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remont Gdyńskiej
w Czerwonaku

Ponad 40,2 mln zł będzie kosztować przebudowa ulicy Gdyńskiej
na odcinku od granicy Poznania do zjazdu do Centralnej
Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, na terenie gminy
Czerwonak. W II kwartale tego roku wybrany zostanie wykonawca,
a zakończenie robót planowane jest na koniec 2019 roku.

Fot. Paweł Napieralski
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nwestycja uzyskała dofinansowanie
z WRPO 2014–2020 w wysokości blisko
12,3 mln zł w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Poznania
(ZIT dla MOF Poznania). Umowę o udzielenie dofinansowania 13 marca podpisali
Marek Woźniak, marszałek województwa
wielkopolskiego, i Maciej Wudarski, zastępca prezydenta miasta Poznania. Stowarzyszenie Metropolia Poznań w trakcie
uroczystości reprezentował starosta poznański Jan Grabkowski, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
– Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ta inwestycja jest ważna. Dzisiejsza uroczystość to
dowód dobrego współdziałania samorządów – mówił marszałek Marek Woźniak.
Inny aspekt wydarzenia zauważa Jacek
Jaśkowiak, prezes zarządu Stowarzyszenia
Metropolia Poznań, prezydent Poznania:
– Obecny układ drogowy zostanie przebudowany, by ułatwić przemieszczanie
się mieszkańcom tej części aglomeracji,
a konkretnie, wyeliminować tzw. wąskie
gardło na jednym z głównych wyjazdów
z miasta w kierunku północnym. Celem
tej inwestycji jest skrócenie czasu dojazdu
i poprawa bezpieczeństwa. Powstaną bowiem zatoki autobusowe, chodniki, droga
rowerowa oraz ciągi pieszo-rowerowe.
Dofinansowana inwestycja dotyczy fragmentu drogi wojewódzkiej nr 196 (ul.
Gdyńska) o długości ok. 1,2 km. Obecnie

Na remont Gdyńskiej z niecierpliwością czekają mieszkańcy Koziegłów

droga jest jednojezdniowa, po remoncie
będzie dwujezdniowa, na każdej z jezdni będą dwa pasy. Dodatkowo w ramach projektu planuje się przebudowę
dwóch drogowych skrzyżowań – z ul.
Piaskową oraz z ul. Poznańską ze skrzyżowań zwykłych na skrzyżowania typu
rondo, budowę sygnalizacji świetlnej na
projektowanym przejściu dla pieszych
i rowerzystów lokalizowanym na odcinku
pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Piaskową
a projektowanym zjazdem do Centralnej
Oczyszczalni Ścieków.
Paweł Napieralski

Jan Grabkowski, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia

Metropolia Poznań, starosta poznański: – Przebudowa
ul. Gdyńskiej na terenie gminy Czerwonak wpłynie na
polepszenie warunków życia mieszkańców najludniejszej
wsi w Polsce, wsi Koziegłowy zamieszkanej przez kilkanaście
tysięcy osób. W miejscu tym, co zrozumiałe, panuje ogromny
ruch. Po modernizacji drogi pojawią się warunki do stworzenia lepiej
funkcjonującej komunikacji publicznej, i to nie tylko na trasie pomiędzy
gminą a Poznaniem, ale na terenie całej aglomeracji poznańskiej. Co
również jest bardzo istotne, przebudowa ul. Gdyńskiej zwiększy komfort
podróżowania z Poznania w kierunku północnym.

