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Uczniowie klasy VIb SP w Lusowie, zwycięzcy konkursu

Organizatorów konkursu reprezentowali Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępca prezydenta 
Poznania, i Tadeusz Czajka, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, wójt 
gminy Tarnowo Podgórne

Konkurs zorganizowano z  okazji 
przypadającego na 14 listopada 
Dnia Czystego Powietrza, obcho-

dzonego w  Polsce od 2005 roku. Prace 
oceniano w  dwóch kategoriach: krótki 
film i plakat. Konkurs był adresowany do 
uczniów szkół podstawowych z terenu me-
tropolii Poznań, w których zamontowano 
czujniki jakości powietrza. W  pierwszej 
kolejności jury oceniało 18 krótkich fil-
mów o tematyce związanej z ochroną po-
wietrza, przygotowanych przez uczniów 
klas VII. Przyznano trzy nagrody i  dwa 
wyróżnienia. Pierwsze miejsce zdobyli 
uczniowie SP w  Lusowie (kl. VIb), dru-
gie uczniowie SP nr 4 w Obornikach (kl. 
VIIc), natomiast trzecie miejsce przypa-
dło uczniom SP nr 64 w  Poznaniu. Wy-
różnienia przyznano uczniom klas siód-
mych szkół podstawowych w Plewiskach 
(SP nr 1, kl. VIIc) i Swarzędzu (SP nr 2, 
kl. VIIa). Trzy najlepsze filmy nagrodzono 
przeznaczonymi dla klasy zestawami, na 
które składały się laptop i  rzutnik, nato-
miast klasy, których filmy otrzymały wy-
różnienia, nagrodzono bonami na zakup 
farb ekologicznych do pomalowania sali 
lekcyjnej. Ponadto uczniowie klas nagro-
dzonych i wyróżnionych otrzymali bilety 
do kina (ok. 200 osób). 
– Bardzo się cieszę, że wzięliście udział 
w  tym konkursie. Prowadzimy wiele 
działań, ale programy z  zakresu eduka-

cji ekologicznej są dla nas szczególnie 
istotne. Gratuluję wam wszystkim, bez 
względu na to, które miejsce w konkursie 
zajęliście. Wszyscy jesteście zwycięzcami, 
bo podjęliście bardzo ważny i trudny te-
mat – mówiła w trakcie wręczania nagród 
Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępca 
prezydenta Poznania.
Rozstrzygnięty został też konkurs pla-
styczny na plakat związany z  ochroną 
powietrza. Do finału zakwalifikowało się 
15 prac. Do 22 listopada będzie można 
je oglądać na parterze budynku UMP 
na pl. Kolegiackim. Nagrodzonych zo-
stało 5 plakatów. Przyznano 3 nagrody – 
programy Corel Draw 2019 i  monitory 
24-calowe, oraz 2 wyróżnienia – skanery. 
Pozostali finaliści otrzymali pendrive’y.  
Pierwszą nagrodę za plakat otrzymał 
Maksymilian Herra, uczeń Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela 
w Poznaniu.
– O  czyste powietrze musimy walczyć 
wszyscy bez wyjątku. Powietrze nie zna 
granic. Nawet jeśli w jednej gminie wpro-
wadzimy działania ograniczające emisję 
szkodliwych pyłów, to i tak to zanieczysz-
czone może do nas dotrzeć, choćby z te-
renu sąsiedniej gminy – zwracał uwagę 
Tadeusz Czajka, wiceprezes zarządu Sto-
warzyszenia Metropolia Poznań i  wójt 
gminy Tarnowo Podgórne.

Paweł Napieralski

One są już 
świadOme
Rozstrzygnięty został konkurs zorganizowany dla uczniów szkół, 
a zatytułowany „Co powinniśmy robić, żeby poprawić jakość 
powietrza”. W Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania wręczono 
nagrody. Zaprezentowane prace świadczą o bardzo wysokim 
poziomie świadomości ekologicznej u dzieci. 

