający liczbę wolnych 
miejsc postojowych, o  czym użytkownik 
jest informowany przy wjeździe od ul. Sta-
szica na świetlnej tablicy informacyjnej.
Koszt całej inwestycji to blisko 3 mln zł. Za-
danie zostało wsparte pieniędzmi unijnymi 
z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 
na lata 2014–2020 w kwocie 2 153 401,34 
zł. Budowa parkingu w Szamotułach zreali-
zowana została w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Ze 
środków ZIT do 2023 roku na terenie me-
tropolii Poznań powstanie aż  55 zintegro-
wanych węzłów przesiadkowych. tg

Siedem nowych  
autobusów w Swarzędzu

Parking przy  
szamotulskim dworcu

Z  Marianem Żołyniakiem, prezesem 
Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa 
sp. z o.o. rozmawia Paweł Napieralski.

Zbliża się sezon grzewczy. Wyjaśnij-
my, dlaczego gaz jest, w  porównaniu 
z węglem, paliwem ekologicznym? Czy 
rzeczywiście ogrzewanie domu gazem 
jest tak drogie w  porównaniu z  ogrze-
waniem piecami węglowymi?
Gaz ziemny jest paliwem czystym, bez wła-
ściwości toksycznych i korozyjnych, przy-
jaznym dla środowiska. Niewielka emisja 
CO2 oraz śladowe ilości innych związków 
chemicznych są niezwykle istotne dla na-
szego zdrowia. Emisja pyłów powstają-
cych podczas spalania innych substancji 
jest bezpośrednio odpowiedzialna za po-
wstawanie smogu, który zwiększa ryzyko 
wielu chorób. Tymczasem kotły gazowe 
w  porównaniu ze starymi urządzeniami 
grzewczymi praktycznie nie powodują 
emisji pyłów do atmosfery, redukując ich 
powstawanie nawet o  99 proc. Spalanie 
gazu ziemnego nie powoduje również po-
wstawania tlenków siarki, uważanych za 
główną przyczynę kwaśnych deszczów. 
Emisja szkodliwych dla zdrowia tlenków 
azotu jest natomiast o 20–60 proc. mniej-
sza niż przy spalaniu oleju czy węgla. 
Na korzyść gazu przemawiają też choćby 
pełna automatyka kotłów gazowych, które 
nie wymagają obsługi ani nadzoru, i większa 
sprawność tych urządzeń. Odbiorcy mają 
możliwość pełnej kontroli ilości zużywanego 
gazu i dostosowania jej do indywidualnych 
potrzeb. Moc grzewczą możemy dostoso-
wać do temperatury na zewnątrz i wewnątrz 
ogrzewanych pomieszczeń. Stosunkowo nie-
wysoki koszt zakupu kotła gazowego spra-
wia, że docelowo jest to rozwiązanie tańsze.
Gdyby miał Pan przekonać mieszkań-
ców np. jakiegoś powiatu do zmiany 
źródła ciepła na gazowe. Jakich argu-
mentów by Pan użył?