W SKR Ó C IE
n Starosta „Osobowością Roku”.
Jan Grabkowski został „Wielkopolską
Osobowością Roku 2017” w plebiscycie
„Głosu Wielkopolskiego”. Starosta poznański wygrał w kategorii samorządność i społeczność lokalna. Otrzymał
9267 głosów. To zdecydowanie najlepszy
wynik w całym konkursie, biorąc pod
uwagę także pozostałe kategorie, a nagrody wręczono również dla najlepszych
w kulturze, biznesie oraz w działalności
społecznej i charytatywnej. Oficjalna
uroczystość wręczenia nagród odbyła
się 13 marca w poznańskim hotelu Bazar. Jan Grabkowski został nominowany
za to, że „dzięki jego pracy i zespołu pod
jego kierownictwem jesteśmy w czołówce rankingu powiatów w Polsce”. W plebiscycie uczestniczyli czytelnicy „Głosu
Wielkopolskiego”.
n Rozmowy o bezpieczeństwie
w Dopiewie. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na to
wpływ” – to temat debaty, która odbyła
się na początku marca w Dopiewie. Było
to pierwsze takie spotkanie. Zorganizował ją nowy Komisariat Policji w Dopiewie przy współudziale Komendy Miejskiej
Policji w Poznaniu. W trakcie spotkania
m.in. przedstawione zostały sylwetki sześciu dzielnicowych gminy Dopiewo. Na
jednego dzielnicowego przypada około
2,5 tys. mieszkańców. W gminie Dopiewo
z roku na rok przybywa mieszkańców,
a drogi stają się coraz bardziej zatłoczone. Głównym niebezpieczeństwem dla
mieszkańców są samochody przekraczające dozwoloną prędkość. W najbardziej
niebezpiecznych miejscach, tj. na całym
odcinku ul. Więckowskiej, dokonywany jest cykliczny pomiar prędkości oraz
trzeźwości kierowców. Natomiast obszar Dąbrówka/Skórzewo jest miejscem,
w którym problemem są nieprawidłowo
zaparkowane samochody.
n Bokserski talent w Szamotułach. Kacper Nowicki, mieszkaniec
Szamotuł, został wicemistrzem Polski
w rozgrywanych w Ciechocinku XXV Mistrzostwach Polski Juniorów w Boksie.
W zawodach wystartowało 138 zawodników w wieku 17–18 lat z 80 klubów. Młody zawodnik trenuje w klubie Szamotuły
Boxing Team. Kacper Nowicki walczył
w kategorii 91 kg, w finale zmierzył się
z Bartoszem Głomskim z Chojnic, po wyrównanej walce szamotulanin przegrał
na punkty i zdobył srebrny medal.
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Mniej reklam
na ulicach
Rozmowa z Piotrem Sobczakiem, prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich
Oddział w Poznaniu*:
Paweł Napieralski: Ustawa krajobrazowa
m.in. daje możliwość uporządkowania
przestrzeni w kontekście ekspozycji reklam. Jednym z instrumentów ustawy
jest uchwała rady gminy, określająca
zasady i warunki sytuowania tych obiektów. Czy sądzi Pan, że to dobry sposób na
wyeliminowanie chaosu reklamowego?
Piotr Sobczak: Patrząc przez pryzmat innych krajów, uporządkowanie przestrzeni jest jak najbardziej możliwe. I możliwe
jest tylko tą drogą, za pomocą jasno określonych i kompleksowo przemyślanych
zasad zapisanych w akcie prawa miejscowego obowiązującego na obszarze całej
gminy. Do tej pory reklamę można było
ograniczać planem miejscowym, ale jak
wiemy, stopień pokrycia planami jest
w Polsce niewielki. Dodatkowo, jako że
tworzone w różnych latach i przez różnych autorów, stanowią nierzadko zbiór,
niekorelujących ze sobą przypadków.
Kierunek działania jest więc bardzo dobry. W Polsce mamy jednak pewien problem. Ustawa krajobrazowa ma drobną
wadę prawną, która może wywrócić każdą taką uchwałę.
Jaka to jest wada?
Ustawodawca wprowadził obowiązek
ustalenia terminu i warunków dostosowania istniejących reklam do zapisów
uchwały. W przypadku terminu, pojęcia
w miarę precyzyjnego, jest dowolność,
w tym możliwość wprowadzenia bardzo
długiego okresu karencji, to dobrze. Natomiast w przypadku konieczności określenia warunków dostosowania reklam
do norm uchwały zadanie wydaje się
niewykonalne. Przykładowo: czy normę
ma stanowić „ten, kto będzie pierwszy”?
Uważam, że nie. Takie kwestie winno się
rozstrzygać z racji na wymagania ładu
przestrzennego, a nie przypadek wynikający z terminu podjęcia inwestycji.
Słuszne są zatem działania Ministerstwa
Infrastruktury, które w tzw. „ustawie inwestycyjnej” odstępuje od tego nakazu.
Kto więc będzie decydował o tym, czy
można w przydomowym ogródku ustawić reklamową planszę?
Uchwała reklamowa daje podstawy do
określenia polityki reklamowej, czyli stworzenia spójnych założeń, pozwalających
kształtować przestrzeń gminną pod tym
kątem. Stąd ogromną pracę będą mieli do
wykonania plastycy miejscy lub gminni

Fot. Paweł Napieralski

„Zgodnie z ustawą za każde umieszczenie reklamy trzeba będzie wnieść opłatę
do budżetu gminy. W tym momencie
się okaże, że nie każda reklama jest
opłacalna”.