n BudOwa małej OBwOdnicy na 
ukOńczeniu. Prace przy budowie 
nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 
nr  178 w  Obornikach o  długości 1,2 km 
są na końcowym etapie realizacji. Wkrót-
ce mała obwodnica zostanie oddana do 
użytku. Obwodnica rozpoczyna się na 
rondzie na skrzyżowaniu z ul. Czarnkow-
ską (droga wojewódzka nr 178), a kończy 
na rondzie na skrzyżowaniu z ul. 11 Listo-
pada w ciągu drogi krajowej nr 11. Pod-
stawowy zakres prac objął m.in. budowę 
nowej konstrukcji jezdni o szerokości 7 m, 
budowę nowego mostu na rzece Wełnie, 
wiaduktu nad obwodnicą w ciągu ul. Sta-
szica, przebudowę i budowę skrzyżowań, 
chodników, ścieżek pieszo-rowerowych. 
Inwestycja kosztowała łącznie 14,4 mln zł. 
n najlepszy nauczyciel w  pOl-
sce. Pochodząca ze Skoków Zyta Cze-
chowska została zwyciężczynią w  ogól-
nopolskim konkursie na Nauczyciela 
Roku 2019. Celem konkursu jest wyło-
nienie laureatów, którzy mogą być wzo-
rem dobrych nauczycieli dla całej spo-
łeczności oświatowej w Polsce lub poza 
granicami kraju, oraz przyznanie tytułu 
„Nauczyciel Roku 2019”. Obecnie laureat-
ka pracuje w Zespole Szkół Specjalnych 
w Kowanówku.
n w pOBiedziskach młOdzież wy-
Brała miejsce na park. Wskazali je 
uczniowie SP im. Kazimierza Odnowiciela. 
Młodzieży przedstawiono dwie lokaliza-
cje. Obydwa miejsca znajdowały się w są-
siedztwie Jeziora Małego, w pobliżu szko-
ły. O utworzeniu parku, miejsca, w którym 
młodzież mogłaby się spotykać, mówi się 
w Pobiedziskach już od kilku lat. Miejsce, 
które zostało wybrane, między jeziorem 
a firmą Tip Topol, jest na tyle blisko szkoły, 
że będzie tam można prowadzić niektóre 
zajęcia lekcyjne. Młodzież sugeruje, aby 
w  parku znalazły się ławki i  leżaki, które 
razem z otaczającą zielenią stworzą strefę 
relaksu, odpoczynku.
n Będą kary. Straż Miejska w Swarzę-
dzu otrzymała informację, że do rowu 
melioracyjnego prowadzącego do Je-
ziora Swarzędzkiego przedostają się 
nieczystości płynne.  Strażnicy udali się 
z  zadymiarką w  rejon ulicy św. Marcina, 
gdzie znaleźli źródło zanieczyszczeń, 
którym okazał się nielegalny „przelew” ze 
zbiornika bezodpływowego położonego 
na jednej z  tamtejszych nieruchomości. 
Sprawa zakończy się skierowaniem do 
sądu wniosku o ukaranie. oprac. pn
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Projekt edukacji obywatelskiej mło-
dzieży w  metropolii Poznań nabiera 
rozpędu. Do połowy listopada odbyło 
się ponad 30 warsztatów dla uczniów 
w  kilkunastu szkołach aglomeracji 
poznańskiej. Przedsięwzięcie „Działa-
MY!” jest realizowane przez Stowarzy-
szenie Metropolia Poznań (SMP) oraz 
Stowarzyszenie CREO.
W  ramach przedsięwzięcia powstało 25 
Szkolnych Klubów Młodego Obywatela, 
które wspierają młodzież ze szkół pod-
stawowych i  średnich w  zaangażowaniu 
społecznym i  obywatelskim. Kluby pro-
wadzone są przez nauczycieli-opiekunów 
ze szkół. 
Do połowy listopada w  kilkunastu szko-
łach przeprowadzono pierwsze warsz-
taty dla młodzieży przygotowujące do 
ambitnych zadań i  przyszłych inicjatyw 
obywatelskich. Podczas zajęć na młodych 
obywateli czekają różne aktywności: zakła-
dają „skafander starości” i  poznają życie 
seniorów, widzą świat z poziomu osoby na 

wózku, uczą się planować proste projekty 
młodzieżowe i  wspólnie ustalają zasady 
tzw. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. 
Szkolne Budżety Obywatelskie to naj-
większe novum w  projekcie prowadzo-
nym przez SMP. Każda ze szkół uczest-
niczących w  projekcie otrzymuje kwotę 
1000 zł, uczniowie sami zgłaszają pro-
pozycje miniprojektów służących szkole, 
a  następnie w  głosowaniu cała społecz-
ność danej szkoły wybiera jeden lub dwa 
najciekawsze przedsięwzięcia. Ważne 
jest, by miniprojekty służyły społeczności 
szkoły. Do tej pory młodzież uruchomiła 
już Szkolne Budżety Obywatelskie w  11 
szkołach z  terenu gmin aglomeracji 
poznańskiej. Projekt „DziałaMY!” trwać 
będzie do listopada 2020 roku, a jest reali-
zowany dzięki współfinansowaniu przez 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014–2020.

