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17 gmin powiatu poznańskiego

Co roku więcej pieniędzy
FOT. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SWARZĘDZU

W trakcie XXXIX sesji Rady
Powiatu w Poznaniu jednogłośnie zatwierdzono preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub też robót budowlanych przy zabytkach.

N

najbardziej
cyfrowe gminy

G

miny powiatu poznańskiego
zdominowały w Wielkopolsce konkurs prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na najbardziej cyfrową gminę Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2021. Najwyższym
wynikiem w województwie mogła
się pochwalić gmina Komorniki,
która otrzymała nagrodę główną.
Dalsze lokaty zajęły: gmina
Dopiewo, miasto Poznań, gmina
Mosina oraz gmina Rokietnica.
Zwycięzcy otrzymali wartościowe
nagrody: laptopy oraz urządzenia wielofunkcyjne. W sumie, w
całym kraju, w konkursie wzięło
udział ponad 700 gmin z całej
Polski. Jego celem było między
innymi włączenie gmin do aktywnego promowania idei samospisu
internetowego. (ts)

Dom mieszkalny Kolonii Poznańskich Zakładów Nawozów
Fosforowych (blok nr 3) w Luboniu może liczyć na remont
sków, w tym wiele od podmiotów
prywatnych, z czego 33 spełniło
wymogi formalne. Ostatecznie z
powiatowego wsparcia skorzysta
29 obiektów – mówi Natalia Siejek z Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Spora część z
2,5-milionowego wsparcia została
przeznaczona na ochronę dóbr
kultury sakralnej. Dzięki temu
nowy blask zyskają m.in. kościoły
parafialne św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie,
św. Michała Archanioła w Pobiedziskach czy też św. Mikołaja w

Nie oszczędzamy na
zabytkach, bo to dobra
kultury i nasze dziedzictwo
narodowe
Jan Grabkowski

STAROSTA POZNAŃSKI

Wierzenicy. Na poważne dofinansowanie mogą także liczyć parafie św. Michała Archanioła i Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych w
Rogalinku oraz Wszystkich Świętych w Kórniku.

pozarządowych

Dofinansowane zostaną również zabytki będące wyposażeniem
kościołów, m.in. prospekt organowy z kościoła św. Wawrzyńca
w Niepruszewie czy Epitafium
Macieja i Stanisława Niegolewskich
z kościoła św. Stanisława Biskupa i
Męczennika w Buku. Poważnym
beneficjentem powiatowych środków jest także uznawany za jedną
z pereł powiatu poznańskiego
Zamek w Kórniku, gdzie zostanie
przeprowadzony remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia. Będzie to już zresztą kolejny
etap tych prac. Po raz kolejny dofinansowane zostaną również prace
pielęgnacyjne i konserwatorskie
pomnikowych alei lipowych w
Luboniu oraz pielęgnacja alei grabowych w przypałacowym parku
w Wojnowie w gminie Murowana Goślina. Kontynuowany
będzie również remont i przebudowa dachu pawilonu pensjonarskiego dla kobiet funkcjonującego
w ramach zespołu budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w
Owińskach.
Więcej informacji na temat tegorocznego dofinansowania prac
konserwatorskich przy zabytkach, w tym zestawienie udzielonych dotacji znajduje się na stronie
powiat.poznan.pl
Tomasz Sikorski

wspólnymi siłami wesprzeć uchodźców
W

Warszawie odbyło się
pierwsze
merytoryczne
posiedzenie zespołu do spraw
uchodźców z Ukrainy. Liczy on
dwanaście osób – sześć z nich to
przedstawiciele strony rządowej, a
kolejnych sześć reprezentuje stronę
samorządową. W tej drugiej grupie
jest starosta poznański, Jan Grabkowski. Głównym celem zespołu
jest przygotowanie systemowych
rozwiązań dotyczących wsparcia
dla uchodźców z Ukrainy, w szczególności w zakresie edukacji, zdrowia oraz polityki społecznej.
– Już jakiś czas temu apelowaliśmy o stworzenie spójnej polityki
dotyczącej imigrantów w Polsce.
I to polityki długofalowej, o której chcielibyśmy porozmawiać w
szerszym gronie, przy okrągłym
stole, zapraszając do tej debaty
także przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracodaw-

S

tarosta poznański Jan Grabkowski wspólnie z Powiatową Radą Działalności Pożytku
Publicznego zapraszają w środę,
8 czerwca, w godz. 16:00 – 20:00
na VI Dzień Organizacji Pozarządowych w Powiecie Poznańskim.
Odbędzie się on w Gościńcu Siedem Drzew w Biskupicach Wielkopolskich. – Dzień Organizacji
Pozarządowych od lat organizowany jest wspólnie przez powiat
poznański i Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego. Ten
dzień już nie tylko potwierdza
słuszność idei społeczeństwa obywatelskiego. Ten dzień to swego
rodzaju święto powiatowych organizacji pozarządowych tworzących fundament dobra wspólnego – zapewnia Tomasz Skupio,
przewodniczący Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
– Zaplanowaliśmy między innymi
Certyfikację Rekomendowanych
Atrakcji Turystycznych; dyskusję
panelową na temat kształtu Rocznego Programu Współpracy z orgaTen dzień będzie
kolejnym potwierdzeniem
idei społeczeństwa
obywatelskiego
Tomasz Skupio