i urbaniści. To oni będą musieli określić
zasady sytuowania reklam, które następnie
opisane zostaną w uchwałach. Będą m.in.
musieli ocenić, czy należy podzielić gminę
na strefy, w celu zróżnicowania regulacji.
Wiadomo, że oddziaływanie reklam usytuowanych w okolicach rynku będzie silniejsze od eksponowanych na jakiejś bocznej
ulicy przy granicy gminy.
W wielu miejscach na terenie metropolii, zwłaszcza przy głównych drogach, na
co dzień zauważamy chaos reklamowy.
Jak tę sytuację rozwiążą uchwały? Które
reklamy będą mogły pozostać w dotychczasowym miejscu, a które będzie trzeba
usunąć? Może dobrze byłoby na początku wprowadzić zapis o usunięciu wszystkich reklam w gminie, po czym przyjmować już wnioski o ustawienie reklam
z uwzględnieniem nowych przepisów?
Wprowadzenie takiego zapisu byłoby,
delikatnie mówiąc, ryzykowne. Po pierwsze, ustawa nie daje kompetencji gminom
do tego żeby z poziomu prawa miejscowego usunąć wszystkie reklamy po to
tylko, by zrobić miejsce dla nowych nośników. Dochodzą do tego jeszcze prawa
nabyte – należy uszanować pracę tych,
którzy zgodnie z obowiązującym prawem
w celu lokalizacji reklamy pozyskiwali
niezbędne dokumenty, umowy i zgody
administracyjne. Wyobrażam sobie, że
takie podejście mogłoby „położyć” niejeden biznes lub budżet domowy.

W takim razie, jak może wyglądać
wprowadzenie w życie takiej uchwały?
Można to zrobić z wykorzystaniem
dwóch możliwości. Pierwsza, wymagająca dużej sprawności organizacyjnej, to
wypracowanie norm i ich egzekwowanie
również drogą kar. Druga, chyba łatwiejsza, dotyczy sytuacji, gdy gmina zakłada,
że przestrzeń uporządkuje się z tego tytułu, że o tym, gdzie reklama będzie eksponowana, będzie decydowała opłacalność
jej lokalizacji. Zgodnie z ustawą każde
umieszczenie reklamy będzie się wiązać
ze stosowną opłatą do budżetu gminy.
W tym momencie reklamy, które nie przynoszą odpowiedniego dochodu lub
przynoszą straty, zostaną usunięte. Efekt
dla przestrzeni? Mniej reklam.
Czy w inny sposób, niż wnoszenie
opłat, nie można doprowadzić do regulacji związanych z ekspozycją reklam?
Uważam, że dowodem na to, że to jedyny
sposób, jest stan obecny. Sytuacja, w której nie ma żadnych fiskalnych rozwiązań,
powoduje, że mamy chaos reklamowy.
Żadne inne narzędzie w takich przypadkach się nie sprawdza. Reklamy przynoszą tak duży dochód właścicielom, że bez
odpowiednich narzędzi fiskalnych uporządkowanie przestrzeni jest niemożliwe.
Na wprowadzeniu regulacji związanych
z ekspozycją reklam w przestrzeni skorzysta estetyka gmin, ale też budżet gminy.
Zadaniem ustawy krajobrazowej jest
dbałość o krajobraz. Założenia fiskalne
mają służyć głównie temu.
Czy nie sądzi Pan, że byłoby korzystne dla obszaru metropolii Poznań,
gdyby na poziomie Stowarzyszenia
Metropolia Poznań zostały opracowane zasady funkcjonowania reklam
w przestrzeni, które byłyby wspólne dla
wszystkich gmin wchodzących w skład
Stowarzyszenia?
Stowarzyszenie może określić ramy, zasady, koncepcję, która następnie zostanie
zaakceptowana przez Radę Metropolii,
natomiast gminy, zgodnie z zapisami
ustawy, są zobowiązane szczegółowe
ustalenia zawrzeć w uchwałach. Oczywiście uchwały muszą być zaakceptowane
przez miejscowych radnych. Uważam, że
określenie wspólnych zasad byłoby z wielu względów korzystne. Brak kompleksowego podejścia może prowadzić do
„suburbanizacji reklamy” – sytuacji, gdy
jedna gmina wprowadzi zasady, których
nie ma w gminie sąsiadującej, i plansze
z terenu jednej gminy znikają, a pojawiają się za miedzą.
rozmawiał: Paweł Napieralski
*Piotr Sobczak jest też dyrektorem
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta Poznania
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Budowa jest już wykonana w 50 proc.