Dawid Drobnić

Niewykorzystane środki unijne przyzna-
ne na realizację Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych, na konkretne pro-
jekty, zostały przesunięte na inne cele. 
Powodem było małe zainteresowanie 
wnioskodawców realizacją projektów, 
które znalazły się w Strategii pierwotnie. 
Zmiany w  Strategii ZIT zaakceptowali 
w formie głosowanej uchwały uczestni-
cy posiedzenia Rady Metropolii, które 
odbyło się 18 listopada.
W  trakcie posiedzenia głosowano dwie 
uchwały, obydwie zaakceptowane zostały 
jednogłośnie. Oprócz uchwały dotyczą-
cej aktualizacji Strategii ZIT głosowano 
też uchwałę w sprawie zmian w budżecie 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań na 
2019 rok.
Do Strategii wprowadzono jeden nowy 
element – projekt zatytułowany „Metro-
politalny system informacji przestrzennej” 
oraz zwiększono środki na zakup taboru 
niskoemisyjnego dla miasta Poznania. – 
Obecnie mieszkańcy Poznania i  okolic 
przemieszczają się znacznie częściej, niż 
miało to miejsce w 2013 roku. Wśród środ-
ków transportu coraz większe znaczenie 
ma transport publiczny. To widać choćby 

po kosztach, jakie musi ponieść miasto. 
W 2013 roku, bo wtedy prowadzone były 
badania, z budżetu Poznania na transport 
publiczny przeznaczono 212 mln zł, w tym 
roku 323 mln, a w przyszłym przewiduje-
my 319 mln zł. Komunikację publiczną 
musimy rozwijać – kupować nowy, pojem-
niejszy, ekologiczny tabor. Musimy ją do-
stosowywać do rozwijającej się Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej. Samochody nie są 
w  stanie przemieszczać tak dużych stru-
mieni ludzi – wyjaśniał Jacek Jaśkowiak, 
prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań, a  zarazem prezydent miasta Po-
znania. Trudną sytuację z  przemieszcza-
niem się po Poznaniu mieszkańców miasta 
i metropolii może rozwiązać rozwój komu-
nikacji publicznej. A z tym, oprócz organi-
zacji ruchu, wiążą się zakupy taboru.
Druga głosowana w  trakcie posiedze-
nia Rady Metropolii uchwała dotyczyła 
przesunięcia środków w  budżecie Sto-
warzyszenia Metropolia Poznań. Środki 
są niezbędne do przygotowania projektu 
Stowarzyszenia pn. „Kompleksowe dzia-
łanie zapobiegające nadwadze i  otyłości 
w Metropolii Poznań”, który uruchomiony 
zostanie na początku przyszłego roku. pn

młodzi działają!

strategia ziT zaktualizowana

Z  Małgorzatą Waszak, dyrektorem Po-
wiatowego Ośrodka Dokumentacji Geo-
dezyjnej i  Kartograficznej w  Poznaniu, 
rozmawia Paweł Napieralski.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Pozna-
niu jako lider, a Metropolia Poznań jako 
partner będą realizować duży projekt 
dla całej grupy samorządów tworzą-
cych Stowarzyszenie. Chodzi o  MeSIP, 
czyli Metropolitalny System Informacji 
Przestrzennej dla metropolii Poznań. 
Na czym ma polegać funkcjonowanie 
systemu?
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
i  odnotowując ciągły wzrost znaczenia 
informacji przestrzennej w funkcjonowa-
niu nowoczesnego społeczeństwa, przy-
stępujemy do budowy sytemu informacji 
przestrzennej dla metropolii Poznań. 
MeSIP będzie platformą informatyczną, 
na której umieścimy informacje genero-
wane w  gminach, powiecie poznańskim 
i  Poznaniu, w  odniesieniu do przestrze-
ni. Czyli będą to informacje wytwarzane 
przez samorządy, które można przedsta-
wić przestrzennie, czyli umieścić na elek-
tronicznej mapie. 
Mają tam znaleźć się informacje ważne 
dla przyszłych inwestorów. Czego będą 
mogli się dowiedzieć? 
To będą informacje bardzo szczegółowe. 
Na pewno zamieścimy informacje doty-
czące nieruchomości przeznaczonej pod 
inwestycje, np. granice działki, rodzaje 
użytków na tej działce, będą informa-
cje dotyczące zamiarów gminy opisane 
w  miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego. Będzie możliwość 
sprawdzenia, czy dla danej nieruchomo-
ści były wydane już pozwolenia na budo-
wę. I wiele innych informacji. Oczywiście 
inwestor będzie miał takie same infor-
macje o działkach otaczających teren, na 
którym chce inwestować, w tym informa-
cje zawarte w planach zagospodarowania 
przestrzennego.
System ma pomóc również urzędnikom 
samorządowym. W jaki sposób?
MeSIP będzie narzędziem pomocnym 
przy zarządzaniu przestrzenią przez ad-
ministrację samorządową. Usprawni 
proces zarządzania jednostką samorzą-
dową oraz całą metropolią Poznań. Dla 
tej grupy interesariuszy zakres informa-
cji zawartych w  systemie w  porównaniu 
z  tym, który będzie ogólnodostępny, bę-
dzie znacznie szerszy. Bardzo pomocny 
dla gmin będzie również trójwymiarowy 
model zobrazowania terenu, czyli model 
3D. Wprowadzenie tego rozwiązania zde-
cydowanie ułatwi zarządzanie przestrze-
nią, planowanie przestrzenne, planowanie 
inwestycji gminnych. Będzie możliwość 