PRZEWODNICZĄCY PRDPP
FOT. ARCHIWUM

a ten cel zostanie przekazane
rekordowe 2,5 miliona złotych, dla porównania w ubiegłym
roku było to 2,2 miliona złotych.
– Wielokrotnie podkreślałem, że
nie oszczędzamy na zabytkach,
bo to dobra kultury i nasze dziedzictwo narodowe – mówi starosta poznański Jan Grabkowski. –
Powiat poznański już niemal od 23
lat dofinansowuje prace konserwatorskie. I z roku na rok te nakłady
rosną. Jest to m.in. związane z
tym, że systematycznie rośnie
zainteresowanie naszym programem. Wniosków składanych przez
mieszkańców i przedsiębiorców z
regionu jest coraz więcej – dodał.
W tym roku, tak jak i w latach
ubiegłych, o dofinansowanie
mogły się ubiegać obiekty wpisane do rejestru zabytków lub
znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. – W
sumie wpłynęło do nas 40 wnio-

dzień organizacji

ców czy też związki zawodowe
– mówił podczas briefingu prasowego prezydent Sopotu Jacek Karnowski, który został współprzewodniczącym zespołu ze strony
samorządowej.
– To było pierwsze spotkanie, więc trudno mówić o wielkich sukcesach. Ważne jednak jest
to, że potrafimy ze sobą rozma-

wiać, choć w pewnych kwestiach,
tak jak to jest choćby w przypadku
służby zdrowia, wydawać się może,
że mówimy w różnych językach.
Wiele sobie jednak obiecuję po
następnym spotkaniu, które zaplanowano na 16 maja i po kolejnych.
Do celu trzeba iść małymi krokami, cierpliwie i konsekwentnie –
podkreślał Jan Grabkowski. (ts)

nizacjami pozarządowymi; zwiedzanie parku botanicznego oraz
występ artystyczny. Nie zabraknie
również poczęstunku – dodaje.
O wpisaniu na listę decyduje
kolejność zgłoszeń, które przedstawiciele organizacji pozarządowych powinni kierować na adres
pozytek@powiat.poznan.pl wraz z
podaniem danych kontaktowych
nie później niż do 1 czerwca 2022
roku. Każda z organizacji może
delegować maksymalnie dwie
osoby. (red)

Pomoc dla Ukrainy
www.powiat.poznan.pl/wsparcie-dla-ukraincow
Zeskanuj kod
aby wejść na stronę

Powiatowa17.
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Koncert i zbiórka

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Kleszczewie wystąpi Postman. To
multiinstrumentalista, kompozytor i
songwriter z Ukrainy. Od 2017 roku
koncertuje po całej Europie, także
w małych miasteczkach czy wsiach.
Przed rokiem ukazała się jego druga
studyjna płyta zatytułowana „City
Freak”. Artysta śpiewa w języku
angielskim i ukraińskim. Postman
jest przy tym wnikliwym obserwatorem codziennego życia, wrażliwym
na relacje międzyludzkie. Umiejętnie przenosi te obserwacje do tekstów swoich piosenek, które dopełnia muzyką, tworząc idealną całość.
Swoje koncerty prowadzi w języku
polskim, a jest mistrzem opowieści –
potrafi rozbawić do łez, ale też wzruszyć i dać do myślenia. Ten koncert
to coś dla fanów grania spod szyldu
Boba Dylana… Artysta w Kleszczewie
wystąpi 13 maja, o godz. 19.00. Wstęp
bezpłatny. Podczas koncertu odbędzie się zbiórka pieniędzy oraz żywności dla ukraińskich uchodźców.

Zakończyła się siódma edycja konkursu fotograficznego pod nazwą „Skrzydła życia – widzę, słyszę, reaguję”
organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie oraz Komendę
Miejską Policji w Poznaniu
pod honorowym patronatem starosty poznańskiego
Jana Grabkowskiego.
– Celem konkursu jest zwrócenie
uwagi na problematykę przemocy,
uzależnienia, wykluczenia społecznego i tolerancji oraz zachęcenie młodzieży do przedstawienia
przemyśleń na ten temat – mówi
mł. asp. Marta Mróz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w
Poznaniu.
– Prace, które do nas dotarły były
wykonane różnymi technikami, z
wykorzystaniem grafik komputerowych, rysunku czy też fotografii. Co
jednak najważniejsze, dzięki nim
możemy dowiedzieć się, jakie są
przemyślenia młodzieży w zakresie

problematyki przemocy, uzależnień
i tego wszystkiego, na co nie ma
zgody i przyzwolenia. Jak młodzież
te zagrożenia postrzega, i jak na nie
reaguje. Konkurs zresztą nie kończy
historii tych prac. One później będą
wykorzystywane w naszych innych
projektach, skierowanych do rówieśników osób, które brały udział w
konkursie – dodaje.

zasadzili dąb na jubileusz

P

Z okazji czwartych urodzin Pałacu
Jankowice, 14 maja o godz. 18.00,
na tamtejszej scenie wystąpi jedyna
i niepowtarzalna Edyta Geppert.
Artystka znana jest z tego, że z wielką
starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek polskiej
piosenki literackiej. Wśród autorów
tekstów odnajdujemy: Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka
Cygana, Marka Dagnana, Jerzego
Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza Siwka,
a wśród kompozytorów: Henryka
Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego. Wstęp na koncert wolny po
wcześniejszej rezerwacji wejściówek.
(opr. ts)

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach
obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia istnienia. Z tej okazji w parku na Osiedlu Leśnym posadzony został okolicznościowy dąb.

W

szystko zaczęło się w 1982
roku, kiedy to zarejestrowaliśmy Spółdzielnię i przejęliśmy
budynki na Karolinie i w Murowanej Goślinie. Później powstawały,
kolejne bloki i osiedla. I to nie tylko
w Koziegłowach. Obecnie zarządzamy terenem wielkości 50 tysięcy
metrów kwadratowych. Mamy
4,5 tysiąca mieszkań, w których
mieszka kilkanaście tysięcy ludzi.
W skali kraju jesteśmy Spółdzielnią Mieszkaniową średniej wielkości, ale jedną z nielicznych, które się
cały czas rozwijają i cały czas budują
nowe bloki. Za to zresztą regularnie
otrzymujemy nagrody i wyróżnienia – mówił podczas uroczystości
prezes Ryszard Jaroniec.
Słowa o rozwoju potwierdził
obecny w Koziegłowach wicesta-