Kostrzyn będzie
miał halę
Do końca czerwca powinna zostać oddana do użytku nowoczesna hala sportowa w Kostrzynie. Inwestycja będzie
kosztowała ponad 9 mln zł. Oprócz
zajęć uczniów z wf w sali organizowane
będą duże wydarzenia kulturalne.
Gmina Kostrzyn dynamicznie się rozwija,
notuje duże przyrosty nowych mieszkańców, również w wieku szkolnym. Sytuacja wymusza m.in. rozbudowę obiektów
oświatowych. Dlatego władze gminy podjęły decyzję o rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kostrzynie o halę sportową.
– Obecnie warunki nauczania w zakresie
wychowania fizycznego oraz zajęć ruchowych są bardzo trudne – wyjaśnia Szymon Matysek, burmistrz gminy. Aktualnie sala nie spełnia wymogów nauczania
wielu dyscyplin, a liczba grup, które mogą
korzystać z pomieszczenia w danym momencie, jest bardzo ograniczona.
Nowy obiekt będzie pełnił funkcję przyszkolnej sali sportowej. Na parterze budynek podzielony będzie na dwie części: salę sportową oraz

zaplecze socjalno-techniczne, w którym
zlokalizowane będą m.in. hol wejściowy wraz z szatnią, szatnie i łazienki dla
sportowców, pokój nauczyciela (trenera),
pomieszczenie pierwszej pomocy, magazyn na sprzęt sportowy. Na pierwszym
piętrze znajdzie się widownia oraz zespół
szatniowy i pomieszczenie pomocnicze.
W części zaplecza zlokalizowane będą
pomieszczenia techniczne: centralna
wentylacja oraz kotłownia.
Sala jest już wykonana w ok. 50 proc. Postawione są fundamenty, posadzki, konstrukcje żelbetonowe, ściany zewnętrzne,
ściany wewnętrzne, dach oraz częściowo
wykonane roboty instalacyjne. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w sierpniu
2017 roku, a budowa ma się zakończyć
w czerwcu tego roku. Koszt realizacji projektu szacuje się na prawie 9,4 mln zł, wysokość dofinansowania wyniesie blisko
4 mln zł. Dofinansowanie pochodzi ze
środków UE, z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO
na lata 2014–2020.
pn

Szymon Matysek, burmistrz gminy Kostrzyn: – Marzenia

się spełniają. Po 55 latach istnienia budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nareszcie uczniowie będą
mogli korzystać z obiektu sportowego, na jaki zasługują. Nowa
sala sportowa przystosowana będzie do prowadzenia ćwiczeń
w trzech niezależnych grupach, na boisku treningowym do koszykówki,
siatkówki oraz na boisku wielofunkcyjnym. To również inwestycja dla
wszystkich mieszkańców gminy. Obiekt ma być wykorzystywany nie tylko na
cele sportowe, także umożliwi organizację dużych imprez kulturalnych.

Powiat poznański
Zdrowym Samorządem
Powiat poznański został jednym z laureatów prestiżowego konkursu Zdrowy Samorząd. Nagrodę otrzymał za realizację
programów polityki zdrowotnej w zakresie
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV oraz profilaktyki
zakażeń pneumokokowych wśród dzieci
z powiatu poznańskiego. Konkurs Zdrowy Samorząd zorganizowany został przez
Portal Samorządowy oraz portal i magazyn

Rynek Zdrowia. Głównym celem konkursu
był wybór jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny
realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych chorób.
Na konkurs wpłynęło aż 160 projektów
zgłoszonych przez 60 samorządów. Oficjalna ceremonia wręczenia nagród odbyła się
8 marca w Katowicach.
oprac. kk
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Trwa remont
linii kolejowej do Piły
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Najwięcej azbestu zalega na dachach budynków gospodarczych

Początek prac modernizacyjnych na dworcu w Obornikach

W związku z prowadzonym remontem
na linii kolejowej Poznań – Piła na odcinku pomiędzy Wargowem a Obornikami wprowadzono komunikację zastępczą – autobusową.
Zakończył się pierwszy etap prac między
Poznaniem a Obornikami Most na linii
kolejowej Poznań – Piła. Szeroki zakres
robót, które rozpoczęły się w marcu na
odcinku Wargowo – Oborniki, wymaga
zmian w kursowaniu pociągów. Dlatego od 11 marca do 4 maja 2018 roku na
tym odcinku linii wprowadzona zosta-

