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otwarcie Węzła
w Kleszczewie

K RÓT K O
n Bardzo wysokie miejsca samo-

rządów metropolitalnych. Pod
koniec stycznia w sejmie, podczas konferencji naukowej pn. Zrównoważony Rozwój
Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego, odbyło się ogłoszenie wyników w ogólnopolskim rankingu
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz w rankingu
Samorządów najdynamiczniej rozwijających przedsiębiorczość 2003-2018. W pierwszym rankingu Poznań zajął piąte miejsce
w kategorii Miasto na Prawach Powiatu.
Wśród gmin wiejskich na trzecim miejscu
znalazła się gmina Tarnowo Podgórne,
a na piątym Suchy Las. Kórnik zajął szóste
miejsce w kategorii Gmina Miejsko-Wiejska.
W rankingu Samorządów najdynamiczniej
rozwijających przedsiębiorczość 2003-2018
w kategorii Miasto na Prawach Powiatu Poznań znalazł się na trzecim miejscu, Puszczykowo zajęło piąte miejsce w kategoria
Gmina Miejska, a Dopiewo czwarte miejsce
w kategorii Gmina Wiejska. Ogłoszenie
laureatów miało odbyć się na początku
grudnia ubiegłego roku, ze względów organizacyjnych nie doszło jednak do skutku. Nagroda dotyczy więc roku 2018.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie
metropolii Poznań powstaną w sumie 53 węzły przesiadkowe,
na finansowanie tych inwestycjo podpisane są umowy.

Z

n Wójt Buku prosi mieszkańców

FOT. PAWEŁ NAPIERALSKI

tej liczby 24 węzły są już wykonane i rozliczone. Wartość całkowita
wszystkich inwestycji (węzłów)
wynosi ok. 620 mln zł z czego wysokość
dofinansowania to 423 mln. W piątek 14
lutego uroczyście otwarty został kolejny
węzeł przesiadkowy, tym razem w Kleszczewie.
Projekt pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie
publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kleszczewo obejmuje budowę
dwóch węzłów – w Kleszczewie i w Tulcach. Otwarty węzeł w Kleszczewie robi
bardzo pozytywne wrażenie. Inwestycja
przyciąga uwagę nie tylko swoim nowoczesnym wyglądem, ale także udogodnieniami dla pasażerów. Na węźle znajduje
się ogrzewana poczekalnia, jak również
toaleta. Bieżące informacje o godzinach
odjazdów autobusów wyświetlane są na
aktywnej tablicy umieszczonej na peronie. Kierowcy mogą zostawić swoje auta
na parkingu przygotowanym dla 56 pojazdów. Jest oczywiście też miejsce dla rowerów, wiata pomieści 30 jednośladów. Inwestycja została zrealizowana z udziałem
środków unijnych – z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego,
programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Poznania. Projekt,
oprócz budowy dwóch węzłów przesiadkowych przewiduje m.in. budowę dróg
rowerowych o długości 0,838 km, pięciu
obiektów P&R z 240 miejscami postojowymi, trzech obiektów B&R z 78 miejsca-

Inwestycja przyciąga uwagę nie tylko swoim nowoczesnym wyglądem, ale także udogodnieniami dla pasażerów

mi postojowymi oraz zakup dziewięciu
autobusów. Całkowita wartość projektu
wynosi prawie 28 mln zł, a wysokość dofinansowania ponad 20,2 mln zł. Projekt
w całości zostanie zakończony w połowie przyszłego roku. – Niegdyś było to
miejsce znajdujące się na uboczu. Dzisiaj Kleszczewo, Tulce to miejscowości
z nowoczesnym węzłem przesiadkowym,
z dostępem do autostrady i do drogi ekspresowej, miejsce, które jawi się na mapie
powiatu poznańskiego jako bardzo cieka-

we i dobre miejsce do rozwoju inwestycji.
Chwała tym, którzy potrafią skorzystać,
którzy pomyśleli wcześniej i się zgodzili
na to, żeby założyć kiedyś Stowarzyszenie Metropolia Poznań – mówił w trakcie
uroczystości starosta Jan Grabkowski.
W uroczystym otwarciu węzła wziął
również udział m.in. Tadeusz Czajka
(wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, wójt Tarnowa Podgórnego). – Mamy tutaj potwierdzenie tego,
jak wiele w rozwoju naszych poszczegól-

nych małych ojczyzn zależy od wsparcia
unijnego. Widzimy jak ogromne środki
wsparły realizację potrzeb. Trzeba o tym
pamiętać kiedy uczestniczy się w dyskusjach dotyczących tego, czy warto, czy
nie warto być w Unii – podkreślił wójt
Czajka. Wójt Tarnowa przekazał wójtowi
Kleszczewa – Bogdanowi Kemnitzowi
prezent – obraz przedstawiający tradycyjny wiejski, wielkopolski pejzaż. Obraz
wykonała osoba niepełnosprawna.
Paweł Napieralski