– Wypada się tylko cieszyć, że
taki konkurs istnieje, i że uczniowie z placówek oświatowych z
terenu powiatu poznańskiego
chętnie w nim uczestniczą. Warto
też podkreślić wysoki poziom
nadesłanych prac. Uczestniczyłem w obradach jury i muszę przyznać, że wybranie tych najlepszych
było nie lada wyzwaniem. Mło-

dzież zatem nie zawiodła – ocenił Antoni Kalisz, członek Zarządu
Powiatu w Poznaniu. Ostatecznie
postanowiono wybrać osiem prac.
Z nich najwyżej oceniono i pierwsze miejsce przyznano pracy pt.
„Rozpędźmy chmury” wykonanej
przez Lidię Wawrzyniak, uczennicę SP w Stęszewie.
Drugą nagrodę otrzymała Hanna
Parysek za pracę pt. „Pomóż, by
żyć”. – Chciałam w niej pokazać, że
osoba na pierwszy rzut oka szczęśliwa, wcale taką być nie musi
– powiedziała 13-letnia uczennica SP w Paczkowie, najmłodsza
uczestniczka tegorocznego konkursu. Trzecia nagroda przypadła natomiast Lenie Jakubowskiej,
uczennicy SP w Koziegłowach, za
pracę pt. „Wypal się z nałogu”.
Postanowiono również przyznać
wyróżnienia. Otrzymali je: – Sandra Michalak i Wiktoria Pomys
ze SP w Stęszewie, Zuzanna Grzędzielska ze SP w Paczkowie, Weronika Jóś ze SP w Koziegłowach oraz
Mateusz Gołembowski ze ZS nr 1
w Swarzędzu.
Tomasz Sikorski

profilaKtyKa – wirus hpV

FOT. TOMASZ SIKORSKI

Geppert na urodziny

Piątek 13 maja 2022

Młodzież widzi, słyszy i reaguje

Zlot starych pojazdów

Ośrodek Kultury w Swarzędzu oraz
tamtejszy Bzyk Raider zapraszają na
I Swarzędzki Zlot Pojazdów Zabytkowych, na którym będzie można zobaczyć samochody, motocykle i motorowery z minionej epoki. - Właściciele
zaprezentują pojazdy, które rzadko
się spotyka na naszych drogach.
Będą pojazdy polskiej produkcji jak
i te, które wyszły z fabryk poza granicami kraju. Będzie można cofnąć
się w czasie, skorzystać z wielu przygotowanych atrakcji oraz posłuchać
dobrej muzyki – zapewniają organizatorzy. Zlot zaplanowano na 14 maja,
w godz. 12.00 - 20.00 na Polanie przy
ul. Strzeleckiej w Swarzędzu.
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Zapowiedzi

Materiał informacyjno-promocyjny
przygotowany przez powiat poznański

rosta poznański, Tomasz Łubiński.
– W powiecie poznańskim nie ma
Spółdzielni, która by w tak dużym
zakresie inwestowała. Ja sam mam
do tego miejsca bardzo duży sentyment, ponieważ przez długi czas
tutaj mieszkałem. Zawsze też chętnie tutaj wracam. Nawet jadąc
do Czerwonaka czy Murowanej
Gośliny staram się jechać drogą
przy tym osiedlu – stwierdził wicestarosta, który między innymi w
towarzystwie wójta gminy Czerwonak, Marcina Wojtkowiaka oraz
wspomnianego prezesa wkopali w
miejscowym parku pamiątkowy
dąb. – To świetny pomysł, bo przez
lata będzie on przypominał mieszkańcom o tym jubileuszu – dodał
Tomasz Łubiński.
Tomasz Sikorski

owiat poznański kontynuuje
program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV), w ramach którego prowadzone będą szczepienia profilaktyczne szczepionką 9-walentną
GARDASIL 9.
Ze szczepień mogą skorzystać
osoby zameldowane w gminach
powiatu poznańskiego: dziewczęta
urodzone w 2008 r. (chłopcy w
przypadku braku zgłoszeń dziew-

cząt) oraz dziewczęta i chłopcy,
którzy otrzymali jedną dawkę
szczepionki 9-walentnej w ramach
programu realizowanego w 2021 r.
Zapisy rozpoczynają się od
poniedziałku 16 maja pod numerami telefonów: 573 149 181 oraz
789 901 542 lub e-mailem na adres:
powiathpvzapisy@gmail.com.
Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na stronach: www.edictum.pl/Programy
lub www.powiat.poznan.pl (aj)

Kolejna aKcja dps lisówKi

W

związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Opiekuna Osób Starszych,
Dom Pomocy Społecznej
w Lisówkach uruchomi 13
maja, w godz. 10.00 – 18.00, w Centrum Handlowym King Cross Marcelin w Poznaniu bezpłatny Punkt
Konsultacyjny dla osób opiekujących się osobami w podeszłym
wieku, np. z chorobą Alzheimera.
Porad bezpłatnie udzielą specjaliści:
psycholog, opiekun medyczny, pracownik socjalny, fizjoterapeuta oraz
terapeuta zajęciowy.
Zainteresowani będą mogli się
dowiedzieć m.in. czym jest choroba
Alzheimera, jak ją zdiagnozować
oraz rozpoznać objawy, jakie podjąć leczenie i jak wspierać osoby z
demencją starczą. Specjaliści odpo-

wiedzą także na pytania jak
prawidłowo postępować z
osobą cierpiącą na demencję, jaką i gdzie pomoc
otrzymać jeśli konieczność zaopiekowania się bliskim pojawi się nagle, jak rozumieć
komunikaty, które przekazuje osoba
z demencją oraz jak na nie reagować.
Do tego każdy będzie mógł się
dowiedzieć jakie zmiany i usprawnienia wprowadzić w mieszkaniu, w
którym przebywa osoba w zaawansowanym wieku, jak sprawować
opiekę i nie zapominać o sobie, jak
pomagać utrzymać higienę osobie starszej, jak zachować sprawność swoją oraz osoby zależnej oraz
jak wygląda procedura związana z
otrzymaniem skierowania do domu
pomocy społecznej. (red)

Maj MiesiąceM pysznych i zdrowych szparagów
Nareszcie maj! To nie tylko czas na rodzinny wypoczynek.
To także czas na rozsmakowanie się w aromatycznych szparagach - niezwykle popularnych w Wielkopolsce.