ła zastępcza komunikacja autobusowa.
Pasażerowie korzystający z kolejowego przystanku Oborniki Wlkp. Miasto
odprawiani są w tym okresie z peronu
nr 1 i peronu nr 2 Dworca Autobusowego przy ul. Powstańców Wlkp. (dawny
dworzec PKS Oborniki). Organizatorem
autobusowej komunikacji zastępczej są
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (infolinia: 703 20 20 20).
Modernizacja linii kolejowej z Poznania
do Piły to ważna inwestycja kolejowa
w Wielkopolsce. Linia obsługuje ruch

regionalny i dalekobieżny. Łączy ważne
ośrodki północnej Wielkopolski oraz południe kraju m.in. z Kołobrzegiem.
W ramach modernizacji na terenie metropolii Poznań powstaną cztery nowe
przystanki kolejowe: Poznań Podolany,
Złotniki Grzybowe, Złotkowo oraz Bogdanowo. Przebudowane zostaną m.in. stacje:
Złotniki, Wargowo, Oborniki Wielkopolskie oraz przystanki: Poznań Strzeszyn,
Golęczewo, Chludowo, Oborniki Miasto.
W ramach projektu zmodernizowane zostanie blisko 130 km torów.
aw

W poprzednim numerze „Kuriera Metropolitalnego” rozpoczęliśmy prezentację działań prowadzonych na terenie
jednostek samorządu terytorialnego
tworzących Stowarzyszenie Metropolia
Poznań w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Dzisiaj informacje
o działaniach prowadzonych przez gminy Czerwonak i Dopiewo.

Stacja mierzy w sposób ciągły zawartość
w powietrzu m.in.: tlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu PM10,
benzenu, etylobenzenu, toluenu i ksylenu.
Na terenie gminy regularnie kontrolowane są budynki posiadające indywidualne,
własne kotłownie. W 2017 roku Straż
Gminna Czerwonak sprawdziła 127 palenisk. W trakcie tych kontroli stwierdzono
45 nieprawidłowości. Nałożono 34 mandaty karne, a 11 osób pouczono. W ubiegłym roku strażnicy przyjęli 141 zgłoszeń
w sprawie spalania odpadów.

Telefon Antysmogowy. Mieszkańcy, dzwoniąc pod numer 722 323 362, zgłaszają
miejsca, które ze względu na kolor dymu
lub zapach budzą ich niepokój, a strażnicy
sprawdzają sygnały. Mandatami do 500 zł
za palenie w piecach materiałów niedozwolonych ukarali dotychczas kilka osób.
Poprawie stanu powietrza służą nasadzenia drzew i krzewów. Ponadto gmina realizuje wielomilionowe inwestycje
mające na celu zwiększenie atrakcyjności podróżowania koleją (przy dworcach
w Palędziu i Dopiewie powstaną w tym
roku zintegrowane węzły przesiadkowe),
dostosowała też komunikację międzygminną do rozkładów kolejowych. Działania te mają przekonywać mieszkańców
do zmiany przyzwyczajeń i częstszego
korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast samochodów osobowych. To mniej
korków na drogach i czystsze środowisko.
Gmina podejmuje także działania informacyjne i edukacyjne, mające na celu
zmianę świadomości mieszkańców. Prowadzi akcje propagujące ekologię z wykorzystaniem gminnych maskotek żurawia DOP i wilgi EWO.
pn

Przeciw smogowi

W Czerwonaku
powietrze pod kontrolą

Pod koniec grudnia
w Koziegłowach na terenie gminy Czerwonak
zaczęła działać automatyczna stacja kontroli czystości powietrza.
Inwestycję zrealizowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
(około 412 tys. zł) oraz Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu (prawie 88 tys. zł). Suma pozyskanych środków pozwoliła na zakup
stacji wraz z aparaturą. Z budżetu gminy
(ok. 50 tys. zł) pokryte zostały koszty przygotowania terenu, na którym stoi stacja.

Dopiewo dotuje
wymianę pieców

Mieszkańcy gminy Dopiewo mogli w tym roku po
raz pierwszy składać wnioski o dopłaty do wymiany
starych pieców węglowych. Gmina w tegorocznym budżecie przeznaczyła na ten cel
250 tys. zł. Wnioskodawcy mają możliwość
ubiegać się o dotację do 5 tys. zł.
Rutynowe kontrole od początku sezonu
grzewczego prowadziła w tym roku Straż
Gminna. Dopiewo uruchomiło Gminny