gminy o wypełnienie ankiety na
temat bezpiecznych przejść dla
pieszych. Ankieta prowadzona jest
w celu uzyskania opinii na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym w gminie
Buk. Informacje pozyskane w wyniku tego
badania posłużą do wyznaczenia potrzeb
i kierunków realizacji rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020.
Ankieta jest anonimowa i służyć będzie
do przygotowania analizy potrzeb społeczności lokalnej w gminie Buk.
n Blisko 3 mln dotacji na Bato-

rowską. Gmina Dopiewo pozyskała blisko 3 mln zł dotacji z PROW na lata 2014
- 2020 na budowę ul. Batorowskiej w Dąbrowie. Wartość całej inwestycji szacuje się na
ok. 4,5 mln zł. Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec 2020 r. Głównym celem realizowanego zadania jest podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych
drogi, wzrost dostępności do budynków
użyteczności publicznej, a także zwiększenie warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. 
oprac. pn
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rozsądkiem. Dlatego cyklicznie prowadzimy prelekcje, pogadanki w szkołach –
tłumaczył Robert Kasprzyk, komendant
KMP w Poznaniu. – Naszym głównym
celem jest zwiększenie liczby funkcjonariuszy pracujących na drogach. Chcemy
też zakupić specjalistyczny samochód,
który ma posłużyć eliminowaniu pojazdów niesprawnych technicznie oraz
zanieczyszczających środowisko – dodał
komendant.
Od lat prowadzony jest ranking komisariatów w powiecie poznańskim. Przy
ocenie pod uwagę brane są m.in.: liczba
wszczętych postępowań w odniesieniu
do roku poprzedniego, liczba wykrytych
przestępstw kryminalnych, a także liczba
zatrzymanych kierowców nietrzeźwych
lub prowadzących pojazd pod wpływem
środków odurzających.
Tegorocznym zwycięzcą okazał się komisariat policji w Buku. Nagrodę z rąk
starosty poznańskiego – 30 tys. złotych
– odebrał komendant Hubert Spychała.
– Od kilku lat udaje nam się utrzymywać
w czołówce komisariatów powiatu poznańskiego – powiedział asp. szt. Hubert
Spychała. – Z pewnością taki zastrzyk
finansowy poprawi jakość naszej pracy.
A wygrana w rankingu jeszcze bardziej
nas zmobilizuje. Ponadto remont, planowany w naszym komisariacie, jest także

ośrodka OSP w Bolechowie i jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Krzesinach –
dodał starosta.
Z najnowszego raportu policyjnego za
2019 rok wynika, że funkcjonariusze odnotowali spadek poziomu przestępczości
w stosunku do 2018 r. Wzrosła wykrywalność kradzieży z włamaniem, bójek,
pobić, czy uszkodzeń mienia. W 2019 r.
na terenie powiatu poznańskiego policjanci zatrzymali 392 nietrzeźwych kierowców. To o 145 osób więcej niż w roku
poprzednim. – Mimo, iż w ubiegłym roku
zanotowaliśmy mniej wypadków oraz kolizji na drogach, to niestety więcej osób
zginęło. W tym przypadku zawinił czynnik ludzki, czyli nadmierna prędkość. Zatrzymaliśmy więcej osób kierujących pod
wpływem alkoholu. Zwracamy również
uwagę na zdarzenia drogowe z udziałem
pieszych oraz rowerzystów. Niestety i tu
często brawura bierze górę nad zdrowym

FOT. ARCHIWUM UMiG Kórnik

Więcej biletomatów

Od 4 lutego można korzystać z biletomatu, który stoi na placu Niepodległości w Kórniku

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, w celu zwiększenia
dostępności do sieci sprzedaży biletów
na transport publiczny, dwóch operatorów zamontuje 33 nowe urządzenia.
Pierwsze trzy z 25 zaplanowanych do instalacji automatów Mery Operator już
działają i można w nich doładować kartę
PEKA lub kupić bilet czasowy. Znajdują
się one na przystankach: Ratajczaka, os.
Czecha w Poznaniu i na rynku w Kórniku.
O osiem zostanie powiększona natomiast
sieć urządzeń Mennicy Polskiej. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów
miasto Poznań konsekwentnie zwiększa
standard obsługi. Jednym z udogodnień
jest stale rozbudowywana sieć sprzedaży
biletów, ponieważ zdajemy sobie sprawę,
że ich dostępność i łatwość zakupu jest
niezwykle istotna dla podróżujących komunikacją miejską – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.
W 2014 r. została rozbudowana sieć
sprzedaży, która opiera się na: Punktach
Obsługi Klienta ZTM, około 300 Punktach Sprzedaży Biletów (kioski, sklepy
itp.), 90 biletomatach stacjonarnych firmy Mennica Polska, możliwości doła-

