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Gminy Czerwonak 
oraz Dopiewo zosta-

ły wyróżnione w konkur-
sie „Innowacyjny Samo-
rząd 2021” – kreatywność 
w czasach pandemii. Jego 
organizatorem był Ser-
wis Samorządowy Polskiej 
Agencji Prasowej. W su-
mie przyznano 17 nagród i 
48 wyróżnień w pięciu ka-
tegoriach konkursowych. 
Dotyczyły one miast po-
wyżej 200 tysięcy miesz-
kańców, gmin miejskich, 
gmin miejsko-wiejskich, 
gmin wiejskich oraz po-
wiatów. Do udziału w te-
gorocznej edycji konkursu 
zgłosiło się 226 samorzą-
dów z całego kraju, które 
zaproponowały 396 pro-
jektów.

– Tegoroczna edycja 
konkursu była szczegól-
na, ponieważ w całości 
odbywała się już podczas 
pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2. Od kilku-
nastu miesięcy ciężar wal-
ki z COVID-19 spoczywa 
nie tylko na administra-
cji rządowej – to wójtowie, 
burmistrzowie, prezydenci 

miast i starostowie rozwią-
zują na bieżąco codzienne 
problemy szpitali, szkół i 
przedsiębiorców, a przede 
wszystkim mieszkańców 
zarządzanych przez siebie 
gmin i powiatów. Dla sa-
morządów to czas ciężkiej 
próby. Ale również okazja 
do wykazania się kreatyw-
nością – poinformowa-
li organizatorzy konkursu.

Gmina Dopiewo wyróż-
niona została dwukrot-
nie. Za wykorzystywanie 
„Systemu powiadomień 
podatkowych”, który za 
pośrednictwem sms lub 
maila informuje podat-
ników o terminie zapła-
ty lub o powstaniu zale-
głości z tytułu podatków 
i opłat lokalnych oraz za 

wykorzystywanie porta-
lu poświęconego budżeto-
wi gminy do przekazywa-
nia informacji o budżecie 
i inwestycjach gminnych. 
– Narzędzie to umożliwia 
zapoznanie się z dochoda-
mi oraz wydatkami gmi-
ny w różnych przekrojach, 
a także obliczenie kwoty 
pochodzącej z naszych po-
datków jaka zasila budżet 
gminy – informuje urząd.

Gmina Czerwonak z ko-
lei została doceniona za or-
ganizację pracy zdalnej w 
czasie pandemii. Dodaj-
my, że najważniejszymi 
kryteriami oceny były no-
watorstwo w skali kraju i 
rezultaty zastosowanych 
rozwiązań oraz potencjał 
do zainspirowania innych 
jednostek samorządu te-
rytorialnego do podejmo-
wania podobnych, kre-
atywnych działań. Główne 
nagrody w poszczególnych 
kategoriach otrzymali Lu-
blin, Dąbrowa Górnicza, 
Międzychód, Bieliny oraz 
powiat przysuski. Galę 
wręczenia nagród przepro-
wadzono online. (opr. - ts)

za nowatorstwo i kreatywność
Gminy wyróżnione 

Dzięki Dofinansowywaniu
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W  tym roku 2,2 mi-
liona złotych zo-

stanie przekazanych na 
dofinansowanie prac kon-
serwatorskich, restaurator-
skich lub też robót budow-
lanych przy zabytkach. To 
o 200 tysięcy złotych wię-
cej niż w roku ubiegłym. 
Ze wsparcia finansowe-
go powiatu poznańskiego 
skorzysta trzydzieści placó-
wek i obiektów. Od lat za-
bytki w powiecie poznań-
skim otaczane są szczególną 
opieką. W ten sposób od-
zyskują dawną świetność. 
Głównym celem takich in-
westycji, jest zachowanie 
kulturalnego i materialne-
go dziedzictwa naszego re-
gionu, ale też uatrakcyjnie-
nie oferty turystycznej.

W tym roku, tak jak i 
w latach ubiegłych, o do-
finansowanie mogły się 
ubiegać obiekty wpisane 
do rejestru zabytków lub 
znajdujące się w gminnej 
ewidencji zabytków, po-
łożone na terenie powia-
tu poznańskiego. Część z 
tego wsparcia została prze-
znaczona na ochronę ko-
ścielnych dóbr kultury sa-
kralnej. Dzięki temu nowy 
blask odzyskają m.in. ko-
ścioły św. Michała Archa-
nioła w Pobiedziskach, św. 
Stanisława Biskupa i Mę-
czennika w Buku, św. Ja-
dwigi i św. Jakuba Więk-
szego w Lusowie, św. 
Idziego w Modrzu czy też 
Wszystkich Świętych w 
Kórniku.