zwizualizowania kubaturowo inwestycji, 
którą gmina planuje zrealizować, a nawet 
określenia wpływu planowanej inwestycji 
na nasłonecznienie sąsiednich budynków. 
Czyli przy planowaniu urbanistycznym 
będzie to narzędzie doskonałe. Dla sa-
morządów MeSIP będzie również narzę-
dziem przydatnym do przeprowadzania 
konsultacji społecznych. Aspekt społecz-
ny systemu jest bardzo istotny, ponieważ 
wszelkie plany zagospodarowania, zamia-
ry inwestycyjne będzie można konsulto-
wać właśnie poprzez ten system. 
Zapewne przyglądali się Państwo sys-
temom informacji funkcjonującym 
w  gminach metropolii Poznań. Jak to 
wygląda?
Każda gmina ma swój system informa-
cji przestrzennej, ma go też powiat po-
znański. Każdy system działa odrębnie, 
różni się od pozostałych. Nasze zadanie, 
budowa MeSIP-u, będzie polegało na 
sprzężeniu tych wszystkich informacji 
wytwarzanych przez gminy, ujednoli-
ceniu i  stworzeniu jednorodnej platfor-
my pod względem zamieszczanej treści 
i umieszczeniu ich pod jednym adresem 
internetowym. 

Czy gdzieś w Polsce funkcjonuje podob-
ny system, który byłby wspólny dla tak 
dużej liczby samorządów i  dla tak du-
żego obszaru? 
Są systemy, które powstawały w  ostat-
nich latach na szczeblu powiatu, ale 
tak zaawansowanego dla obszaru ca-
łej metropolii z  modelem 3D nie ma. 
Dlatego myślę, że w  zakresie budowy 
wspólnego systemu będziemy w  kraju 
liderem. Podejrzewam, że w  Europie 
takie rozwiązanie zdarza się również 
bardzo rzadko. Wdrażając MeSIP, bę-
dziemy wykorzystywać doświadczenia 
Geopozu, który wdrożył system infor-
macji przestrzennej z modelem 3D dla 
miasta Poznania.
Kiedy system będzie gotowy?
Będziemy chcieli wdrażać system sukce-
sywnie, realizacja projektu zaplanowana 
jest na lata 2020–2023. Po zakończeniu 
projektu system będzie nadal funk-
cjonował, nie zamykając możliwości 
umieszczania dodatkowych informacji. 
Od nas będzie zależało, jakie informacje  
w MeSIP-ie umieścimy i na jakich zasa-
dach z nich będziemy korzystać.

Rozmawiał: Paweł Napieralski
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Uczestnicy warsztatów z zakresu Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w Stęszewie
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„W zakresie budowy wspólnego 
systemu będziemy w kraju 

liderem. Podejrzewam,  
że w Europie takie rozwiązanie 

zdarza się również  
bardzo rzadko”.

przestrzeń  
widziana w 3d



Grudzień to miesiąc wybuchu powsta-
nia wielkopolskiego, którego pamięć 
w regionie pozostaje nadal żywa, a śla-
dy zrywu niepodległościowego można 
odkrywać na różne, niekiedy zaskaku-
jące sposoby. W  tym miesiącu na tere-
nie metropolii Poznań, podobnie jak 
w całej Polsce, nie brak również wyda-
rzeń nawiązujących do nadchodzących 
świąt Bożego Narodzenia.
Atmosferę świątecznych jarmarków będzie 
można poczuć m.in. w Czerwonaku, Kór-
niku, Obornikach, Puszczykowie, Suchym 
Lesie, Swarzędzu i  Tarnowie Podgórnym. 
„O Bożym Narodzeniu nie tylko śpiewają-
co” opowie koncert w Śremie, a efektowne 
wnętrza kórnickiego zamku stanowić będą 
scenerię koncertu Hej, kolęda, kolęda. Deli 
Park w  Trzebawiu przemieni się w  Świą-
teczną Krainę z żywą szopką, warsztatami 
z elfami i niesamowitymi iluminacjami.
Chcąc pogłębić wiedzę o  powstaniu wiel-
kopolskim, warto wybrać się do Lusowa, 
gdzie działa Muzeum Powstańców Wiel-
kopolskich. Ekspozycję placówki tworzą 
oryginalne dokumenty, mapy, zdjęcia, 
sztandary, mundury, militaria i  modele. 
Wiedzę zdobytą w muzeum można później 
wykorzystać, ruszając śladami powstania 
trasą… murali. W  ostatnich latach mura-
le powstańcze pojawiały się jak grzyby po 
deszczu i dziś zdobią ściany m.in. w Biedru-
sku, Bninie (część Kórnika), Chomęcicach, 
Czerwonaku, Komornikach, Kostrzynie, 
Koziegłowach, Kórniku, Lusowie, Obor-