Powiat dopłaca
do usuwania azbestu
Do 10 lipca br. roku mieszkańcy gmin
powiatu poznańskiego mogą składać
wnioski o bezpłatne usunięcie azbestu.
Odpowiednie dokumenty należy dostarczyć do swojego urzędu gminy.
O pomoc mogą występować m.in. właściciele nieruchomości, użytkownicy
wieczyści nieprowadzący działalności
gospodarczej, spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, działkowcy oraz instytuty
badawcze.
Powiat poznański jako pierwszy samorząd w Polsce 12 lat temu zainaugurował
program dopłat do usuwania azbestu.
W efekcie tej decyzji z dachów najróżniejszych budynków udało się usunąć i zutylizować ponad 9,5 tys. ton tego szkodliwego materiału. Początkowo mieszkańcy
ponosili 30 proc. kosztów przedsięwzię-

cia, ale od kilku lat dzięki współpracy
powiatu, gmin i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu całość wydatków
związanych z demontażem, transportem
i unieszkodliwieniem jest pokrywana ze
środków publicznych.
Wzrost liczby składanych wniosków
świadczy o coraz większej świadomości mieszkańców na temat szkodliwości
azbestu. W 2017 roku złożono o 200
wniosków więcej niż rok wcześniej. Konieczność usunięcia szkodliwego materiału z przestrzeni publicznej wynika
z ministerialnego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009–2032”. Do wywiązania się z tego obowiązku pozostało
jeszcze 14 lat. Obowiązek ten spoczywa
na właścicielach budynków.  oprac. kk

Historia w plenerach
Murowanej Gośliny
Sześć nocnych spektakli odbędzie się
w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie
w weekendy w czerwcu i lipcu. To będzie już trzeci sezon funkcjonowania
wielkiego widowiska historycznego
w Murowanej Goślinie zatytułowanego
Orzeł i Krzyż.
Od początku roku trwają prace nad odbywającym się w Murowanej Goślinie widowiskiem historycznym – Orzeł i Krzyż
– Niepodległa. Plenerowy spektakl zaprezentuje pełen przekrój historii Polski.
W tym roku wpisze się on w 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Spektakl potrwa 100 minut i będzie stanowić podróż w czasie od legendy o Lechu, Czechu i Rusie, poprzez początki
państwa polskiego z Chrztem Polski, aż
po wiek XX z przesłaniem Jana Pawła II
i Solidarności.
Widowisko prezentowane będzie po zachodzie słońca, z zastosowaniem nowoczesnych technik dźwiękowych, oświetleniowych i multimedialnych. Szczególną
siłą przedstawienia są jednak grający
w nim wolontariusze – mieszkańcy Murowanej Gośliny, Poznania i wielu sąsied-

nich gmin, łącznie ok. 400 osób. W widowisku biorą udział przede wszystkim
mieszkańcy Murowanej Gośliny, którzy
stanowią około 60 proc. wolontariuszy.
Jednak pozostała część to mieszkańcy aż
16 innych gmin: Poznań, Czerwonak, Suchy Las, Środa Wielkopolska, Wągrowiec,
Czarnków, Dolsk, Dopiewo, Gniezno, Janowiec Wielkopolski, Komorniki, Puszczykowo, Rogoźno, Swarzędz, Szamotuły.
W widowisko angażują się całe rodziny.
Najmłodszy aktor ma 4 lata, najstarsza
jest 84-letnia pani Krysia. Obecnie trwają
poszukiwania aktorów i statystów do tegorocznej edycji. Organizatorzy dążą do
tego, aby na scenie pojawiło się nawet 500
osób. 
pn
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Wiosenne strofy
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CZERWONAK
n 6 kwietnia, g. 19, premiera połączonych
sił teatrów Cyk oraz Zwierciadło, spektakl
Migracje, reż. Tomasz Rozmianiec, Centrum Kultury i Rekreacji (CKiR) w Koziegłowach, bilety: 5 zł
n 9 kwietnia, g. 18, otwarcie wystawy prac
Marka Lapisa Biało-czerwona
n 13 kwietnia, g. 19, Sonia Bohosiewicz
w monodramie Chodź ze mną do łóżka,
CKiR w Koziegłowach, bilety: 50 zł
n 19 kwietnia, g. 19, z cyklu Kino za trzy
zeta – Święta Polskie: Długi weekend,
reż. Piotr Gliński, wejściówki: 3 zł
n 26 kwietnia, g. 17, Koziołek Matołek i jego
przygody – spektakl dla dzieci od 5. roku
życia, CKiR w Koziegłowach, bilety: 15 zł
Fot. Archiwum rodzinne