W tym roku z dofinan-
sowania skorzysta także 

wiele podmiotów prywat-
nych. W najbliższym czasie 
prace remontowe rozpocz-
ną się m.in. w hali Poel-
ziga w Luboniu, będącej 
dawnym magazynem su-
perfosfatu, byłej oberży w 
Golęczewie, w budynkach 
byłych dworców kolejo-
wych w Puszczykowie oraz 
w Strykowie, w pawilonie 
pensjonarskim dla kobiet 
funkcjonującym w ramach 
zespołu budynków dawne-
go szpitala psychiatryczne-
go w Owińskach, w Dwo-
rze Rodziny Jackowskich 
we Wronczynie czy też w 
dawnym kasynie oficer-
skim w Biedrusku. 

Na duże wsparcie finan-
sowe, w wysokości ponad 
270 tysięcy złotych, może 
liczyć też Polska Akademia 
Nauk Biblioteka Kórnicka. 
Te pieniądze zostaną prze-
znaczone na remont i re-
nowację murów wewnętrz-
nych przyziemia Zamku w 
Kórniku. Więcej informa-
cji na temat tegorocznego 
finansowego wsparcia prac 
konserwatorskich przy za-
bytkach, w tym zestawie-
nie udzielonych dotacji 
można znaleźć na stronie  
www.powiat.poznan.pl (ts)

22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Niejako w na-
wiązaniu do tego święta Wolontariat WPN zorganizował kolejną edy-
cję sprzątania brzegów Warty. Tym razem zebrano 42 worki różnego 
rodzaju śmieci. – W sumie przez ostatni rok, z odcinka między Pusz-
czykowem a Puszczykówkiem wynieśliśmy około 180 worków śmieci – 
poinformowali wolontariusze (fot. Wolontariat WPN).

Zbliża się czas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 
2021/2022. Od 17 maja do 31 maja 2021 r. absolwenci ósmych klas szkół pod-
stawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły. 

Nabór w powiecie po-
znańskim i Pozna-

niu odbywa się elektronicz-
nie na stronie www.nabor.
pcss.pl. Każdy uczeń ma 
prawo wyboru sześciu szkół 
oraz dowolnej liczby oddzia-
łów w tych szkołach. Kandy-
dat zainteresowany szkoła-
mi z powiatu poznańskiego 
i Poznania wskazuje swoje 
wybory na jednym wniosku. 
Ze względu na stan epide-
mii, wnioski można składać 
(należy wybrać tylko je-
den sposób) przez interne-
towy system Nabór, listem 
poleconym (liczy się data 

wpływu do szkoły) lub do-
starczając go do skrzynki po-
dawczej w szkole pierwszego 
wyboru.

Uczniowie mają do wybo-
ru: 4-letnie liceum ogólno-
kształcące, 5-letnie techni-
kum lub 3-letnią branżową 
szkołę I stopnia. Dwa pierw-
sze typy szkół kończą się eg-
zaminem maturalnym, na-
tomiast nauka w technikum 
i szkole branżowej daje moż-
liwość uzyskania zawodu. 
Ukończenie szkoły bran-
żowej nie zamyka drogi do 
zdania egzaminu matural-
nego – po ukończeniu szko-

ły branżowej można konty-
nuować naukę w branżowej 
szkole II stopnia lub liceum 
ogólnokształcącym dla do-
rosłych.

Pamiętać należy, aby 
wstępnie przeliczyć swo-
je punkty i wybrać świado-
mie takie oddziały, do któ-
rych mamy szansę się dostać. 
Zmniejszymy swoje szanse 
na wybór szkoły, jeżeli wy-
bierzemy wyłącznie oddziały 
cieszące się dużą popularno-
ścią, gdzie od lat przyjmowa-
ni są tylko kandydaci z wy-
soką punktacją, której sami 
nie uzyskamy.