D

ziko rosnące znane były już
starożytnym Rzymianom
i Egipcjanom. W średniowieczu
stosowane w lecznictwie – w Chinach leczono nimi bezpłodność.
W Polsce zaś zagościły na stołach
w XVIII wieku i stały się afrodyzjakiem.
W naszym regionie najbardziej
cenione są szparagi białe, choć zielone i fioletowe też mają swoich
wielbicieli. Dzięki łatwości przygotowania, niskiej kaloryczności oraz
dużej zawartości witamin i makroelementów, a przede wszystkim
wybornemu smakowi, szparagi
zyskały sławę eleganckich i zdro-

wych przysmaków. W chłodniejsze
dni rozgrzać się warto delikatnym
kremem z białych szparagów.
Każda sałatka zyska na chrupkości i aromacie dzięki zrumienionym na klarowanym maśle zielonym czy fioletowym szparagom z
dodatkiem czosnku i grubej soli.
Zwłaszcza, że lubią one dobry ser,
orzechy i odrobinę oliwy – tak
skomponować można prostą przystawkę. Cudnie też wyglądają i

FOT. PAŁAC JAŚMINOWY

2

smakują zapieczone we francuskim
cieście, ale najlepiej w sosie polskim czyli w maśle ze zrumienioną
bułką tartą. Choć trzeba poświęcić
chwilę na obieranie, to warto gotować szparagi. Najlepiej z „głową”
powyżej lustra wody, wtedy ta najdelikatniejsza część uparuje się, a

nie rozgotuje. Z dodatkiem bułki
tartej lub uprażonego boczku będą
stanowić doskonały dodatek do
obiadu. Mamy jeszcze jedną propozycję – szparagi kiszone!
Przyznajcie sami, maj trzeba ogłosić miesiącem szparagów – i tak
postąpił właśnie Instytut Skrzynki,
Instytut Dokumentacji, Rozwoju
i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu
Poznańskiego. W tym miesiącu
Instytut organizować będzie również konkurs na najlepszy smak
szparagów w powiecie poznańskim i Wielkopolsce – więcej informacji już wkrótce! A tymczasem
szparagowych pyszności szukajcie na stronie szlaku kulinarnego
smakipowiatupoznanskiego.pl
Liliana Kubiak
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FOT. TOMASZ SIKORSKI

Zielony labirynt w Owińskach

G

gminy Czerwonak, Marcin Wojtkowiak. Ta
oferta turystyczna gminy już teraz jest zresztą
bardzo bogata. Wystarczy tylko wymienić
kompleks pocysterski z wyjątkowym na skalę
europejską Parkiem Orientacji Przestrzennej,
Dziewiczą Górę czy też mariny w Czerwonaku oraz Owińskach.
– Kolejna będzie kładka pieszo-rowerowa
na Warcie, która jest w trakcie budowy. Jej
ukończenie planujemy na koniec czerwca
przyszłego roku – przypomina wójt. Ciągle
modernizowany jest również Akwen Tropicana, gdzie już teraz, oprócz plaży z boiskami
do gry w piłkę nożną oraz siatkówkę, znajduje się także tor dla osób uprawiających
wakeboarding. Swoje miejsce mają też wędkarze. – Planujemy także stworzyć odpowiednią bazę dla camperów, by ich miłośnicy
też mogli z tego miejsca skorzystać – mówi
Piotr Stańczak.
Nie jest wykluczone, że rozwinie się sam
labirynt. – Jeśli nasz pomysł będzie się cieszył popularnością, to labirynt rozbudujemy.
Warto też pamiętać, że drzewka, które teraz
zasadziliśmy, wkrótce urosną, co sprawi,
że dotarcie do altany, która znajduje się w
środku labiryntu stanie się znacznie trudniejsze – uważa dyrektor. Nowy obiekt w
Owińskach do końca roku szkolnego można
odwiedzać w weekendy oraz święta. Od 25
czerwca do końca sierpnia labirynt będzie
otwarty codziennie.
Tomasz Sikorski
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Ogród deszczOwy
w rabOwicach

W

Rabowicach powstał
Ogród Deszczowy. –
To ciekawe i inspirujące miejsce, wspierające kształtowanie
postaw proekologicznych wśród najmłodszych mieszkańców. Znajdują
się tam m.in. zestaw
„zabawa z wodą”, kuchnia błotna, wierzbowy
szałas, stacja meteorologiczna czy też sensoryczna ścieżka wykonana z naturalnych materiałów – poinformowała gmina Swarzędz.
W dniu otwarcia Ogrodu Deszczowego dla
najmłodszych przygotowano warsztaty ekologiczne, podczas których dzieci poznały
czym jest bioróżnorodność, a także wysłuchały opowieści o ptakach i owadach. Pod
okiem instruktorów uczyły się również, jak
wykonać kule nasienne i sadzić roślinki. –
Ciekawym doświadczeniem było dla nich
poznawanie świata za pomocą zmysłów:
dotyku, węchu, wzroku i słuchu. Dzieci spacerowały boso po ścieżce o zróżnicowanym
podłożu, patrzyły na świat oczami pszczoły
i jaszczurki, czy też wąchały naturalne olejki
aromatyczne. Wszyscy uczestnicy otrzymali
także broszurkę edukacyjną, z której mogą
samodzielnie skorzystać, czy zagrać z rodzicami w grę edukacyjną – można przeczytać
na stronie gminy Swarzędz. (opr.ts)