dowania karty PEKA przez Internet (na:
www.peka.poznan.pl) oraz zakupu biletu
czasowego przez jedną z pięciu aplikacji
mobilnych. Jednak wciąż jeszcze jest ona
niewystarczająca i nie zaspokaja potrzeb
użytkowników transportu publicznego.
Nowe lokalizacje dla biletomatów każdorazowo są ustalane wspólnie z radami
osiedli, samorządami aglomeracji poznańskiej oraz w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez pasażerów. Ponadto
analizowana jest też liczba linii obsługujących dany obszar, trzeba też uwzględniać kwestie infrastruktury technicznej
umożliwiającej montaż biletomatu. –
Udział sprzedaży biletów ZTM w biletomatach stacjonarnych stanowi około 35
proc. wartości ogólnej sprzedaży. Jest to
istotny i ceniony wśród pasażerów kanał
sprzedaży – mówi Małgorzata Pilichowska-Woźniak, zastępca dyrektora ZTM
ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów.
W celu zwiększenia dostępności do biletomatów stacjonarnych, w 2019 r. ZTM
rozpoczął współpracę z firmą Mera Operator. Do połowy 2020 r. firma ta zainstaluje w Poznaniu i okolicach łącznie 25
nowych biletomatów. 
oprac. pn

W 2019 roku najlepszym komisariatem policji był komisariat w Buku

olbrzymią nagrodą – dodał komendant
komisariatu w Buku. W tegorocznym
budżecie powiatu poznańskiego zaplanowano 300 tys. złotych na modernizację tej
jednostki.
Jak podkreśla starosta poznański, praca policjantów to nie tylko wykrywanie
przestępstw, czy karanie kierowców łamiących przepisy.
– To także wiele działań prewencyjnych,
w które bardzo się włączamy i wspieramy
je finansowo – mówi Jan Grabkowski.
I tak każdego roku dzieci rozpoczynające szkołę otrzymują fluorescencyjne kamizelki w ramach akcji „Kamizelki dla
pierwszaków”. W ubiegłym roku powiat
ubrał 6 tys. pierwszoklasistów. Przez 18

lat, czyli przez czas trwania akcji, przekazał 65 tys. kamizelek oraz elementów
odblaskowych.
Prowadzone są także debaty społeczne
mające na celu upowszechnienie, a także
wymianę informacji dotyczących bezpieczeństwa. Rokrocznie na terenie powiatu
poznańskiego prowadzona jest kampania
dotycząca właściwego zabezpieczania
oraz parkowania rowerów. Od wielu już
lat w Bolechowie, na terenie jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 Komendy
Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu
odbywa się piknik rodzinny „Bezpieczni
w powiecie poznańskim”, który przyciąga
miłośników dobrej zabawy. 
kw

Dla wygody, bezpieczeństwa i zdrowia
W siedzibie Starostwa Powiatowego
w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Zrównoważonej
Mobilności Metropolii Poznań. Jako, że
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Metropolii Poznań przyjęty
został przez Radę Metropolii Poznań
pod koniec 2016 roku i dotyczył okresu
2016-2025, pierwszym zadaniem zespołu będzie aktualizacja planu dla okresu
2020-2030.
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan)
to strategiczny plan stworzony w celu
usatysfakcjonowania potrzeb mobilności
ludzi oraz gospodarki w miastach i ich
obszarze funkcjonalnym, dla lepszej jakości życia mieszkańców. Opiera się on
na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny.
Zakłada stworzenie systemu zrównoważonego transportu, który będzie ułatwiał
poruszanie się mieszkańców po obszarze metropolii Poznań i będzie dla nich
bardziej dostępny. Celem podstawowym
planu jest podniesienie poziomu i jakości
życia mieszkańców. W planie wykorzystane zostaną wszystkie dostępne środki
transportu – tramwaje, autobusy, koleje,
samochody i inne środki, w tym rowery.
– Cieszę się, że zespół do spraw mobilności rozpoczyna pracę, bardzo liczę na
Państwa pełne zaangażowanie w jego
pracę – mówił Tomasz Łubiński, wicesta-