Od 25 czerwca do 14 lipca 
2021 r. uczniowie zobowiąza-
ni są do uzupełnienia wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponad-
podstawowej o świadectwo 
ukończenia szkoły podstawo-
wej oraz o zaświadczenie o 
wyniku egzaminu ósmokla-
sisty. 22 lipca 2021 r. komi-
sje rekrutacyjne przekażą do 
publicznej wiadomości li-
sty kandydatów zakwalifiko-
wanych i kandydatów nieza-
kwalifikowanych.

Od 23 lipca 2021 r. do 30 
lipca 2021 r. uczeń zobowiąza-
ny jest do potwierdzenia woli 
przyjęcia oraz przedłożenia 
oryginału świadectwa ukoń-
czenia szkoły wraz z orygina-
łem zaświadczenia o wyni-
kach egzaminu ósmoklasisty.  
2 sierpnia 2021 r. nastąpi 
podanie do publicznej wia-
domości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nie-
przyjętych.

Pełna lista szkół powia-
tu poznańskiego oraz Po-
znania biorących udział w 
naborze elektronicznym, a 
także informator z termi-
narzem naboru i instrukcją 
postępowania rekrutacyjne-
go, znajduje się na stronie  
www.nabor.pcss.pl

Małgorzata Ślęzak

wkrótce nabór Do szkół
ponadpodstawowych
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OD LAT ZABYTKI  
W POWIECIE 

POZNAŃSKIM
OTACZANE SĄ 

SZCZEGÓLNĄ OPIEKĄ, 
PRZYWRACAJĄCĄ IM 
DAWNĄ ŚWIETNOŚĆ

na majówkę

Przed nami długi majo-
wy weekend. Zachę-

camy zatem do aktywne-
go odpoczynku, na przykład 
odwiedzając Muzeum Na-
rodowe Rolnictwa w Szre-
niawie, które  ponownie 
umożliwiło widzom dostęp 
do ekspozycji zewnętrznych. 
Możliwość korzystania z ta-
kiej samej formy zwiedzania 
dotyczy również oddziału 
Muzeum w Swarzędzu. Wie-
lu turystów można już rów-
nież zobaczyć w kórnickim 
Arboretum. To nie dziwi, 
ponieważ powoli zakwitają 
tam już magnolie. 

My zachęcamy także do 
rowerowych wycieczek oraz 
pieszych wędrówek. Najle-
piej z powiatowymi prze-
wodnikami. Tym, którzy 
wolny czas najchętniej spę-
dzają na dwóch kółkach po-
lecamy „Przewodnik nie-
dzielnego rowerzysty”, gdzie 
prezentujemy wybrane tra-
sy rowerowe w powiecie 
poznańskim. Dla łowców 
przygód przygotowaliśmy 
„Przewodnik niedzielnego 
pogromcy duchów”, nato-
miast miłośnikom długich 
spacerów polecamy „Prze-
wodnik niedzielnego tropi-
ciela”. (ts)
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W szkołach podsta-
wowych w Mosinie 

oraz Puszczykowie odbyły 
się kolejne warsztaty, organi-
zowane przez Fundację Just-
4Fit. Mowa o „Cyklu zajęć 
z pantomimy i teatru ruchu 
dla najmłodszych mieszkań-
ców powiatu poznańskiego”, 
a także o „Mobilnym labora-
torium, czyli zajęciach edu-
kacyjnych małego chemika”. 
– W przypadku teatru i pan-
tomimy, to już trzecia edy-
cja tych spotkań. Dwie wcze-
śniejsze cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem ze 

strony najmłodszych uczest-
ników. Prawdę mówiąc, to 
zainteresowanie wręcz prze-
rosło nasze oczekiwania – za-
pewnia Justyna Krzymicka z 
Fundacji Just4Fit.

– Głównym celem tego 
projektu jest rozwijanie 
umiejętności artystycznych 
młodych uczestników warsz-
tatów, poprzez wzbudzanie 
zainteresowania pantomimą 
i teatrem – dodaje. „Mobil-
ne laboratorium”, to z kolei 
zajęcia edukacyjne, mające 
na celu przybliżyć dzieciom i 
młodzieży świat nauki i tech-

niki poprzez ciekawe do-
świadczenia oraz ekspery-
menty. – W trakcie takich 
warsztatów, ich uczestni-
cy mogą się poczuć niczym 
prawdziwi naukowcy – 
mówi Justyna Krzymicka.