nikach, Pobiedziskach i Puszczykowie. Do 
najciekawszych z  pewnością należy praca 
Radosława Barka w Buku, która przedsta-
wia scenę rozbrojenia niemieckiego po-
ciągu na tamtejszym dworcu kolejowym. 
Warto też odwiedzić Śrem, gdzie na ścia-
nach bloków przy ul. Wojska Polskiego 
znalazły się aż trzy imponujące malowidła: 
Listy – Powstaniec Wielkopolski, Mały Ułan 
oraz Ignacy Jan Paderewski. Wędrówkę śla-
dami powstania umożliwiają również gry 
turystyczne. Do zabawy wystarczy pobrana 
z  internetu i  samodzielnie wydrukowana 
karta gry. Aby odczytać hasło końcowe gry 
Pierwsze Iskry, należy odwiedzić miejsca 
pamięci w  co najmniej trzech z  12 miej-

scowości wokół Poznania – od Trzcielina 
(gmina Dopiewo) po Skoki. Akcenty po-
wstańcze znalazły się też na kartach gier-
-questów Murowana Goślina z historią w tle 
oraz Stęszew z  polotem. Tematyki zrywu 
1918–1919 w  całości dotyczą dwa questy 
samochodowe pod tytułem Powstanie 
wielkopolskie: zapomnianym bohaterom, 
z których pierwszy rozpoczyna się w Buku, 
a drugi w Biedrusku. Niezależnie od udzia-
łu w grze, w tej ostatniej miejscowości war-
to zobaczyć odsłonięty w tym roku okazały 
Panteon Powstania Wielkopolskiego.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna
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Powiat poznański zyskał kolejną pla-
cówkę edukacyjną na miarę XXI wie-
ku. W tym miesiącu odbyły się odbiory 
techniczne w szkole w Murowanej Go-
ślinie, będącej częścią Zespołu Szkół 
w Bolechowie. 
Szkoła doczekała się nowoczesnej sali 
sportowej z  zapleczem, dodatkowych 
czterech sal dydaktycznych (dwóch pra-
cowni językowych oraz dwóch kompu-
terowych), pracowni gastronomicznej 
wraz z  pomieszczeniami technicznymi 
i sali bankietowej. W zabytkowej, stulet-
niej części budynku odbył się generalny 
remont. Uczniowie mogą teraz korzystać 
z  sześciu sal dydaktycznych, toalet oraz 
pracowni hotelarskiej z recepcją i trenin-
gowym pokojem hotelowym, w  którym 
będą uczyć się między innymi profesjo-
nalnego ścielenia łóżek.
Modernizując obiekt, wzięto pod uwagę 
także potrzeby osób z niepełnosprawno-
ściami. Budynki pozbawione są barier 
architektonicznych, a  swobodne prze-
mieszczanie się zapewnia winda. Szkoła 

wyposażona jest również w  toalety dla 
uczniów poruszających się na wózkach 
inwalidzkich.
Cała inwestycja kosztowała ok. 16 mln zł, 
z czego 4 mln pochodzą z funduszy unij-
nych, w ramach ZIT, 1 mln zł pozyskano 
z  Ministerstwa Sportu i  Turystyki, nato-
miast pozostałe środki dołożył Powiat Po-
znański.
– Rozbudowa ponadstuletniej szkoły 
w  Murowanej Goślinie była dla nas du-
żym wyzwaniem. Tym bardziej cieszy 
efekt końcowy. Realizacja tej inwestycji 
to kolejny dowód na efektywną współ-
pracę między Powiatem, Stowarzysze-
niem Metropolia Poznań oraz Urzędem 
Marszałkowskim – mówi Jan Grabkow-
ski, starosta poznański. – Swoją cegiełkę 
dołożyło również Ministerstwo Sportu 
i  Turystyki. To pokazuje, że potrafimy 
skutecznie pozyskiwać środki z  różnych 
źródeł – dodaje.
Po odnowieniu elewacji stuletniego bu-
dynku inwestycja zostanie zakończona 
w grudniu tego roku.  jf