FOT. PIXABAY

Tak wynika z najnowszego raportu
o stanie bezpieczeństwa, który na sesji
rady powiatu w Poznaniu przedstawił
insp. Robert Kasprzyk, komendant Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Podczas posiedzenia rady rozstrzygnięty został konkurs na najlepszy komisariat w powiecie. Tym razem I miejsce
zajęli policjanci z Buku.
– Mimo tego, że wśród zadań własnych
powiatu nie ma zagadnień związanych
z bezpieczeństwem, to i tak co roku przeznaczamy na nie sporo środków. W 2020
roku zaplanowaliśmy ponad 3 mln zł.
A przez prawie 20 lat na ten cel przeznaczyliśmy ponad 26 mln, co w skali kraju jest ewenementem – powiedział Jan
Grabkowski, starosta poznański. – Pieniądze zostaną przekazane między innymi na wsparcie remontów komisariatów
w Buku i Mosinie oraz na zakup nowych
radiowozów, a także unowocześnienie

FOT. ARCHIWUM SP W POZNANIU

W powiecie jest bezpieczniej

Celem działania będzie m.in. ograniczenie ruchu samochodów

rosta powiatu poznańskiego. – Naszym
zadaniem jest opracowanie planu, który
będzie podstawą do prowadzenia działań inwestycyjnych – dodał. – Zadanie,
które przed nami stoi jest bardzo ważne,
ponieważ w ostatnich latach bardzo dynamicznie zmienia się sytuacja w zakresie podróżowania na obszarze metropolii.
Poznań aktualnie pracuje nad planem
mobilności dla miasta. Zamierzamy usystematyzować cały obszar polityk transportowych, który tworzył się od wielu lat.
W planie kładziemy nacisk na ekologię,
ekonomię i bezpieczeństwo – informował Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent
miasta Poznania.

Zaktualizowanie i wprowadzenie w życie Planu Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej dla metropolii Poznań przyczyni się do poprawy jakości powietrza,
zmniejszenia hałasu i ograniczenia zmian
klimatycznych, co na pewno wpłynie pozytywnie na stan zdrowia mieszkańców
metropolii Poznań.
W spotkaniu wzięli udział wicestarosta poznański Tomasz Łubiński, Mariusz Wiśniewski zastępca prezydenta
Poznania, Bogdan Frąckowiak, wicedyrektor biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz reprezentanci gmin
tworzących Stowarzyszenie Metropolia
Poznań. 
pn
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Z odczytów 211 czujników zainstalowanych na szkolnych budynkach w ponad
20 gminach aglomeracji poznańskiej
wynika, że w żadnej dzielnicy Poznania ani gminie metropolii Poznań nie
stwierdzono przekroczenia norm dla
średniorocznego stężenia pyłów PM10
i PM2,5.
To pierwsze, kompleksowe podsumowanie pomiaru jakości powietrza dokonane
przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań
(SMP). Czujniki są częścią projektu edukacji antysmogowej.
Czujki zainstalowane w ramach projektu realizowanego przez SMP pozwalają
mierzyć poziom zanieczyszczenia pyłami
PM10 i PM2,5. To stężenie tych pyłów
jest wyznacznikiem jakości powietrza
zarówno według Światowej Organizacji
Zdrowia, jak i polskich przepisów.
SMP przeanalizowało 1,5 mln odczytów,
odnotowanych przez szkolne mierniki.
Wyniki pomiarów zestawiono z normami
jakości powietrza. Dla PM10 wskazanie
średnioroczne nie powinno przekraczać
40 µg/m3. W żadnej z gmin na terenie
metropolii nie odnotowano takiego stężenia pyłów. Najwyższy wynik zaobserwowano w gminie Czerwonak – 32,33
µg/m3, natomiast najniższy w gminie
Rokietnica – 17,88 µg/m3. W Poznaniu

największe średnioroczne stężenie pyłu
PM10 wystąpiło na Wildzie – 27,1 µg/m3.
Wskazane wyniki to średnia dla wszystkich czujników na terenie danej gminy
(w przypadku Poznania – dzielnicy).
Minimalne przekroczenie średniorocznej
normy (40,5 µg/m3) zanotowano jedynie
w jednej z 211 szkół – w SP im. Arkadego
Fiedlera w Przeźmierowie.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku
średniorocznego stężenia pyłu PM2,5.
Zgodnie z normą obowiązującą w 2019
roku, poziom stężenia nie powinien przekraczać 25 µg/m3 (od bieżącego roku jest
to 20 µg/m3). Żadna z gmin na terenie
metropolii w 2019 nie wyszła nawet ponad poziom 20 µg/m3. Jedynym punktem
z miejscowym przekroczeniem normy
była SP im. Jana Wójkiewicza w Radzewie
– 26,6 µg/m3.
Dla pyłu PM10 wyznaczona jest jeszcze
jedna norma – najwyżej 35 razy w roku
średniodobowe stężenie może przekroczyć poziom 50 µg/m3. Największa liczba dni z przekroczeniami, jaką odnotowano na terenie metropolii Poznań,
wynosi 55 w przypadku poznańskiej
Wildy oraz 50 w gminach Dopiewo
i Czerwonak. Na drugim końcu listy są
poznańskie dzielnice Nowe Miasto (32
dni) i Stare Miasto (34 dni) oraz gminy