Najważniejszy argument przemawiający 
za wyborem gazu ziemnego to ochrona 
środowiska, a  tym samym zdrowia nas 
wszystkich. Gaz ziemny jest też bardzo 
efektywnym i  uniwersalnym paliwem 
wykorzystywanym zarówno do ogrzewa-
nia, jak też choćby do celów kulinarnych. 
W odróżnieniu od innych rodzajów paliw 
nie wymaga miejsca na magazynowanie, 
jest dostarczany do odbiorców na bieżąco, 
a  nowoczesne wielofunkcyjne kotły gazo-
we pozwalają na obsługę nawet za pomocą 
aplikacji w telefonie komórkowym, co wy-
datnie sprzyja oszczędnościom. W  ciągu 
najbliższych kilku lat dzięki prowadzonej 
przez PSG likwidacji tzw. białych plam na 
mapie polskiego gazownictwa gaz ziemny 
będzie łatwiej dostępny w  wielu rejonach 
Polski, także w gminach, które czekają na 
gazyfikację nierzadko kilkadziesiąt lat. 
Ważne jest też bezpieczeństwo dostaw, 
zagwarantowane m.in. poprzez trans-
port skroplonego gazu LNG do terminalu 
w Świnoujściu. Dzięki temu odbiorcy mogą 
być pewni, że nie zabraknie tego paliwa.
Ażeby zmienić źródło ciepła na gazowe, 
posesja musi być podłączona do sieci. 
Jaki procent obszaru metropolii Po-
znań (miasto Poznań i 21 gmin położo-
nych wokół) objęty jest siecią gazową?
Wszystkie gminy obszaru metropolii 
Poznań posiadają dostęp do sieci gazo-
wej. Stopień gazyfikacji stanowi na tym 
obszarze około 70 proc. Dystrybucyjna 
sieć gazowa Polskiej Spółki Gazownictwa 
obejmuje miasto Poznań i wszystkie gmi-
ny metropolii.
W  jakich gminach sieć jest najlepiej 
rozbudowana, a gdzie jest najwięcej do 
zrobienia?
Metropolia poznańska jest najlepiej zga-
zyfikowanym obszarem w województwie 
wielkopolskim. Spośród gmin z aglome-
racji poznańskiej najwyższy stopień gazy-
fikacji mają gminy Komorniki, Dopiewo 

i  Kórnik. Najwięcej inwestycji PSG jest 
prowadzonych obecnie w  gminach Ro-
kietnica, Swarzędz, Suchy Las i Kleszcze-
wo.
Jak wygląda sytuacja w  województwie 
wielkopolskim?
W największym stopniu są zgazyfikowa-
ne gminy metropolii poznańskiej, nieco 
gorzej sytuacja wygląda w rejonie powia-
tów konińskiego, kolskiego, tureckiego 
i  słupeckiego. PSG w  ramach programu 
przyspieszonych inwestycji w sieć gazową 
chce zlikwidować część tzw. białych plam 
na mapie województwa wielkopolskiego. 
Największą inwestycją Spółki w  Wielko-
polsce jest budowa gazociągu wysokiego 
ciśnienia Malanów – Konin, który zwiększy 
możliwości przesyłowe do rejonu koniń-
skiego, a także pomoże przyłączyć odbior-
ców z gmin Tuliszków, Rychwał i Krzymów. 
Inna istotna inwestycja to budowa gazocią-
gu wysokiego ciśnienia do Wrześni.
Parę lat temu w  gminie Murowana 
Goślina na terenie metropolii Poznań 
w  wyniku rozszczelnienia instalacji 
sieciowej doszło do wybuchu gazu. 
W jakim stanie jest sieć gazownicza na 
terenie metropolii? W  jaki sposób od-
bywają się przeglądy?
Wybuch nastąpił na sieci przesyłowej 
wysokiego ciśnienia, należącej do inne-
go operatora. PSG uczestniczyła jedynie 
w usuwaniu skutków tej awarii, przywra-
cając w rekordowo szybkim czasie dosta-
wy gazu do odbiorców z gminy Murowa-
na Goślina.
Kontrole stanu technicznego sieci gazo-
wej są prowadzone na bieżąco, zgodnie 
z  obowiązującymi w  PSG regulacjami. 
Cała sieć gazowa jest przyporządkowana 
do odpowiednich kategorii bezpieczeń-
stwa użytkowania. Na tej podstawie two-
rzone są każdego roku harmonogramy 
kontroli. 

Rozmawiał: Paweł Napieralski
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Formalnego odbioru autobusów dokonali Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza,  
i Tomasz Zwoliński, jego zastępca 

Na nowym parkingu dla samochodów przeznaczonych jest 146 miejsc
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„Kotły gazowe 
w porównaniu ze 

starymi urządzeniami 
grzewczymi praktycznie 

nie powodują emisji 
pyłów do atmosfery, 

redukując ich 
powstawanie nawet 

o 99 proc.”