Szamotuły mają nowych mieszkańców. 
Przyjechali z  Kazachstanu. Po kilku la-
tach starań rodzina Jasiniewiczów otrzy-
mała polskie obywatelstwo i  deklaracje 
wsparcia przez samorząd Szamotuł. 
Zgodnie z Ustawą o repatriacji wojewoda 
wielkopolski przyznał Urzędowi Miasta 
i  Gminy pieniądze na adaptację małego 
mieszkania. Na początku listopada Józef 
i  Walentyna Jasiniewiczowie odebrali 

klucze do wyremontowanego lokalu przy 
ul. Sportowej. Szef ZKZL nadzorujący 
prace adaptacyjne zaznaczył, że koszty 
remontu nie przekroczyły wysokości do-
finansowania, czyli 137 tys. zł. 
Państwo Jasiniewiczowie rozpoczynają 
zatem nowy etap swojego życia. Nie tylko 
wśród bliskich, którzy mieszkają w  Pol-
sce, ale również wśród nowych przyja-
ciół – szamotulan.  tg

rozbudowa na finiszu

nowi obywatele szamotuł

PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosi-
ły przetarg na opracowanie koncepcji 
rozbudowy infrastruktury kolejowej 
w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej. 
Umożliwi to sprawny i  efektywny roz-
wój jednego z największych węzłów ko-
lejowych w Polsce.
Studium wykonalności ma określić nowe 
możliwości Poznańskiego Węzła Kolejo-
wego zgodnie z założeniami: więcej pocią-
gów, wyższy komfort podróży i przywró-
cenie połączeń na nieczynnych obecnie 
liniach. Analiza ułatwi planowanie inwe-
stycji kolejowych w  obrębie aglomeracji 
poznańskiej w najbliższych latach. Ponadto 
określi możliwości dostosowania Poznań-
skiego Węzła Kolejowego do rosnącego 
natężenia ruchu pociągów i  zapewnienia 
najlepszej dostępności kolei w  Poznaniu 
oraz w  okolicznych miejscowościach. 
Analiza wskaże także wstępne rozwiąza-
nia techniczne usprawniające połączenia 
pasażerskie oraz transport po torach. – 
W  ramach studium rozpatrywana będzie 
m.in. możliwość zaprojektowania nowej 
linii kolejowej ze stacji Poznań Główny do 
lotniska Poznań Ławica oraz reaktywacja 
linii do Śremu i  Międzychodu. Dokład-
nie zbadane zostanie zapotrzebowanie na 
budowę dodatkowej pary torów ze stolicy 
Wielkopolski w stronę Gniezna, Kościana, 
Szamotuł i Środy Wielkopolskiej. Przy ro-
snącej liczbie połączeń metropolitalnych 

pozwoli to na oddzielenie ruchu aglomera-
cyjnego i dalekobieżnego – mówi Arnold 
Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Li-
nii Kolejowych SA.
Wykonawca analizować będzie rozwiązania 
w  zakresie lokalizacji stacji i  przystanków, 
które pozwolą na integrację kolei z innymi 
środkami transportu zbiorowego.
Analizowana będzie także przebudowa ukła-
dów torowych na stacjach Poznań Główny, 
Poznań Wschód, Poznań Starołęka, Luboń 
oraz dostosowanie kolejowej obwodnicy 
towarowej do ruchu pasażerskiego, przy za-
chowaniu płynności przewozów cargo.
W  studium rozważana będzie możliwość 
zwiększenia przewozu ładunków oraz 
przystosowanie sieci do obsługi pociągów 

towarowych o  długości przekraczającej 
750 m. Do zwiększenia liczby transportu 
towarów miałaby się przyczynić budowa 
nowych torów między stacjami Poznań 
Franowo, Luboń, Poznań Górczyn.
Opracowane w  ramach studium wstęp-
ne propozycje zostaną skonsultowane 
z przewoźnikami, którzy realizują lub za-
mierzają realizować połączenia kolejowe 
w  Poznaniu oraz na terenie aglomeracji 
poznańskiej. Pozwoli to uwzględnić po-
trzeby prognozowanego ruchu pasażer-
skiego i towarowego przy ustalaniu kon-
cepcji wariantów inwestycyjnych.
Wstępna dokumentacja ma być gotowa 
do połowy 2023 roku.