Skoki i Oborniki (14 dni z przekroczeniami).
Listę miast, w których w 2018 r. odnotowano najwyższą liczbę dni z przekroczonym dobowym poziomem PM10,
zaprezentował Polski Alarm Smogowy.
W wykazie wyszczególniono m.in. Kraków, Nowy Targ, Zabrze, Katowice, Gliwice czy Oświęcim. Rekordzistą jest Pszczyna – 125 dni z przekroczeniami. Żadna
z gmin na terenie metropolii Poznań nawet nie zbliża się do tego wyniku.
– Z danych wynika, że jakość powietrza
w metropolii Poznań nie jest tak zła, jak
donoszą niektóre źródła. Oczywiście, nie
zwalnia to nas z podejmowania systemowych działań w zakresie poprawy sytuacji.
Wiemy, jaki wpływ na jakość powietrza
ma palenie w piecach węglowych i kominkach, dlatego nadal będziemy wspierać mieszkańców w wymianie źródeł
ciepła na bardziej ekologiczne oraz kontynuować akcje edukacyjne i kontrolne.
Na podstawie danych widzimy, w jakich
dzielnicach te działania powinny zostać
zintensyfikowane – mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezes zarządu
Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Szczegółowe wyniki podsumowania są
dostępne na stronie internetowej SMP
(www.metropoliapoznan.pl)
ag

U progu wiosny

Wiosenne dywany kwietne w Parku Krajobrazowym Promno

scach pokrywają efektowne kwiatowe
dywany.
Jednym z symboli wiosny są kwiatostany na wierzbowych gałązkach – popularne bazie kotki. Najłatwiej znaleźć je
nad wodą, na przykład nad największą
rzeką regionu. Kto lubi miejskie przechadzki, może wybrać promenadę nadwarciańską w Śremie, ewentualnie tak
zwane Zakole Warty w Puszczykowie.
Na miłośników nieco bardziej dzikiej
przyrody czekają Łęgi Mechlińskie,
Łęgi Rogalińskie albo ścieżka przyrodnicza Bobrowy Szlak w Czmońcu, wyposażona w wieżę z widokiem na nadrzeczne łąki. Godne uwagi są również
malownicze trasy brzegiem mniejszych
rzek a nawet strumieni: wzdłuż Cybiny
w rejonie Swarzędza, doliną Kończaka

Średnioroczne wskazania dla pyłu PM10

Powstanie tunel
w Kobylnicy

FOT. PAWEŁ ŚLIWA

Choć pogoda lubi płatać figle, to póki
co wszystko wskazuje na to, że wiosna
pojawi się w tym roku nieco wcześniej
niż dotychczas miała to w zwyczaju.
Warto zatem znać takie miejsca w pobliżu Poznania, gdzie najłatwiej odszukać oznaki jej przyjścia.
Jednym z pierwszych sygnałów nadchodzącej zmiany pór roku są efektowne
żółte łany ranników zimowych, które
można podziwiać na Kokoryczowym
Wzgórzu w poznańskim Radojewie.
Później przychodzi czas na najsłynniejszy florystyczny spektakl w sąsiedztwie
Poznania – czyli masowe kwitnienie
przepięknych śnieżyc wiosennych. Aby
go zobaczyć, co roku tysiące osób odwiedzają Rezerwat Śnieżycowy Jar koło
Starczanowa. Śnieżyce rosną tam na terenie… poligonu wojskowego, więc przed
wycieczką trzeba się upewnić, czy w danym dniu obszar rezerwatu jest dostępny
dla zwiedzających. Kto już widział białe
kobierce w lesie, może dla odmiany poszukać ich na terenie arboretum w Kórniku. Świetnym miejscem na tropienie
śladów wiosny może być również drugie,
mniej znane arboretum w Zielonce albo
Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach. Warto też zaplanować sobie wycieczkę do Wielkopolskiego Parku Narodowego albo Parku Krajobrazowego
Promno, gdzie przed pojawieniem się
liści na drzewach dno lasu w wielu miej-