FOT. UMIG SWARZĘDZ
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nym. – Chcieliśmy połączyć zabawę z edukacją. Każdy kto nas odwiedzi otrzymuje
zestaw dziesięciu pytań, na które odpowiedzi
są ukryte w labiryncie, czasami nawet w ślepych zaułkach – dodaje. – Dlaczego właśnie
labirynt? To była wspólna inicjatywa naszych
pracowników. Wszystkim nam zależało, aby
nowy obiekt komponował się z otoczeniem,
żeby było jeszcze bardziej zielono – zapewnia
Piotr Stańczak.
I rzeczywiście zielono jest. – Ten obiekt, to
uzupełnienie naszej oferty turystycznej. Ma on
być kolejnym impulsem, zarówno dla naszych
mieszkańców, jak i gości spoza gminy, by jeszcze częściej tutaj zaglądali – twierdzi wójt

wystawa w UZarZewie

w sadach mOżna zważyć i zmierzyć niemal wszystkO

M

uzeum Przyrodniczo-Łowieckie w
Uzarzewie zaprasza na dość nietypową wystawę czasową pod nazwą „Zwierzęta
zagrożone. Próby przemytu na polskich granicach”, którą można oglądać do 19 czerwca.
Jest ona poświęcona gatunkom zwierząt, objętych ochroną prawną w ramach konwencji o
międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwanej Konwencją Waszyngtońską.
– Na wystawie prezentowane są różne
okazy przechwycone przez Służby Celne na
terenie całej Polski, m.in. koralowce, karapaksy, muszle, rozstrum ryby piły, wyroby
z kości, torebki, paski, portfele, buty wykonane ze skór węży, krokodyli, kremy i balsamy pochodzenia zwierzęcego używane w
tzw. medycynie tradycyjnej. Wystawa ma
być również swego rodzaju przestrogą dla
„lekkomyślnych” turystów, którzy wracając z wakacyjnych podróży, nielegalnie przewożą „osobliwe” pamiątki. Często wynika to
z braku świadomości popełniania przestępstwa, jednak należy pamiętać, że za przemyt
do Polski gatunków zwierząt i roślin zagrożonych może grozić kara od 3 miesięcy do
nawet 5 lat pozbawienia wolności – informuje Muzeum. (opr. ts)

FILM
Nawet myszy idą
do nieba

T

o porywająca animacja
o odwadze i z pozoru
niemożliwej przyjaźni między odwiecznymi wrogami. Bo czy mysz
i lis mogą być przyjaciółmi? Kiedy uparta
Czmyszka i strachliwy Rudeusz trafiają do
nieba, nic na to nie wskazuje. W nowym
świecie muszą porzucić swoje instynkty i stawić czoła fantastycznej przygodzie. Dokąd
zaprowadzi ich ta niezwykła podróż? Mała
Czmyszka usilnie stara się udowodnić wszystkim swoją odwagę. Aby tego dokonać, zaryzykuje nawet spotkanie z drapieżnikiem! Jej
śmiała próba kończy się jednak w zupełnie
niespodziewany sposób. Czy tak różni bohaterowie będą w stanie się dogadać? W nowym
miejscu bardzo łatwo wpaść w opały… Mimo
początkowej niechęci postanawiają wspólnie odkryć tajemnice niezbadanych i zaskakujących zaświatów. Czy sprostają nowym
wyzwaniom i niecodziennej przygodzie?
Agata Klaudel-Berndt
Kultura Tarnowa

FOT. PIOTR BASIŃSKI

mina Czerwonak ma kolejną atrakcję
turystyczną. To zielony labirynt, który
powstał tuż obok kąpieliska Akwen Tropicana w Owińskach. Lokalizacja nie jest przypadkowa. – To piękne miejsce, tuż obok
Puszczy Zielonka i zależało nam na tym,
aby jeszcze bardziej je uatrakcyjnić. Dlatego
na 20-arowym obszarze zasadziliśmy około
dwa tysiące drzewek, których układ stworzył
ponad 900 metrów zawiłych ścieżek – mówi
Piotr Stańczak, dyrektor Centrum Rozwoju
Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku.
Labirynt to jednak nie wszystko, bo na
odwiedzających czeka też szereg innych
atrakcji, głownie o charakterze ekologicz-

Wszystko zaczęło się od wagi, służącej do odmierzania odczynników
laboratoryjnych, którą Juliusz Gustowski otrzymał od swojego ojca. Z
czasem zbiór kolekcjonera i jego żony Aliny stał się jedną z kilku najbardziej znaczących kolekcji metrologicznych w Polsce.

P

oczątkowo kolekcjoner zbierał różne
przedmioty związane z historią techniki, z czasem przyszła pora na specjalizację w
dziedzinie przyrządów służących do ważenia
i mierzenia. Zbiory na przestrzeni 30 lat stopniowo powiększyły się do ponad 500 eksponatów. Od 2015 roku kolekcja dostępna jest w

PŁYTA
Some Things
Never Change

Polecamy

Supertramp

N

Muzeum Wag i Miar w Sadach, które mieści
się przy Zakładzie Produkcyjnym GUSMA. Zbiory muzeum obejmują eksponaty z całego
świata – opowiada Juliusz Gustowski. - Większość pochodzi z państw niemieckich, ale
w kolekcji znajdziemy też przyrządy z USA,
Dalekiego Wschodu czy Australii – dodaje.

ie jest to najbardziej rozpoznawalna płyta Supertramp. Obiektywnie patrząc nie jest to również
jedna z ich najlepszych, najbardziej kultowych. Dla mnie osobiście ma jednak bardzo
duże znaczenie, a w dźwiękach tworzonych,
tym razem już bez Rogera Hodgsona, zadurzyłem się na zawsze. Zniknęła gdzieś pop rockowo-progresywna lekkość poprzednich płyt,
ale pojawiły się wpływy jazzu, które pięknie
dopełniają brzmienie formacji, zawsze wiedzącej jak pisać chwytliwe, inteligentne utwory.
Posłuchajcie fantastycznego w swojej prostocie i melodyce „You Win, I Lose”, zagłębcie się w
nostalgiczny „Live to Love You” czy frapujący
„Sooner or Later”. Fascynujący album. Ciekawa
jest również okładka, która nawiązuje do tytułu
płyty i do zwyczaju picia herbaty w Anglii, bez
względu na miejsce i okoliczności.
Jakub Kozłowski
Wydawnictwo In Rock