gaz ogranicza smog
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Suchy Las, Rokietnica i  Puszczykowo 
otrzymają dofinansowanie do monta-
żu instalacji fotowoltaicznych lub ko-
lektorów słonecznych. Beneficjentami 
pomocy będą mieszkańcy tych trzech 
gmin.
Projekt będzie dofinansowany z  WRPO 
2014+ w ramach tzw. projektu parasolo-
wego, w którym wnioskodawcą są gminy 
partnerskie, a beneficjentami mieszkańcy 
tych gmin. Jego realizacja zakłada mon-
taż na prywatnych obiektach mieszkal-
nych indywidualnie dobranych instalacji 
OZE, np. paneli fotowoltaicznych do 
produkcji energii elektrycznej czy kolek-
torów słonecznych służących podgrze-
waniu ciepłej wody użytkowej. W  efek-
cie powstanie 78 jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE oraz 273 jednostki 
wytwarzania energii elektrycznej z OZE. 
Wartość projektu przekracza 8,2 mln zł, 
decyzją Zarządu Województwa Wielko-
polskiego został on dofinansowany z fun-
duszy UE kwotą przeszło 6 mln zł.

– To kolejne przedsięwzięcie, które do-
skonale wpisuje się w  realizację unijnej 
polityki ochrony środowiska, która ma na 
uwadze m.in. naszą zdrowszą egzysten-
cję i  ograniczenie występowania efektu 
cieplarnianego. Strategia Europa 2020 
wytycza nam konkretne cele, do których 
osiągnięcia konieczne jest jak najbardziej 
powszechne korzystanie z odnawialnych 
źródeł energii – powiedział marszałek 
Marek Woźniak i  dodał: – To działanie 
ma też walor promocyjny, bo sąsiad są-
siadowi pokaże wkrótce swój rachunek za 
energię i będzie to najlepszą zachętą dla 
innych.
Celem realizacji projektu jest zapewnie-
nie mieszkańcom Suchego Lasu, Rokiet-
nicy i Puszczykowa możliwości pozyska-
nia energii ze źródeł odnawialnych, co 
znacząco zmniejszy wydatki gospodarstw 
domowych na inne źródła energii i  po-
prawi jakość życia w  tych miejscowo-
ściach.  oprac. pn

Od lipca 2019 roku w  gminie Komor-
niki funkcjonuje system rowerów miej-
skich. Obecnie mieszkańcy gminy mają 
do dyspozycji dwie stacje i 20 rowerów. 
Stacje mieszczą się w  Plewiskach przy 
ul. Miętowej oraz koło Domu Kultury 
Remiza przy ul. Stawnej.
Dzięki porozumieniu gminy Komorniki 
z  Poznaniem i  Luboniem na rowerach 
standardowych 3G będzie można się 
poruszać między tymi trzema gminami. 
Integracja  Komornickiego Systemu Ro-
werowego (KSR) z  systemem rowerów 
miejskich funkcjonującym w  Poznaniu 
oraz w  Luboniu umożliwia zwrot wy-
pożyczonego w  Plewiskach roweru na 
stacjach w Luboniu i Poznaniu, a rowery 
wypożyczone w  Luboniu czy Poznaniu 
będzie można zwracać na stacjach w Ple-
wiskach.
Aby korzystać z Komornickiego Systemu 
Rowerowego, wystarczy mieć aktywne 
konto w  systemie. Można wykorzystać 
już istniejące lub założyć nowe poprzez 

stronę internetową www.komornickiro-
wer.pl, aplikację mobilną lub terminal 
stacji rowerowej. Należy również wpłacić 
co najmniej 20 zł opłaty inicjalnej. Opłata 
ta podlega zwrotowi z chwilą wyrejestro-
wania użytkownika z systemu, o ile wcze-
śniej nie została wykorzystana na przejaz-
dy. Po zaksięgowaniu wpłaty możliwe jest 
już dokonywanie wypożyczeń. 
Pierwsze 20 minut każdego wypoży-
czenia będzie bezpłatne. Pozostały czas 
będzie opłacany według cennika. Konto 
użytkownika będzie aktywne (umożliwia 
wynajmy) tylko wtedy, gdy będzie się na 
nim znajdować co najmniej 20 zł.
Umowę z  firmą Nextbike Polska SA na 
wdrożenie oraz kompleksową obsługę 
Komornickiego Systemu Rowerowego 
w  latach 2019–2022 gmina podpisała na 
początku czerwca br.
Zgodnie z umową w 2020, 2021 i w 2022 
roku system wystartuje 1 marca. Każde-
go roku będzie działał do końca listopa-
da. oprac. pn