Henryk Wojtysiak z wykształcenia jest ratownikiem medycznym. Mieszka w Obornikach i pracuje w tamtejszym szpitalu.
Interesuje się historią regionu, fotografią,
pisze wiersze. Jest współzałożycielem Towarzystwa Literackiego – Poetycki Wędrowiec, działającego przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach.
Towarzystwo istnieje już 12 lat. Celem Poetyckiego Wędrowca jest przygotowywanie
wieczorów poetycko-muzycznych, na których członkowie towarzystwa prezentują
dorobek własny, a także polskich poetów.
Henryk Wojtysiak wydał pięć tomików
wierszy: Oborniki w strofach zaklęte (2019),
Życie i przemijanie (2011), Wiejski pejzaż
(2013), Most uczuć (2013) i Życie cudem
jest (2017). Za swoją działalność otrzymał
w 2007 roku Honorowe Wyróżnienie od
burmistrza Obornik za promowanie miasta
poezją i fotografią. Za działalność na rzecz
dzieci otrzymał odznakę Przyjaciel Dziecka.
Przedwiośnie
Słońce
nieśmiałymi promieniami
przecedzało
przez durszlak noc.
Przedwiośnie
pachniało
świeżo zaoraną ziemią.
Oziminy,
jak kolce jeża,
delikatnie
czesały świt.
Krople rosy
obmywały twarz,
budzącej się po zimie przyrodzie.
Odrętwiałego żurawia przy studni
obudziło pianie koguta.
Idzie wiosna!

Wiosenny anioł
Na moim oknie
usiadł anioł,
rozłożył na parapecie
swoją błękitną sukienkę,
powachlował skrzydłami,
uśmiechnął się.
W dłoni
trzymał bukiet kwiatów,
jeszcze wilgotnych od rosy.
Gdy przymknąłem oczy,
chcąc zatrzymać tę chwilę,
zniknął,
pozostał po nim zapach wiosny.

Fiołki
Nie ufaj fiołkom,
odurzą cię słodkim zapachem,
omamią jak cyganka,
wywróżą miłość,
a potem zwyczajnie zwiędną.
Zasuszone płatki
schowasz
pomiędzy kartki pamiętnika,
by kiedyś
wspomnieć tę miłość,
która nie nadeszła.

Przez otwarte okno
dostrzegłem
nieśmiało wschodzące słońce.

Zaułek twórcy

Drodzy Czytelnicy, serdecznie zachęcamy do nadsyłania efektów swojej najróżniejszej twórczości. „Zaułek twórcy” to miejsce dla
Państwa – osób, które z potrzeby piszą poezję i prozę, malują, rzeźbią lub uprawiają inną twórczość i chciałyby jej efekty pokazać
innym. Zależy nam na tym, aby to były prace amatorskie. Oddajemy łamy do prezentacji „twórczości z szuflady”. Prace prosimy
nadsyłać na adres kurier@metropoliapoznan.pl. Prosimy dołączyć krótką historię powstania dzieła oraz kilka słów o sobie. red.

Przewodnik turystyczny dla metropolii
W dystrybucji pojawiła się nowa wersja
publikacji Atrakcje turystyczne. Okolice
Poznania. Folder został uzupełniony
o informacje dotyczące Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej.
Publikacja zawiera krótki opis dostępnych dla odwiedzających, najciekawszych, nietypowych i zaskakujących
atrakcji turystycznych (łącznie ponad 50
obiektów), podzielonych na kategorie: historia i architektura, przyroda, sport i rekreacja oraz inne atrakcje. Każdy obiekt
turystyczny, oprócz krótkiego opisu,
ilustrują zdjęcia, przytaczane są na jego
temat ciekawostki. Przy wizytówkach
poszczególnych atrakcji turystycznych
umieszczony został piktogram pocią-

Atrakcje
tur yst yczne
Okolice Poznania

gu wraz z symbolem odpowiedniej linii
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz
odległością od najbliższej stacji kolejowej

metropolia

i jej nazwą. Dodatkowo położenie wszystkich obiektów zaprezentowane zostało na
schematycznej mapie metropolii Poznań.
W środku publikacji umieszczono również schemat połączeń wraz z informacją, w którym roku zostaną uruchomione
poszczególne linie.
Folder wydany został w wersji kieszonkowej, w języku polskim (25 tys. egzemplarzy), angielskim (5 tys.) i niemieckim
(5 tys.), a dostępny jest (bezpłatnie)
w punktach informacji turystycznej.
Wersję pdf przewodnika można pobrać
ze strony internetowej www.plot.poznan.pl. Folder powstał przy współpracy Stowarzyszenia Metropolia Poznań
i PLOT. 
oprac. pn