FOT. ARCHIWUM SMP

Takie było powietrze w roku 2019

w Puszczy Noteckiej w rejonie Stobnicy albo nad strumieniem poniżej Łysego Młyna w pobliżu Biedruska. Oprócz
wrażeń botanicznych takie wycieczki
mogą również przynieść spotkania
z bobrem i śladami jego inżynierskiej
działalności.
Ciekawym doświadczeniem może być
zimowy spacer nad jezioro. Oczywiście
(poza morsami) raczej mało kto będzie
miał ochotę na kąpiel w wodzie o temperaturze bliskiej zera, ale sam widok pustej
plaży popularnego kąpieliska w Niepruszewie, Lusowie, Pobiedziskach czy Zborowie jest wystarczającym pretekstem do
zaplanowania wycieczki.
Piotr Basiński
Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna

Zamiast przejazdu kolejowego z rogatkami będzie długi na 70 m tunel pod
torami. Zamiast skrzyżowania z sygnalizacją świetlną – rondo. Takie są założenia budowy bezkolizyjnego przejazdu
przez tory kolejowe w Kobylnicy. Inwestycja będzie kosztować około 40 mln
zł. 10 lutego podpisana została umowa
dotycząca finansowania budowy.
Zgodnie z zapisami umowy PKP PLK
przekaże dofinansowanie powiatowi poznańskiemu, który poprzez Zarząd Dróg
Powiatowych w Poznaniu będzie realizował inwestycję w Kobylnicy. – Tunel
w Kobylnicy, to jeden z wielu obiektów,
które powstają w ramach projektu z Krajowego Programu Kolejowego. Inwestycje
te, z wykorzystaniem środków unijnych,
stworzą bezpieczniejszy i sprawniejszy
system komunikacji – mówił Arnold
Bresch, członek Zarządu PKP PLK.
Jak podkreśla Jan Grabkowski, starosta
poznański zadanie to znacznie poprawi
bezpieczeństwo użytkowników skrzyżowania drogi powiatowej z trasą kolejową. – Uwzględni potrzeby zarówno kierowców, jak i rowerzystów oraz pieszych.
Wpłynie też na czas przejazdu w kierunku Poznania, Swarzędza oraz Pobiedzisk
– wyjaśnia starosta.

Tunel powstanie na ulicy Swarzędzkiej
w Kobylnicy. To droga powiatowa, codziennie przejeżdża nią średnio 12,5 tys.
pojazdów. Są to głównie samochody osobowe, którymi mieszkańcy aglomeracji
dojeżdżają do pracy w Poznaniu i Swarzędzu.
Na linii kolejowej Poznań – Gniezno
panuje duże natężenie ruchu. Jeżdżą
tędy pociągi pasażerskie i towarowe. To
sprawia, że rogatki są często zamknięte.
A wtedy korkuje się nie tylko ulica Swarzędzka w Kobylnicy, ale również droga
wojewódzka z Poznania w kierunku Pobiedzisk. – Koszt budowy samego tunelu
szacowany jest na ponad 20 mln zł. Ale
na tym nie koniec. Aby ruch sprawnie się
odbywał, przebudowane muszą zostać
również okoliczne drogi, w tym skrzyżowanie ulicy Swarzędzkiej z drogą wojewódzką nr 194. Zgodnie z opracowaną
koncepcją, powstanie tam rondo. Szacuje
się, że inwestycja pochłonie łącznie około 40 mln zł. Sfinansować ją mają powiat
poznański, samorząd województwa, gmina Swarzędz oraz PKP PLK – wyjaśnia
Jan Grabkowski. – Zgodnie z podpisaną
umową PKP PLK dołoży do budowy tunelu blisko 20,5 mln zł – dodaje.
mw/UMiG Swarzędz
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L u t y W NASZYCH GMINACH

Jak iskierka

obojętnie obok człowieka potrzebującego
– nigdy w życiu!, nie poddawać się i próbować to jakby jej życiowe dewizy.
Twórczość pani Mirosławy jest pełna
emocji, ale i refleksji. Często poetycką
strunę poruszy piękno przyrody – to
Boskie Dzieło, które tak wzrusza panią
Mirkę. Czasem inspiracją do napisania
wiersza bywa czyjś los, wtedy jest to głos
o pamięć. Porusza też temat miłości, tej
macierzyńskiej, jak i tej pomiędzy dwojgiem ludzi. Jest piewcą celebrowania
wspólnych chwil z ukochaną osobą, pielęgnowaniem uczucia i wspólnego życia,
z których płynie ta szczególna siła dla
człowieka.
Wnosi dużo radości pomiędzy ludzi
i wiary w dobre jutro. Jest jak iskierka:
energiczna, ciepła i rozjaśniająca chwile.
Marta Jankowska