gminy stawiają  
na zieloną energię

Komorniki w systemie 
rowerów miejskich

Już 14 września w Bolechowie na tere-
nie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 
8 odbędzie się piknik rodzinny „Bez-
pieczni w  powiecie poznańskim”. Tym 
razem przygotowano więcej zabaw dla 
mieszkańców podpoznańskich gmin.
– Zapraszam wszystkich do wspólnej za-
bawy. Wyjątkowej – bo połączonej z uro-
czystymi obchodami 20-lecia powiatu 
poznańskiego. Uczestnikom zapewni-
my upominki, ciepły posiłek, ale przede 
wszystkim niezapomniane przeżycia. Straż 
pożarna, policja, straż graniczna, wojsko – 
a z nimi spektakularne pokazy i moc atrak-
cji – zachęca do udziału Jan Grabkowski, 
starosta poznański. To będzie już szósta 
edycja tego wyjątkowego festynu.
Impreza tradycyjnie rozpocznie się 
w samo południe, przekazaniem sprzętu 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym 
roku będą to zestawy węży strażackich 
o wartości 3,9 tys. zł dla każdej jednost-
ki. Z pewnością usprawnią one działanie 
strażaków, a  mieszkańcom powiatu za-
pewnią większe bezpieczeństwo i szybszą 
pomoc. 
O  godzinie 13 Straż Graniczna Poznań-
-Ławica zaprezentuje pokaz pirotech-
niczny, natomiast 40 minut później 
obejrzymy występ psów policyjnych. 
Popis posłuszeństwa czworonogów 
z pewnością zrobi niesamowite wrażenie. 

Umiejętności strażaków natomiast bę-
dzie można podziwiać o godzinie 14.15. 
Tradycją pikniku jest kąpiel w  pianie 
strażackiej. Każdego roku przyciąga ona 
dziesiątki wielbicieli mokrego szaleństwa 
– nie tylko dzieci! W  tym roku kąpiel 
rozpocznie się o godzinie 15. W między-
czasie odbędą się warsztaty cukierkowe 
(o  godz. 12.40 i  14), zabawa na dmu-
chańcach, wydawanie ciepłych przysma-
ków regionalnych, malowanie buziek czy 
wspinaczka po drabinie strażackiej. A to 

tylko część przygotowanych atrakcji. Do-
datkowo przedstawiciele służb mundu-
rowych będą edukować dzieci w zakresie 
unikania zagrożeń w  swoim otoczeniu. 
Zwrócą uwagę na to, co można popra-
wić, aby podnieść poziom bezpieczeń-
stwa swojego i  swoich bliskich, a  także 
poinstruują, w  jaki sposób prawidłowo 
reagować w  przypadku zagrożenia. Na 
zakończenie pikniku, o  godzinie 16, dla 
mieszkańców powiatu poznańskiego za-
śpiewa zespół Boys.  jf

Tegoroczna aura nieustannie nas za-
skakuje, ale zazwyczaj we wrześniu 
panuje pogoda sprzyjająca aktywności 
na świeżym powietrzu. A czy może być 
coś przyjemniejszego niż rowerowa wy-
cieczka do lasu, na przykład na grzyby?
W ubiegłym roku oddano do użytku dwie 
trasy, które świetnie nadają się na eskapa-
dę za miasto na dwóch kółkach. Pierwsza 
prowadzi skrajem Puszczy Noteckiej, po 
śladzie dawnej linii kolejowej. Na trasie 
o  długości niemal 12 km przygotowano 
trzy miejsca odpoczynku. Droga umoż-
liwia bezpieczny dojazd z  Obornik do 
Stobnicy, gdzie kończy się na parkingu 
nad Wartą przy niezwykle ciekawym, 
zabytkowym moście kolejowym. Druga 
propozycja to droga rowerowa z poznań-
skiego Radojewa do Biedruska. Tą trasą 
można dojechać do Ośrodka Edukacji 
Leśnej „Łysy Młyn”, jednego z  najbar-
dziej malowniczych miejsc w  pobliżu 
Poznania. Ośrodek mieści się w zaadap-
towanym budynku jedynego czynnego 
drewnianego młyna wodnego w regionie. 
W pobliżu znajduje się świetnie wyposa-
żony parking leśny – doskonałe miejsce 
na piknik. Okolica zachęca do ćwiczeń 
(miniścieżka zdrowia), biegania (dwie 
trasy biegowe) i  spacerów (ścieżka dy-
daktyczna nad stawem). Obok ośrodka 
dzieci mogą zobaczyć wystawę sprzętu do 
prac leśnych, a nawet… zajrzeć do gniaz-
da bielika.
Wyjeżdżając na rowerową wycieczkę, 
nie zawsze trzeba całą trasę pokonywać 