DOPIEWO

n 10 kwietnia, g. 9, spektakl teatralny

(lalkowy) Pionokio w wykonaniu zespołu
teatru MER, sala GOK Dopiewiec, ul. Szkolna 11, dla dzieci w wieku 3–10 lat
n 11 kwietnia, spotkanie autorskie z Justyną Bednarek, g. 9 – Biblioteka w Dopiewie,
ul. Konarzewska 12, g. 11 – filia biblioteczna w Dąbrówce
n 22 kwietnia, g. 13, uroczystości ku czci
o. Mariana Żelazka
n 27 kwietnia, g. 18, koncert Stwora Głodomora, dla dzieci, sala widowiskowa CRK
w Konarzewie, bilety: 10 zł
n 27 kwietnia, nadanie rondu nazwy „Powstańców Wielkopolskich”
KOSTRZYN
n 8 kwietnia, g. 11, III Bieg Charytatywny
na 4 km, trasa: Wiktorowo–Rujsca–Wiktorowo, wpisowe: min. 15 zł. Dochód w całości zostanie przekazany na cele charytatywne.
OBORNIKI
n 6 kwietnia, g. 18, wieczór poetycko-muzyczny 20-lecie twórczości poetyckiej
Barbary Zielińskiej, Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy (BPMiG)
n 8 kwietnia, g. 17, Jubileuszowy koncert
z okazji 25-lecia Stowarzyszenia „Przyjaciel”, Obornicki Ośrodek Kultury (OOK)
n 10 kwietnia, g. 17, wernisaż wystawy
Piórkiem i węglem. Wystawa rysunków
i akwarel prof. Wiktora Zina z kolekcji Jerzego Kani, BPMiG
n 12 kwietnia, g. 9, II Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz,
BPMiG
n 13 kwietnia, g. 19, Turnau, Sowie Piosenki, OOK, bilety: 55–65 zł
n 14 kwietnia, g. 11, Papieski Rajd Nordic
Walking, Obornickie Łazienki
n 26 kwietnia, g. 9, spotkanie autorskie
z Wojciechem Widłakiem, OOK, wstęp
bezpłatny

n 28 kwietnia, DT4YOU MTB Maraton

Oborniki

ROKIETNICA

n 21 kwietnia, g. 10, X Jubileuszowe Grand

Prix w biegach im. Dominiki, Bieg Wiosny,
Pawłowice; dystanse: Bieg Malucha (dla
dzieci do lat 6) ok. 50 m; Bieg rodzinny ok.
1 km; Bieg główny ok. 7 km; nordic walking ok. 4 km
Suchy Las

n 6 kwietnia, g. 18, wernisaż wystawy

fotograficznej Magia opery Wojciecha
Guzikowskiego, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna (CKiBP), Hol, wstęp
wolny
n 7 kwietnia, g. 9, Święto Sucholeskiej Koszykówki – Dzień z Koszykówką, hala GOS,
wstęp wolny
n 7 kwietnia, g. 20, koncert Pablopavo
i Ludziki, CKiBP, sala widowiskowa, bilety:
30 zł
n 9 kwietnia, g. 19, spektakl Kwartet, wyst.:
Jan Peszek, Mikołaj Grabowski, Andrzej
Grabowski i Jan Frycz, CKiBP, sala widowiskowa, bilety: 60–70 zł
n 13–14 kwietnia, Dzień Dobry Sztuko:
XIII Przegląd Młodego Teatru Wielkopolski, CKiBP, sala widowiskowa, wstęp
wolny
n 14–15 kwietnia, 39. Międzynarodowy
Turniej Tańca, hala GOS, bilety: 20–30 zł,
do nabycia w kasach hali przed imprezą
n 21 kwietnia, g. 10–13, warsztaty szydełkowe Wiosenne mitenki (rękawiczki
bez palców), CKiBP, sala plastyczna, koszt:
95zł/45zł (z materiałami lub bez), liczba
miejsc ograniczona
n 27 kwietnia, g. 18, spotkanie autorskie z Dorotą Sumińską, CKiBP, sala
widowiskowa, wejściówki do odbioru
w bibliotece
SKOKI
n 22 kwietnia, pierwsza edycja zawodów
Skoki Cross Duathlon, rozgrywane będą
na dystansie: 5 km bieg, 14,5 km rower i na
koniec 2,5 km bieg. Trwają zapisy.
SWARZĘDZ

n 7 kwietnia, g. 19, koncert Grzegorza

Turnaua z zespołem, Swarzędzka Sala
Koncertowa w Zalasewie, bilety: 45 zł
n 12 kwietnia, g. 18.30, koncert MłoJazz
– młodzi śpiewają jazz, Swarzędzka Sala
Koncertowa w Zalasewie
n 20 kwietnia, g. 19, TEY-owe wspomnienie
lat 70. – recital Aleksandra Gołębiowskiego, Sala Konferencyjna Ośrodka Kultury
w Swarzędzu
n 22 kwietnia, g. 10.30, 7. bieg 10 km
Szpot Swarzędz 2018, informacje o biegu:
www.biegi.szpot.pl
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