– Naszym celem jest przede 
wszystkim pokazanie, że na-
uka może być świetną zaba-
wą. A wszystko to pod czuj-
nym okiem prowadzącego 
zajęcia, który na początku 
każdego spotkania przedsta-
wia tematykę warsztatów i 
wyjaśnia związane z nią za-
gadnienia. Po takim wprowa-
dzeniu każdy z uczestników 
ma możliwość samodziel-
nego wykonania opisane-
go wcześniej doświadczenia. 
Poprzez tak przyjemną for-
mę nauki dzieci poznają, a 
co za tym idzie lepiej rozu-
mieją otaczający nas świat – 
podkreśla przedstawicielka 
Fundacji Just4Fit. Warszta-
ty zostały wsparte przez po-
wiat poznański i każdy ich 
uczestnik otrzymał powiato-
wy przewodnik. (ts)

Na początku 1959 roku w Gorkowskiej Fabryce Samochodów w Niżnym Nowo-
grodzie rozpoczęto produkcję legendarnej już Czajki. W sumie w świat wyjechało 
zaledwie 3179 sztuk tego auta. Jedno z nich jeździ do dzisiaj po ulicach Puszczy-
kowa.

Czajka GAZ 13 to jeden 
z najładniejszych i naj-

bardziej luksusowych pojaz-
dów produkowanych w by-
łym Związku Radzieckim. 
Nic też dziwnego, że prze-
znaczony był dla najwyż-
szych władz państwowych 
ówczesnego bloku wschod-
niego. Czasami też trafiały 
one jako nagrody dla szcze-
gólnie zasłużonych obywa-
teli. Takimi samochodami 
mogli się pochwalić m.in. 
kosmonauta Jurij Gagarin 
i pisarz Michaił Szołochow. 
Dzisiaj Czajka to prawdziwy 
rarytas dla fanów motoryza-
cji. – Z tego co wiem, w Pol-
sce jest osiem nadal spraw-

nych i jeżdżących aut tej 
marki. Podkreślam jeżdżą-
cych, bo być może w gara-
żach stoi ich więcej – mówi 
Mieczysław Czajka z Pusz-
czykowa, który jest właści-
cielem jednego z takich uni-
katów. 

– Jak do mnie trafił? Nie-
co ponad dziesięć lat temu 
przeszedłem na emeryturę i 
uznałem, że trzeba się czymś 
zająć. A, że przez całe życie 
byłem związany z motoryza-
cją, to postanowiłem pójść 
dalej w tym kierunku. Wy-
bór auta był prosty, bo sko-
ro nazywam się Czajka, to 
chciałem mieć samochód o 
takiej właśnie nazwie. Dłu-

go go szukałem, aż w końcu 
nadarzyła się okazja – śmie-
je się pan Mieczysław, który 
w domu ma również Tatrę 
603. – W tym przypadku 
zadecydował sentyment do 
marki, ponieważ przez wie-
le lat zajmowałem się eks-
ploatacją samochodów cię-
żarowych i to była przede 
wszystkim Tatra. Oczywi-
ście moje auto nie jest cię-
żarowe tylko osobowe. Oba 
te samochody są dla mnie 
równie cenne i zajmują tyle 
samo miejsca w moim sercu 
– dodaje.   

Czajka, jak na samochód 
dla dygnitarzy przystało, ma 
swoją historię. – Poprzedni 

właściciel chciał przerobić 
to auto na taksówkę i wy-
mienił silnik na diesla. Tak-
sówkarzem jednak nie został 
i przez 35 lat ten samo-
chód stał w garażu. Co cie-
kawe, przez ten czas nic się 
z nim nie stało. Tylko z jed-
nej opony zeszło powietrze. 
Już po zakupie ponownie 
zmieniłem silnik na odpo-
wiednik oryginału z Pontia-
ca. Oczywiście musiałem też 
wymienić opony i hamul-
ce, ale to normalne – wspo-
mina. - Kto jeździł w prze-
szłości tym autem? Były one 
przeznaczone dla ówcze-
snych władz i można zało-
żyć, że podobnie było w tym 
przypadku – dodaje. Możli-
we, że tym przedstawicielem 
władz był Zenon Kliszko, 
najbliższy współpracow-
nik Władysława Gomułki i 
członek Biura Politycznego 
KC PZPR z lat 1959-70.