GRA
Małe Epickie
Podziemia

T

o gra, w której wcielamy się w grupę bohaterów, odkrywających podziemia w poszukiwaniu groźnego
Bossa. W każdym, odkrywanym pomieszczeniu czyhają na nas gobliny i groźne pułapki.
Dzięki modularnej planszy – sami rozkładamy kolejne pomieszczenia naszych podziemi – gra za każdym razem staje się zaskakująca i nieprzewidywalna. Rozgrywkę
możemy podzielić na dwa etapy: podziemi i
Bossa. W obu będziemy przemierzać zbudowaną przez nas planszę. W pierwszym etapie musimy znaleźć leżę Bossa, a w drugim
go pokonać. Proste zasady, świetne grafiki
pomieszczeń oraz figurki postaci bohaterów,
to atuty tej gry. Do tego wszystko mieści się w
bardzo małym pudełku! Małe Epickie Podziemia, to gra z serii Tiny Epic Games, które charakteryzują się właśnie super wykonaniem,
dobrą rozgrywką i tym, że wszystkie są w bardzo małych pudełkach.
Michał Cyranek
Stowarzyszenie Miłośników
Gier Planszowych Kości

Najstarszym eksponatem jest waga monetarna z 1770 roku, najmłodsza jest wyprodukowana 200 lat później, waga sklepowa
Robervala. W zbiorach znajdują się wagi,
odważniki i przymiary (wzorce kreskowe).
Kolekcja obejmuje wagi o zróżnicowanym
zastosowaniu (wagi laboratoryjne, apteczne,
pocztowe) i różnych zasadach działania
(wagi dźwigniowe, uchylne, sprężynowe). W
muzeum można zobaczyć m.in. wagę określającą gramaturę papieru, gęstościomierz
zbożowy, wagę do nici, a nawet
specjalną wagę do opium. Jedna
z wag służy do określania…
zawartości wody w maśle.
Ciekawostką jest wyprodukowana w Warszawie w 1929
roku waga osobowa, która drukuje (odciska) wynik pomiaru na
tekturowym bileciku. Jest też waga
do żarników w żarówkach, która jest tak precyzyjna, że pozwala nawet na zważenie podpisu! Ekspozycję Muzeum Wag i Miar w
Sadach można zwiedzać po wcześniejszym
ustaleniu terminu wizyty. Szczegóły na stronie internetowej www.muzeumwag.com.pl
Piotr Basiński

KSIĄŻKA
Apartament
w hotelu Wojna.
Reportaż z Donbasu
Tomáš Forró

K

siążka wydana w
listopadzie
2021
roku, opisuje wydarzenia z lat 2014-2018. Autor
przebywał po obu stronach konfliktu, obiektywnie pokazuje racje Ukraińców i Rosjan.
Dzięki tej książce można dobrze zrozumieć
mechanizmy obecnej wojny i kolejne jej
etapy. Świetnie są przedstawieni konkretni
ludzie – uwikłani w skomplikowany system
zależności lokalni oligarchowie, wysłannicy
Kremla, separatyści, bojownicy o wolność
Donbasu. Dlaczego niektórzy Ukraińcy nienawidzili władzy Kijowa? Dlaczego popierali
Putina? Jak wyglądało referendum? Książka
nie napawa optymizmem, autor reportażu
przewidział wojnę, którą dzięki takim jak on
dziennikarzom, oglądamy na ekranach telewizorów i śledzimy w internecie.
Magdalena Kozłowska
Biblioteka Publiczna Swarzędz
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Cieszy złoto i postępy młodzieży

N

ajwiększym sukcesem klubu
ze Swarzędza jest złoto
wywalczone przez juniorki podczas turnieju finałowego w Gdyni.
- Chyba nawet najwięksi optymiści nie wierzyli, że możemy osiągnąć taki wynik. Przed decydującą
walką o medale stawiano nas raczej
na pozycjach cztery lub pięć. A my
sprawiliśmy wszystkim niezłego
psikusa zdobywając tytuł – przypomina Marcin Madanowski, dyrektor sekcji w swarzędzkim klubie.
Po ten tytuł Liderki sięgnęły grając
wspólnie z zawodniczkami ENEA
AZS Poznań, ale trzon zespołu
stanowiły wychowanki ekipy z
powiatu poznańskiego.
– Bez fuzji nie bylibyśmy jednak
w stanie osiągnąć takiego wyniku.
Pewnie zagralibyśmy w turnieju
finałowym, ale na miejsce na
podium szanse byłyby raczej niewielkie. Połączenie sił było zatem
strzałem w dziesiątkę. Trzeba przy
tym podkreślić rolę trener Anny
Talarczyk, która miała kapitalny
pomysł, jak ten łączony zespół ma
wyglądać, i co najważniejsze, później ten pomysł potrafiła w stu procentach wcielić w życie. Oczywiście,
jak zwykle w tego typu imprezach,
do pełni szczęścia potrzebny był
również łut szczęścia. I my go również mieliśmy – dodaje.
Wspomnianą trener Annę Talarczyk wspierali Grzegorz Zieliń-

FOT. LIDER SWARZĘDZ (X2)

Koszykarki UKS Lider Swarzędz powoli kończą sezon.
Sezon bardzo udany, w którym juniorki zdobyły mistrzostwo Polski, juniorki
młodsze wywalczyły czwarte miejsce w kraju, a seniorki dostarczyły licznym
kibicom sporych emocji w
rozgrywkach I ligi.