Paweł Napieralski

poznańska kolej czeka na inwestycje

śladami powstania wielkopolskiego
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W sytuacji bardzo dużego zapotrzebowania na przewozy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 
pilna jest budowa trzeciego toru pomiędzy dworcami Poznań Główny i Poznań Wschód

Klucze do mieszkania przekazują (od lewej): posłanka Marta Kubiak, wicewojewoda wielko-
polski Aneta Niestrawska, starosta Beata Hanyżak i burmistrz Włodzimierz Kaczmarek

Fragment muralu powstańczego w Buku
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czerwOnak
n 1 grudnia, g. 10–14, przy kościele 
w Czerwonaku (ul. Gdyńska), Kiermasz 
Świąteczny 
PROGRAM
- warsztaty plastyczne, m.in. dzieci wy-
konywać będą wielką kartkę świątecz-
ną, która zostanie wysłana do Laponii 
- prezentacja wyrobów lokalnych rę-
kodzielników i  osób zajmujących się 
sprzedażą przedmiotów artystycznych
- spotkanie z  Mikołajem oraz wspól-
ne zdjęcie uczestników kiermaszu 
w czapkach mikołajkowych
n 27 grudnia, g. 19, CKiR, występ ze-
społu Staropolanie Wielkopolska, 
wydarzenie w  ramach gminnych ob-
chodów rocznicy powstania wielko-
polskiego, wejściówki: 5 zł

OBOrniki
n 1 grudnia, g. 10 i 13, SP nr 2 w Obor-
nikach, hala sportowa przy ul. Piłsud-
skiego 28, Turniej Szachowy dla dzieci 
z okazji 60-lecia SP nr 2, zapisy: https://
www.chessmanager.com/pl
n 3 grudnia, g. 18, Biblioteka Publicz-
na Miasta i Gminy, spotkanie autorskie 
z  pisarzem powieści fantasy Andrze-
jem Pilipiukiem, wstęp bezpłatny 
n 8 grudnia, g. 10, obornicki rynek, 
Wielki Jarmark Świąteczny 
n 15 grudnia, g. 10, Kąpielisko Żwirki 
(ul. Kowanowska), Żwirki Trial, zapisy: 
www.sksoborniki.pl

suchy las
n 2–6 grudnia, g. 9–18, Centrum Kul-
tury i  Biblioteki Publicznej w  Suchym 
Lesie (CKiBP), konkurs na szopkę bożo-
narodzeniową. Do uczestnictwa zapro-
szone są dzieci z przedszkoli, szkół, kó-
łek zainteresowań, a także całe rodziny. 
Szopki będzie można dostarczyć do 
CKiBP 2 grudnia w g. 9–18. Wręczenie 
nagród odbędzie się podczas Suchole-
skiej Noelki 6 grudnia.
n 7 grudnia, g. 19, CKiBP, koncert 
Kuby Badacha – w programie piosen-
ki polskiej legendy sceny muzycznej 
Andrzeja Zauchy w autorskich aranża-
cjach Jacka Piskorza i  Kuby Badacha, 
bilety: 70 i 50 zł 
n 6–8 grudnia, Sucholeska Noelka – 
wydarzenia, które wprowadzą uczest-
ników w klimat świąt Bożego Narodze-
nia 
prOGram
– 6 grudnia, g. 11, CKiBP, film Święty Mi-
kołaj dla wszystkich 
– 7 grudnia, g. 11, CKiBP, warsztaty Ro-
bimy stroik świąteczny – wspólne przy-
gotowywanie dekoracji świątecznych; 

koszt: 70 zł za wieniec o  średnicy ok. 
30 cm lub 90 zł za wieniec o średnicy 
ok. 40 cm
– 7 grudnia, g. 14, dziedziniec CKiBP, 
karuzela, a  w  holu możliwość zrobie-
nia zdjęcia w świątecznej aranżacji fo-
tobudki oraz wykonania prac plastycz-
nych w  świątecznej pracowni ozdób 
choinkowych
– 7 grudnia, g. 16, CKiBP, otwarcie dla 
widzów sceny w sali widowiskowej, dla 
najmłodszych występ Wujka Ogórka – 
kompozytora, autora tekstów, wokali-
sty, gitarzysty
– 7 grudnia, g. 18.30, CKiBP, koncert 
charytatywny dla Wiktorii, wystąpią: 
Maurycy Majewski – młody, utalento-
wany trębacz, Paweł Myszkowski – śpie-
wak, wieloletni solista Teatru Wielkiego 
w Poznaniu oraz Andrzej Klimczak – DJ 
Anzel – prezenter muzyczny. Dziew-
czynka ma bardzo rzadką chorobę 
genetyczną zespół Aicardiego-Goutie-
resa (AGS). Wiktorii można też pomóc, 
biorąc udział w  zbiórce internetowej 
lub wrzucając datki do puszki wolonta-
riuszy 6 grudnia w g. 11–20.
– 8 grudnia, g. 11 CKiBP, występ Teatru 
Fuzja ze spektaklem Takich świąt jesz-
cze nie było

swarzędz
n 1 grudnia, g. 17 oraz 19.30, Swa-
rzędzka Sala Koncertowa w  Zalase-
wie, występ Cezarego Pazury, bilety 
dostępne w  Ośrodku Kultury w  Swa-
rzędzu, ul. Poznańska 14 (wjazd od ul. 
Jesionowej)
n 8 grudnia, g. 15–18, rynek w Swarzę-
dzu, Mikołajki na Rynku – m.in. wspól-
ne rozświetlenie swarzędzkiej choinki