– Tak przynajmniej stwier-
dził pewien pan, którego 
spotkałem podczas wysta-
wy Retro Motor Show. Po-
prosił wówczas o otwarcie 
maski, sprawdził tabliczkę 
znamionową, po czym spoj-
rzał do swoich notatek i po-
informował mnie właśnie o 
tym fakcie. Ile w tym praw-
dy, nie wiem – mówi Mie-
czysław Czajka. Jego auto 
często można zobaczyć wła-
śnie podczas różnego rodza-
ju rajdów, wystaw czy też 

zlotów fanów motoryzacji. 
– Niestety, w ostatnim cza-
sie, z wiadomych powodów, 
takich imprez po prostu nie 
ma. Czasami jednak wyjeż-
dżam, choćby po to, żeby 
trochę rozruszać auto. Jaz-
da nim to zresztą coś zupeł-
nie innego niż klasycznym 
autem osobowym. Czaj-
ka to prawdziwa limuzyna, 
w której może podróżować 
siedem osób – dodaje. 

Ten wyprodukowany w by-
łym Związku Radzieckim sa-
mochód waży ok. 2,5 tony i 
mierzy blisko 6 metrów. No i 
bardzo dużo pali. – W mie-
ście może to być od 35 do 40 
litrów na 100 kilometrów. 
Na trasie jest już zdecydowa-
nie lepiej, bo te liczby spada-
ją do 20 litrów, a może na-
wet nieco mniej. Wszyscy 
mnie też pytają, z jaką pręd-

kością takie auto może je-
chać? Ja najszybciej nim je-
chałem ok. 140 kilometrów 
na godzinę. To było na krót-
kim odcinku, na trasie z Po-
znania do Wrześni. Możliwe, 
że można było jeszcze coś do-
łożyć do tej szybkości, ale nie 
jestem typem kierowcy, któ-
ry dusi pedał gazu do same-
go końca – podkreśla Mie-
czysław Czajka, który przez 
fanów motoryzacji często jest 
pytany o swój unikat z byłej 
już epoki.

– I nie tylko o niego, po-
nieważ moje drugie auto, 
wspomniana już Tatra, tak-
że wzbudza spore zaintere-
sowanie. To mnie nie dziwi, 
ponieważ to również bar-
dzo ciekawy i rzadko obec-
nie spotykany samochód. 
W naszym kraju jest ich 
chyba tylko pięć, góra sześć 
sztuk. Czyli jeszcze mniej 
niż Czajek – mówi mieszka-
niec Puszczykowa, który jak 
przystało na miłośnika czte-
rech kółek, jest członkiem 
Automobilklubu Wielko-
polski. – Często jestem też 
pytany, czy chciałbym te sa-
mochody sprzedać. Moja 
odpowiedź jest jednak za-
wsze taka sama: nie ma ta-
kiej możliwości. Te auta 
zbyt wiele dla mnie znaczą i 
nie mam zamiaru się z nimi 
rozstawać – zapewnia Mie-
czysław Czajka. 

Tomasz Sikorski    

Jazda tym samo-
chodem to coś zu-
pełnie innego niż 
klasycznym autem 
osobowym. Czajka 
to prawdziwa limu-
zyna, w której może 
podróżować siedem 
osób.

Mieczysław Czajka
Z PUSZCZYKOWA

Powstanie „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Me-
tropolii Poznań”. Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza i Stowarzyszenie Metropolia Poznań podpisały 
porozumienie o współpracy badawczej. Na plan ada-
ptacji wpływ będą mieli mieszkańcy Metropolii. 

Punktem wyjścia do 
prac nad dokumen-

tem jest udział Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu w międzynaro-
dowym projekcie TeRRIFI-
CA. – Uniwersytet jest za-
korzeniony w nauce, ale i w 
otoczeniu, w którym działa 
– przekonuje prof. Bogumi-
ła Kaniewska, rektor UAM. 
– Realizując naszą uczelnianą 
misję służby człowiekowi i 
społeczeństwu, wychodzimy 
poza laboratoria i biblioteki. 
Przykładem jest ten konkret-
ny projekt, który pokazuje 
naszą gotowość do reagowa-
nia na bieżące problemy, w 
tym na tak istotne, jak zmia-
ny klimatu – dodaje.