BUK
n 27 lutego, g. 19, kino Wielkopolanin,
retransmisja wielkiego koncertu urodzinowego Orkiestry Johanna Straussa
pod batutą Andre Rieu, holenderskiego króla walca. Bilety: 43 zł
n 28 lutego – 1 marca, hala OSiR, Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt rocznik 2006. Łącznie w turnieju
weźmie udział 11 zespołów z całej Polski, co stanowi 180 zawodniczek, trenerów i działaczy. Wstęp wolny
n 29 lutego, g. 17, kino Wielkopolanin,
Koncert Jubileuszowy z okazji 50-lecia
Zespołu Folklorystycznego Złote Kłosy.
Wstęp bezpłatny
FOT. NATALIA GREWLING

Mirosława Cecylia Nowak wiązana
jest z Klubem Literackim „Amator”
w Śremie. Jest osobą niepełnosprawną od urodzenia. Szczęśliwa mama
dorosłego syna. Ale przede wszystkim jest optymistką – idealistką i poetką.
Pani Mirosława urodziła się w 1957 r.
w Śremie, jako najmłodsza z licznego rodzeństwa. Jest absolwentką Liceum Ekonomicznego im. O. Langego w Poznaniu. Nadal ciągle i chętnie
się dokształca. Udziela się społecznie.
Szczególnie bliskie są jej inicjatywy dla
dzieci, w których często bierze udział.
Jest pełna entuzjazmu, chęci działania,
czasem „w gorącej wodzie kąpana”, ale
dzięki temu poruszająca machinę działania i realizacji. Radosna i dowcipna,
rodzinna, pełna ciepłych uczuć. Przejść

Mirosława Cecylia Nowak

Papusza i ja

Poranne myśli – przyjacielowi

Papusza oczy jak węgiel miała
i mnie natura takie dała.
Papusza serce jak ptak posiadła
i mnie mateńka takim obdarowała.
Papusza swe wiersze przyjaciołom powierzała
i ja chętnie dla nich pisałam.
Papusza w chorobę psychiczną uciekała
i ja ciężar kalectwa dźwigałam.
Papusza szczerze Boga i ludzi kochała
i ja Chrystusa i bliźnich umiłowałam.
Papusza Cyganów nam pokazała
i ja ich kulturę podziwiałam.
Poetko barwnych Romów
rożnymi drogami chadzałyśmy
Świat ukochałyśmy i słowami
utrwalałyśmy Ty i ja...

W każdym z nas, mieszanka dobra i zła
posługując się arytmetyką, plus i minus trwa
czy równoważysz obojętnością?!
Znasz myśli Benedykta XVI – mówił:
są trzy obszary bytowania:
obszar wód głębokich – ryb milczących ,
ziemia – obszar życia zwierząt krzyczących,
obszar przestworzy niebieskich – ptaków śpiewających.

MUROWANA GOŚLINA
n 22 lutego, Sala OSP Murowana Goślina, VII Charytatywny bal karnawałowy
Podróż dookoła świata. Koszt: 280 zł od
pary
n 23 lutego, Hala sportowo-widowiskowa, ul. Mściszewska 10, Aktywna
zima - fit maraton. Wstęp Wolny

Jesteśmy jednością z naturą,
te obszary są w nas:
milczenia – cierpienia , krzyku – złości, śpiewu – radości.
Rozwijaj je w sobie,
pomnażaj piękno i dobro,
nie bądź obojętny – przyjacielu.

FOT. BARBARA WICHER

Wartę honorową pełniły służby mundurowe

czytaniu rozkazu harcerskiego, modlitwie za poległych oraz złożeniu wiązanek
i zniczy pod tablicą, na której upamiętniono kolejne nazwiska bohaterów,

uczestnicy wysłuchali krótkiej prelekcji
w wykonaniu historyków wojskowości
z Poznania.
dm/UG Czerwonak

CZERWONAK
n 21 lutego, g. 17.30-20.30, z cyklu Pomysłodajnia: niepowtarzalne wzory na
drewnianym taborecie. Do dyspozycji
farby akrylowe i kredowe. Inspiracją
do tworzenia własnych kompozycji
będą motywy zaczerpnięte z dawnych
skrzyń posagowych oraz haftów ludowych. Koszt: 100 zł/os.
n 21 lutego, g. 20-22, Hala Sportowa
w Czerwonaku, Tańczymy. Maraton
Tańca. Udział bezpłatny
DOPIEWO
n 23 lutego, g. 9, Hala Sportowa GOSiR w Dopiewie, Turniej Trzech Boisk. To
cykl rozgrywek w piłkę nożną w 2020
roku na trzech różnych boiskach na
terenie gminy Dopiewo i w trzech różnych terminach. Wstęp bezpłatny