swoim jednośladem. Chcąc uniknąć 
nużącego, a  niekiedy niebezpiecznego 
dojazdu na miejsce, można dotrzeć po-
ciągiem albo weekendową turystyczną 
linią autobusową przewożącą rowery – 
jedna kursuje z dworca w Swarzędzu do 
Puszczy Zielonki i  Biedruska, a  druga 
z  dworca w  Mosinie do Rogalina i  Je-
zior w  Wielkopolskim Parku Narodo-
wym.
Wrzesień przyniesie kilka interesujących 
wydarzeń. W  drugą niedzielę miesiąca 
w  Swarzędzu odbędzie się wydarzenie 
Z drewna. Festiwal doświadczeń, które ba-
zując na warsztatach i  doświadczeniach 
naukowych, pokaże fascynujący i  tajem-
niczy świat drewna. 

Dzień wcześniej rusza kolejna edycja 
Simchat Chajim Festival. W  programie 
tego tygodniowego, wyjątkowego festiwa-
lu kultury żydowskiej znalazły się koncer-
ty, spektakle, pokazy filmowe i warsztaty, 
które zagoszczą między innymi w Pozna-
niu oraz w sali miejskiej w Buku, miesz-
czącej się w pięknie odnowionym budyn-
ku dawnej synagogi. W ostatnią niedzielę 
miesiąca warto wybrać się do Śremu na 
imprezę Promenada jak za dawnych lat. 
Nadwarciański bulwar po raz kolejny za-
tętni życiem i zabrzmi muzyką, bo hasło 
tegorocznej edycji to „Wszystko gra!”.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna

Bezpieczny festyn

Do lasu na dwóch kółkach
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Największym zainteresowaniem dzieci cieszą się tradycyjnie pokazy strażaków

Droga rowerowa z Obornik do Stobnicy
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CZerwonaK
n 13 września, g. 17.30–20.30, Klub Iskra 
w Promnicach, ul. Północna 58, warszta-
ty kulinarne w ramach cyklu Pomysłodaj-
nia, kuchnia wegetariańska i wegańska, 
w programie m.in. pieczenie chleba na 
zakwasie oraz przygotowanie szybkich 
i smacznych past warzywnych; koszt: 50 
zł/os. (w cenie niezbędne produkty) 
n 13 września, g. 19, Centrum Kultu-
ry i Rekreacji w Koziegłowach (CKiR), 
spektakl Kiedy będę duży Ba-Ku Teatru; 
bezpłatne wejściówki do odebrania od 
19 sierpnia w siedzibie GOK Sokół w 
Czerwonaku oraz CKiR
n 21 września, g. 19, CKiR, spektakl ta-
neczny Argentyna przygotowany przez 
Teatr Tanga przy współpracy z muzyka-
mi, którzy przyjadą z Argentyny; bilety: 
35 zł. Przed spektaklem o g. 17.30 warsz-
taty tanga. Warsztaty będą darmowe, 
warunkiem uczestnictwa będzie zakup 
biletu na spektakl Argentyna oraz wcze-
śniejsze zapisanie się na nie pod adresem 
mailowym sekretariat@gok-sokol.pl; licz-
ba miejsc ograniczona. Zapisy na warsz-
taty oraz zakup biletów od 19 sierpnia. 