Juniorki Lidera Swarzędz zostały najlepszą drużyną w Polsce

Juniorki młodsze także miały wiele powodów do radości
ski i Magdalena Dedio. W początkowej fazie mistrzostw, z klubu
ze Swarzędza w tej wspólnej drużynie grały: Wiktoria Plackowska, Aleksandra Żukowska, Anna
Majchrzak i Martyna Fabianowska. Z czasem dokooptowane do
nich zostały jeszcze najzdolniejsze juniorki z rocznika 2006, czyli
Karolina Maj i Bianka Napierała.
Kluczową postacią z poznańskiego
AZS-u była natomiast… wychowanka Lidera, Malina Piasecka.
Ona też została wybrana do najlepszej piątki turnieju, a MVP całych
mistrzostw została Wiktoria Plackowska.
Świetnie w mistrzostwach kraju
radziły sobie również juniorki
młodsze. – W tym przypadku,

W RokietniCy pieRWsze kRoki

W

Dębicy odbyły się siatkarskie mistrzostwa Polski juniorek. Złoty medal wywalczyły młode zawodniczki MKS
Kalisz, w którego barwach grały
dwie wychowanki UKS Lider
Rokietnica i mieszkanki tej gminy,
Antonina Serafinowska oraz Amelia Dombrowska. Obie dziewczyny na co dzień uczą się w Szkole
Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w
Szczyrku, a w turnieju finałowym,
w którym brało udział osiem najlepszych ekip w kraju, reprezentowały klub z Wielkopolski.
Kaliszanki po złoto sięgnęły
zresztą w imponującym stylu.

Wsparte zawodniczkami z SMS,
przez turniej przeszły jak burza,
do meczu o złoto nie tracąc nawet
seta. Pojedynek o tytuł był już jednak bardzo zacięty i dramatyczny,
bo siatkarki MKS dopiero po 140
minutach gry i tie breaku zdołały pokonać KS Wieżyca Stężyca. Antonina Serafinowska oraz
Amelia Dombrowska miały spory
wkład w ten sukces. Obie zawodniczki swoje pierwsze siatkarskie
kroki stawiały w Uczniowskim
Klubie Sportowym Lider Rokietnica, z którym w 2019 roku, jako
mistrzynie Wielkopolski, grały w
finale mistrzostw Polski w minisiatkówce Kinder+ Sport. (ts)

dWie Julie na podium

A

kademia Bilardowa z Rokietnicy ma kolejne medale
mistrzostw Polski. Zadbały o to
Julia Tarka oraz Julia Babica podczas championatu juniorów, który
odbył się w Łodzi. Obie zawodniczki z powiatu poznańskiego sięgnęły po brązowe krążki w 9-tkę.
Pierwsza z nich rywalizowała w
gronie juniorek starszych, a druga
wśród juniorek młodszych.
Dla Julii Tarki, która przed rokiem
w tej samej imprezie sięgnęła po
złoto, był to ostatni występ w tej

kategorii wiekowej. – Teraz czekamy na równie dobre występy w
seniorach – mówią w rokietnickiej Akademii. W mistrzostwach
juniorek debiutowała natomiast
Julia Babica, i jak się okazało, ten
debiut wypadł bardzo okazale…
W Łodzi o medale grali również
inni reprezentanci klubu: Adrian
Tomaszewski, Eryk Świdniak oraz
Mateusz Cholewiński. Wszyscy
oni także zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, grając na miarę
swoich aktualnych możliwości. (ts)

czwarte miejsce, które wywalczyliśmy na turnieju finałowym w
Gdyni, także można uznać za sporą
niespodziankę. Tym bardziej, że po
pierwszym, wysoko przegranym
spotkaniu grupowym, wszyscy
nas praktycznie skreślili. Ale dziewczyny pokazały, że mają charakter i
sporo już potrafią. Niestety, w decydujących meczach o medale trochę
zabrakło im sił. Inna sprawa, że byliśmy najmłodszą drużyną w całej
stawce, graliśmy z o rok młodszym
rocznikiem – przypomina Marcin
Madanowski.
- Dla dziewczyn cały turniej finałowy był niczym przejażdżka górską
kolejką. Były chwile wielkiej radości, jak i łzy po przegranych. Najbardziej żal było porażki w meczu
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unia BliżeJ aWansu

o brązowy medal, ponieważ to
spotkanie mogło się różnie ułożyć.
Z drugiej strony rywal przerastał nas warunkami fizycznymi i
był zdecydowanym faworytem –
dodaje. Po tym turnieju także doceniono indywidualnie koszykarki
ze Swarzędza. Aleksandra Kubiak
została uznana najbardziej wartościową zawodniczką Lidera, a
Bianka Napierała została wybrana
do najlepszej piątki turnieju.
Młodzież odgrywa też istotną
rolę w I-ligowej drużynie Lidera,
która w tym sezonie zakończyła
rozgrywki na piątym miejscu. – To
wyrównanie naszego najlepszego
wyniku. W ćwierćfinale przegraliśmy z MKS Pruszków, który jeszcze przed sezonem był niejako
skazany na awans. Ta drużyna ma
odpowiedni budżet oraz zawodniczki, które w przeszłości grały
w ekstraklasie. W obu meczach,
mimo porażek, nasze dziewczyny
napędziły jednak sporo strachu
faworytkom i pokazały, że stać je
na równorzędną rywalizację z najlepszymi – dodaje.
- W sumie to był dla nas znakomity sezon, bo występujące w II
lidze rezerwy skończyły rozgrywki
na trzecim miejscu. Cały czas grają
jeszcze drużyny do lat 12 oraz 14 i
mają bardzo duże szanse, by być
najlepsze w Wielkopolsce. Spory
skok jakościowy wykonali również
chłopcy. W młodszych grupach
wiekowych wynik jest jednak kwestią drugoplanową. Najważniejsze,
że we wszystkich rocznikach widać
postęp w grze naszych wychowanek
i wychowanków, bo o to przecież w
tym wszystkim chodzi. Tym bardziej, że Lider jest klubem stawiającym na młodzież i szkolenie – podsumowuje Marcin Madanowski.
Tomasz Sikorski