Spotkanie pod powstańczym głazem
Niemal równo w setną rocznicę kończącego Powstanie Wielkopolskie rozejmu w Trewirze, mieszkańcy, w tym
potomkowie Powstańców związanych z gminą Czerwonak, zebrali się
w Czerwonaku.
W miejscu upamiętniającym bohaterów
zwycięskiego zrywu – tuż pod powstańczym muralem oraz przy głazie zdobionym replikami broni z okresu Powstania
Wielkopolskiego, spotkali się przedstawiciele samorządu gminnego: wójt gminy
Czerwonak Marcin Wojtkowiak, przewodniczący rady gminy Wojciech Skrzekut, radni i sołtysi, liczna reprezentacja
harcerzy, młodzież, w tym poczty sztandarowe z gminnych Szkół Podstawowych
oraz przedstawiciele rodzin powstańczych.
Wartę honorową pełniły służby mundurowe: przedstawiciele Zakładu Karnego
w Koziegłowach, Straży Gminnej oraz
harcerstwa.
Po okolicznościowych przemówieniach,
odśpiewaniu hymnu państwowego, od-

metropolia

OBORNIKI
n 23 luty, g. 17, Obornicki Ośrodek Kultury, Koncert Obornickiej Orkiestry Dętej Samotny pasterz impresje małych
serc. Wstęp wolny.
n 25 luty, g. 10, Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy, Warsztaty dla mamy
i bobasa. Obowiązują zapisy. Tel. (61)
29 60 265; (61) 29 60 276; 503 765 086.
n 26 lutego, g. 16.30, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, Dyskusyjny
Klub Książki.
n 26 lutego, g. 18, Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy, Spotkanie promujące
wydanie almanachu Obornickich Osobowości Sportowych Gminy Oborniki.
Wstęp wolny

n 29 lutego, g. 11, Dom Kultury w Objezierzu, Prezentacja książki Marcina
Libickiego. Wstęp wolny
n 29 lutego, g. 16, Obornicki Ośrodek
Kultury, Kabaret Paranienormalni. Bilety: 55 zł
n 29 lutego, g. 18, Bieg Żołnierzy Wyklętych (start planowany jest na godzinę 18 na Drodze Leśnej, na wysokości
boiska Orlik)
POBIEDZISKA
n 23 lutego, g. 19, Sala Duża Pobiedziskiego Ośrodka Kultury, Callum Spencer (Wielka Brytania) – koncert. Callum
Spencer urodził się i wychował w North
Yorkshire, w Wielkiej Brytanii. Jego
pierwsze single trafiły na kilka ważnych
playlist na Spotify, a także wywindowały artystę na kilka ważnych festiwali,
w tym chociażby na The Brave Festival
w Amsterdamie. Callum właśnie wydał
swoją debiutancką EP „Nothing But
Strangers”. W muzyce tego Brytyjczyka
słychać też wpływy chociażby Eda Sheerana czy Damiena Rice’a.
n 28 lutego, g. 18, Sala Konferencyjne
POK, Wystawa malarstwa i grafiki Ryszarda Białka Zima w obrazach. Wstęp wolny
SUCHY LAS
n 25 lutego, g. 19, hala Gminnego
Ośrodka Sportu w Suchym Lesie,
Koncert Ostatkowy z Orkiestrą Dętą
Chludowo. W trakcie koncertu już po
raz trzeci zostanie wręczona statuetka
Dębowego Liścia dla wybitnych osobowości z gminy Suchy Las. Bilety: 15 zł
n 29 lutego, g. 12.30, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy
Las, Jerz Igor – koncert niezwykłego
muzycznego duetu. Bilety: 15 zł
SWARZĘDZ
n 22 lutego, g. 15.30 początek imprezy, g. 17 – mecz, hala Swarzędzkiego
Centrum Sportu i Rekreacji, mecz
charytatywny koszykówki z udziałem
drużyny Lider Swarzędz vs. Nauczyciele i Uczniowie Swarzędzkiej Czwórki,
z udziałem radnego Dawida Książkiewicza oraz Szymona Ziółkowskiego.
Całkowity dochód z rozgrywek zostanie przekazany na dofinansowanie doposażenia sal rehabilitacyjnych i wypoczynku uczniów klas specjalnych.
n 26 lutego, Swarzędzkie Centrum Histori i Sztuki (ul. Bramkowa 6 w Swarzędzu),
wystawa Anioły są wśród nas. Wystawa
prezentuje prace uczestników warsztatów terapii zajęciowej Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka. Czynna będzie w dniach
26 lutego do 10 marca.
oprac. pn
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