oBorniKi
n 7 września, Bogdanowo, Dożynki 
Gminne  Program: • g. 14, msza święta  
• g. 15.30, obrzęd dożynkowy  • g. 19, 
Modesta Pastiche • g. 20, w tanecznym 
rytmie: Pozoranci  
n 14–15 września, park Obornickiego 
Ośrodka Kultury (OOK), III Obornicki 
Weekend Seniora, w programie m.in.: 
wspólne śpiewanie i wspominanie 
przy wybornych smakołykach, a tak-
że czas spotkań plenerowych. Zapla-
nowano szereg atrakcji: prezentacje, 
prelekcje i konkurencje sportowe oraz 
możliwość skorzystania z bezpłatnych 
badań. 14 września o g. 18 koncert Da-
miana Holeckiego; wstęp bezpłatny
n 20–21 września, park OOK, Festiwal 
Smaków Foodtrucków. Ideą festiwalu 
jest promowanie street foodu oraz je-
dzenia w duchu „slow”; wstęp bezpłatny 

roKietniCa
n 7 września, g. 12, Plac Rumpuciowy 
(przy ul. Trakt Napoleoński), impreza ple-
nerowa Rokietnica zaprasza Wielkopolan 
na Rumpuć. Podczas imprezy ugotowa-
na zostanie tradycyjna rokietnicka zupa, 
tzw. rumpuć, której każdy uczestnik 
będzie mógł spróbować. W programie 
m.in. konkurs na najsilniejszego miesz-
kańca gminy, na najpiękniejsze stoisko 
sołeckie, wystawa motocykli, zagadki i 
zabawy, wesołe miasteczko oraz prezen-
tacja sprzętu wojskowego. O g. 21 kon-
cert zespołu Feel; wstęp bezpłatny 

n 14 września, g. 11, Orlik w Napacha-
niu, Ósmy Amatorski Turniej Piłkarski 
im. Marcina Matysiaka; w programie: 
Turniej Juniorów, Turniej Seniorów, 
Mecz piłki nożnej kobiet.
n 21 września, g. 10, start i meta – 
Przystań Rowerowa w Pawłowicach, ul. 
Pawłowicka 29, XI Rodzinne Grand Prix 
Rokietnicy w biegach im. Dominiki – 
Bieg Finałowy

SwarZĘDZ
n 1 września, g. 10, IV Półmaraton Szpot 
Swarzędz, start na swarzędzkim ryn-
ku. Trasa poprowadzi ulicą Wrzesińską, 
przez Łowęcin, Sarbinowo, w okolice 
Paczkowa, stamtąd niemal do miejsco-
wości Góra i z powrotem przez Łowęcin 
do Stadionu Miejskiego przy ul. św. Mar-
cina 1 w Swarzędzu, gdzie zlokalizowa-
na będzie meta. Limit uczestników: 1500 
biegaczek i biegaczy; wpisowe: 60 zł
n 20 września, g. 20, Swarzędzka Sala 
Koncertowa w Zalasewie, występ An-
drzeja Poniedzielskiego, bilety: 50 zł