śrem
n 1 grudnia, g. 16, aula Katolickiego 
Centrum Edukacji i  Kultury w  Śremie, 
Baśniowy Dziadek do Orzechów, bilety: 
25–50 zł
n 2 grudnia, g. 16 i  17.30, Sala Wido-
wiskowa Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Śremie, Bajkowy Kalendarz Zadanio-
wy – warsztaty dla dzieci, bilety: 10 zł
n 6 grudnia, g. 19, Muzeum Śremskie, 
Krzysztof Daukszewicz: Nie dać się 
sprowokować, bilety: 55 zł
n  21 grudnia, g. 18, Muzeum Śrem-
skie, koncert świąteczny O Bożym Na-
rodzeniu nie tylko śpiewająco, wstęp 
wolny
n 29 grudnia, g. 18 (16.15 wyjazd ze 
Śremu), Filharmonia Poznańska, Sło-
wicze kolędowanie – 134. koncert tar-
gowy, cena biletu (plus przejazd): 50 zł

oprac. pn
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Leszek Lisiecki nie jest artystą z  wy-
kształcenia, najbardziej realizuje się jed-
nak w uprawianiu sztuki. Maluje, rzeźbi 
i pisze ikony. Mieszka i tworzy na terenie 
gminy Czerwonak. – Przy pracach zwią-
zanych z rzeźbą i ikoną czas dla mnie się 
zatrzymuje – mówi. 
W  czasach gdy był mieszkańcem 
Poznania, w  Czerwonaku miał pra-
cownię. Założył ją w  1982 roku. Od 
1996 roku jest już mieszkańcem gmi-
ny Czerwonak. – Jako dziecko wy-
chowywałem się pod Wolsztynem 
w  miejscowości Kębłowo. Tam mia-
łem kontakt z  Edwardem Przymu-
szałą – rzeźbiarzem, który był z  kolei 
uczniem Marcina Rożka (twórcy po-
mnika Wdzięczności w  Poznaniu, który 
stanął przed wojną na pl. Mickiewicza. 
W  czasie II wojny światowej zamordo-
wany w  obozie koncentracyjnym przez 
Niemców – przyp. P.N.), również rzeź-
biarza – wspomina swoje początki dzia-
łalności artystycznej. 
Tak Rożek, jak i  Przymuszała w  swoich 
pracach nawiązywali do motywów sa-
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dążenie do doskonałości 
z a u ł e k  T w Ó r c y

Do wyjątkowej uroczystości doszło 
w  Szkole Podstawowej nr 3 w  Szamo-
tułach. 
Sztandarowi szkoły nadano odznakę 
za zasługi dla Związku Kombatan-
tów Rzeczpospolitej Polskiej i  Byłych 
Więźniów Politycznych. Kombatanci 
odznaczyli także dyrektora szkoły To-
masza Runowskiego i  zasłużonych dla 
propagowania postaw patriotycznych 
nauczycieli. Oczywiście nie zabrakło 
lekcji historii – nie przeprowadzanego 
w klasie typowego, 45-minutowego mo-
dułu edukacyjnego. To był żywy spek-
takl z  uczniami – aktorami, kostiuma-
mi z  epoki i  czytelnym, patriotycznym 
przekazem. tg

kombatanci docenili szkołę

M.B. Szęsztacka

M.B. Częstochowska

M.B. Jachromska

Anioł Archa

Dzieci wczuły się w historyczną atmosferę

kralnych, co wpłynęło również na tema-
tykę prac Leszka Lisieckiego. – Edward 
Przymuszała był moim pierwszym na-
uczycielem. Po krótkim czasie rozpo-
czął się u  mnie okres samodzielnego 
rozwoju, do tej pory się uczę – mówi.  
Leszek Lisiecki swoje prace prezento-

wał na licznych wystawach, szczególnie 
utkwiła mu w  pamięci wystawa w  war-
szawskim Arsenale. Współpraca z archi-
tektem Henrykiem Marcinkowskim za-
owocowała realizacją monumentalnych, 
dwumetrowych rzeźb w kościele w Cho-
dzieży.  pn