P

iłkarze Unii Swarzędz coraz
głośniej pukają do bram III ligi.
W 30. serii spotkań podopieczni trenera Tomasza Bekasa rozbili na własnym boisku 4:0 Victorię Ostrzeszów i w tym momencie mają już
aż siedem punktów przewagi nad
drugą w tabeli Nielbą Wągrowiec.
To sporo, biorąc pod uwagę fakt, że
do zakończenia rywalizacji w grupie wielkopolskiej IV ligi pozostało
już tylko osiem kolejek. A także to,
że Unia wydaje się być w niezłym
„gazie”. – W meczu z Victorią zagraliśmy jak na lidera przystało. Było
to już nasze czwarte zwycięstwo z
rzędu. W dodatku nasi najwięksi
rywale w walce o awans pogubili
punkty – informują w klubie.
Jedynym z tych rywali był
Mieszko Gniezno, który w meczu
na własnym boisku z Tarnovią Tarnowo Podgórne zremisował 1:1.
Można więc powiedzieć, że drużyny z powiatu „grają dla siebie”.
Gola dla gości w tym spotkaniu, po
raz kolejny zresztą tej wiosny, strzelił Ivan Morozov. W tej serii spotkań kolejne trzy punkty do swojego
dorobku dołożyli piłkarze Kotwicy
Kórnik, którzy na wyjeździe pokonali 2:1 Olimpię Koło. Dość niespodziewanie natomiast punkty zgubił
Huragan Pobiedziska, ulegając na
własnym boisku 0:1 Koronie Piaski.
Po tych meczach Kotwica jest
czwarta w tabeli, Huragan – piąty,
a Tarnovia – jedenasta. Następną
kolejkę zaplanowano na sobotę, 14
maja. Lider ze Swarzędza będzie
wówczas pauzował. Rywale będą
zatem mieli okazję nieco odrobić
straty, choć ich taka pauza także
wkrótce czeka. W najbliższej serii
spotkań dojdzie też do derbów
powiatu poznańskiego, bo Huragan będzie podejmował Kotwicę.
Początek tego meczu o godz. 16.00.
Godzinę później Tarnovia zagra u
siebie z Iskrą Szydłowo. (ts)

BadmintonoWe śWięto W puszCzykoWie

W

hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie
odbyły się Wielkopolska Liga Młodych Talentów i Otwarte Mistrzostwa Puszczykowa w badmintonie. Pierwszego dnia do rywalizacji
przystąpili najmłodsi. – Rozgrywki
młodych talentów zgromadziły
na starcie blisko 30 graczy, którzy
oprócz pojedynków mogli spędzić

czas na animacjach artystycznych.
Młodzików i juniorów przyjechało
do nas około 40 – informuje Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe,
które organizowało imprezę.
– U nas sporo się dzieje, jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu. Klub ma
długą, bo ponad 30-letnią tradycję i
wychował kilka pokoleń zawodników. Szkolimy już kilkuletnie dzieci,

mamy sporo zawodników w każdej
grupie wiekowej, także tych nieco
starszych – zapewnia Jakub Janaszek, trener i prezes PTS. Drugiego
dnia imprezy, którą wsparł powiat
poznański, na starcie stanęli właśnie amatorzy i zawodnicy w kategorii open. Tegoroczne mistrzostwa Puszczykowa odbyły się pod
hasłem „Solidarni z Ukrainą”. (ts)

z poWiatoWyCh Boisk i hal po medale
D

ążenie do wygranej,
motywacja pozwalająca osiągać
cele, odwaga i pewność,
że można spełniać
marzenia – te cechy
podziwiamy u sportowców. W powiecie
poznańskim nie brakuje
znakomitych zawodniczek i zawodników, którzy praktycznie każdego
roku sięgają po medale oraz różnego rodzaju tytuły, i to zarówno na
arenie krajowej jak i międzynarodowej. To właśnie im w dużej mierze poświęcona jest nasza kolejna
publikacja pt. „Przewodnik Sportowy 2021. Po medale z boisk i hal
powiatu poznańskiego”.
– Sport to dziedzina życia, która
jest bliska niemal wszystkim i
wzbudza ogromne, pozytywne

emocje. Bliska i ważna,
gdyż uczy dużo więcej niż tylko umiejętności techniczno-taktycznych. Uczy przede
wszystkim
radzenia
sobie w trudnych sytuacjach, przełamywania słabości cierpliwości oraz wytrwałości w
dążeniu do celu. A to
bardzo przydaje się w
codziennym życiu… – czytamy w
przewodniku.
Co w nim jeszcze znajdziemy?
– Prezentację wybranych klubów
z siedemnastu gmin powiatu
poznańskiego, najważniejsze wydarzenia, triumfy i niespodzianki. Jest
to wybór subiektywny, bo w tego
typu wydawnictwie nie sposób
zamieścić informacji o wszystkich,
którzy na to zasługują. Jego autorzy

skupili się przede wszystkim na tym
co działo się w powiatowym sporcie
w 2021 – mówi Anna Jaworska z
Wydziału Promocji i Aktywności
Społecznej Starostwa Powiatowego
w Poznaniu.
Gdzie można otrzymać „Przewodnik Sportowy 2021. Po medale
z boisk i hal powiatu poznańskiego”? – Jest on przede wszystkim dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
przy ul. Jackowskiego 18. W tym
przypadku prosimy jednak o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod
numerem telefonu 61 2228-975
lub 61 8410-788. Wkrótce wydawnictwo znajdzie się także w Centrum Informacji Turystycznej w
Poznaniu na Starym Rynku 59/60
– dodaje. Wszystkie powiatowe
publikacje można też znaleźć na
stronie www.powiat.poznan.pl (ts)
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TELEWIZJA WTK
środy 19:50 i piątki 19:50

TELEWIZJA STK
środy i piątki co 2 godziny