śrem
n 1 września, g.  14.45, Mechlin, Do-
żynki Gminne 2019, wstęp wolny
n 7 września, Śremski Ośrodek Kultury, 
oficjalne otwarcie budynku ŚOK po re-
moncie (koncerty), wstęp wolny
n 13 września, g. 19, Muzeum Śrem-
skie, Skiba ciągle na wolności – spotka-
nie autorskie, wstęp wolny
n 15 września, g. 9.20 (start zawodów), 
Plaża Miejska w Śremie, Greatman Śrem
n 15 września, ogród Śremskiego 
Ośrodka Kultury, Pieski zlot w ogrodzie 
ŚOK, wstęp wolny
n 16 września, g. 11, schronisko dla 
zwierząt w Gaju, Gajowa Jesień – Dzię-
kujemy, że jesteście z nami!, wstęp wolny
n 20–22 września, Dwór Andrzejówka 
w Mechlinie, V ogólnopolski rajd „Śrem 
i okolice z siodełka roweru”,  opłata 
wpisowa 35–45 zł 
n 21 września, g. 11, Plaża Miejska w 
Dolsku, triathlon Rowerem do… Do-
lska, wstęp wolny, opłata startowa 
79–149 zł
n 21 września, g. 9, Dolsk, Rajdy ro-
werowe ze Śremskim Sportem, wstęp 
wolny
n 27–29 września, Finał Polskiej Ligi 
Jeździeckiej – XIV Ogólnopolskie Za-
wody Konne w skokach przez prze-
szkody, wstęp wolny
n 28 września, kinoteatr Słonko, kon-
cert zespołu Tulia, wstęp płatny
n 29 września, promenada nadwar-
ciańska w Śremie, Promenada jak za 
dawnych lat – wszystko gra, wstęp wol-
ny. oprac. pn
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Urodził się i do szóstego roku życia 
mieszkał w Jeziorach Małych koło Za-
niemyśla. Później z rodzicami przeniósł 
się do Śremu. – Bardzo przyjemnie mi 
się tutaj mieszka – mówi Damian Rojek. 
Jest absolwentem poznańskiej ASP (obec-
nie Uniwersytet Plastyczny). W marcu 
tego roku w Muzeum Śremskim odbyła 
się wystawa jego obrazów i grafik. 
Damian Rojek jest uznawany za utalen-
towanego grafika. Jest laureatem licz-
nych konkursów. W ogłoszonym przez 
Microsoft Polska konkursie Anty Luwr 
jego praca została uznana za najlepszą 
spośród 1,5 tys. prac nadesłanych z całe-
go świata. 
– Uwielbiam rysować samochody i róż-
nego rodzaju „nowe formy” znanych 
już nam przedmiotów oraz ekspery-
mentować z nowymi ideami. Rysując, 
często się zastanawiam, jak dana kon-
strukcja będzie działać, do kogo ma 
trafić itp. Rysunek w tym miejscu prze-
kształca się w swoiste projektowanie, 
w którym często się zatracam – mówi. 
Obecnie realizuje się głównie w malar-
stwie cyfrowym i łączeniu go z trady-
cyjnym medium, jakim jest płótno. Ry-
sunki i projekty artysty można spotkać 
na wielu przedmiotach użytkowych, 
między innymi na limitowanych tor-
bach, kubkach czy deskach snowboar-
dowych lub wakeboardowych. 
Artysta swój czas dzieli pomiędzy twór-
czość a pracę z dziećmi. W Śremskim 
Ośrodku Kultury od dwóch lat prowadzi 
kółko plastyczne dla dzieci. pn

artysta futurysta
Z a u Ł e K  t w ó r C y

Impreza jest kontynuacją ubiegłorocz-
nej, która została pozytywnie przyjęta 
przez liczne grono kolekcjonerów rowe-
rów retro, fascynatów historii oraz ko-
larstwa, rodziny z dziećmi, mieszkańców 
Puszczykowa i powiatu poznańskiego. 
Tegoroczna edycja Rowerowego Rajdu Re-
tro nawiązywać będzie do życia wyjątko-
wego mieszkańca Puszczykowa – Arkade-
go Fiedlera, w tym roku bowiem przypada 
125. rocznica urodzin pisarza i podróżni-
ka, a także 45-lecie założenia Muzeum Pra-
cowni-Literackiej Arkadego Fiedlera. 
Organizatorzy rajdu zachęcają uczestni-
ków i kibiców do przebrania się w stroje 
retro inspirowane tematyką rajdu: „Poże-
gnanie z Afryką”. 

Trasa wyniesie około 10 km i popro-
wadzona będzie ulicami Puszczykowa, 
wśród malowniczych willi, w otoczeniu 
lasów Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego. Na terenie, gdzie zlokalizowany 
będzie start i meta rajdu, odbędzie się 
piknik w stylu retro z rozmaitymi atrak-
cjami, jak np. warsztaty z jazdy na bicy-
klu, prezentacja rowerów zabytkowych 
oraz rowerowa loteria fantowa. 
Rowerowy Rajd Retro odbędzie się 
15  września, w godzinach od 10 do 18 
na terenie rekreacyjno-sportowym przy 
ul. Kościelnej 7 w Puszczykowie. Koszt 
uczestnictwa: 10 zł.
Patronat nad rajdem objęło Stowarzysze-
nie Metropolia Poznań. pn

rowerowy rajd retro