Połączenie wiedzy naukow-
ców i doświadczeń miesz-
kańców będzie możliwe 
dzięki zaangażowaniu urzęd-
ników i mieszkańców 23 sa-
morządów, tworzących Me-
tropolię Poznań. – Już mamy 
konkretne osiągnięcia – pod-
kreśla Tomasz Łubiński, 
wicestarosta poznański. – 
Mamy liczne termomoder-
nizacje budynków, stawia-
my na rozwój fotowoltaiki. 
Z drugiej strony usuwamy 
złe rozwiązania z przeszłości, 
skutecznie zachęcając do wy-
miany elementów azbesto-
wych czy pieców węglowych 

na bardziej ekologiczne roz-
wiązania. Myślę, że w ra-
mach wspólnego działania 
całej Metropolii będzie to 
jeszcze skuteczniej wcielane 
w życie – dodaje.

– Na plan adaptacji do 
zmian klimatu złożą się ana-
liza zjawisk klimatycznych, 
ocena wrażliwości i podat-
ności Metropolii na zmiany 
klimatu, określenie poten-
cjału adaptacyjnego i analiza 
ryzyk i szans rozwojowych 
– wylicza Krzysztof Mącz-
kowski, koordynator pro-
jektu ze strony Metropolii 
Poznań. – Prace nad Miej-
skim Planem Adaptacji dla 
Poznania pokazały, że naj-
bardziej wrażliwe na zmiany 
klimatu są zdrowie publicz-
ne, gospodarka przestrzen-
na, gospodarka wodna i 
transport. Teraz sprawdzimy 

jakich obszarów dotyczy to 
w przypadku całej, zróżni-
cowanej przecież Metropo-
lii – dodaje.

TeRRIFICA to projekt 
o charakterze społecznym, 
ukierunkowany na przeciw-
działanie zmianom klimatu 
i adaptację do skutków tych 
zmian. Uczestniczą w nim 
regiony z Hiszpanii, Fran-
cji, Niemiec, Polski, Serbii 
i Białorusi. W Polsce pro-
jekt realizowany jest przez 
zespół pracowników UAM 
we współpracy z partnera-
mi zewnętrznymi. Jednym 
z efektów tej współpracy 
jest innowacyjne narzę-
dzie „Mapuj Klimat” służą-
ce do identyfikacji efektów 
zmian klimatu w przestrzeni  
(mapujklimat.terrifica.eu). 

– Na ogólnodostępnej 
platformie internetowej, na 
interaktywnej mapie moż-
na oznaczać miejsca wi-
docznych skutków zmian 
klimatu – opisuje Patryk 
Kaczmarek z zespołu reali-
zującego projekt TeRRIFI-
CA. – Zebrane w ten sposób 
informacje, w tym propo-
zycje rozwiązań lokalnych 
problemów klimatycznych, 
będą przetwarzane i anali-
zowane w ramach „żywego 
laboratorium” tworzonego 
przez mieszkańców – dodaje. 
Zebrane dane będą punk-
tem wyjścia dla planowa-
nych na maj i czerwiec 2021 
roku warsztatów o zagroże-
niach związanych ze zmia-
nami klimatu. (opr. - ts)

Zmiany klimatu -  Poczuli się artystami i naukowcami

Niezwykłe odkrycie

cZajka pana cZajki, 

jak im Przeciwdziałać

cZyli historia pewnego samochodu
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Ten projekt po-
kazuje naszą go-
towość do reago-
wania na bieżące 
problemy.

prof. dr hab.
Bogumiła Kaniewska

REKTOR UAM
W POZNANIU

W gminie Kostrzyn 
dokonano niezwy-

kłego odkrycia z czasów II 
wojny światowej. W miej-
scowości Wróblewo, podczas 
rozbiórki płotu z 1947 roku, 
rodzina państwa Kuberackich 
odkryła dwa działka lotnicze 
kalibru 37 mm, montowa-
ne w amerykańskich samo-
lotach typu P-39 Airacobra 
i P-63 Kingcobr oraz czte-
ry niemieckie karabiny ma-

szynowe MG 81 kaliber 7,92 
mm. Były one używane jako 
uzbrojenie obronne Luftwaf-
fe na ruchomych oraz stałych 
stanowiskach strzeleckich nie-
mieckich bombowców i sa-
molotów obserwacyjnych.

Okazuje się, że miejsce od-
krycia nie jest przypadko-
we. – Jak udało się ustalić na 
przyległym do posesji polu 
znajdowało się tzw. cmen-
tarzysko uszkodzonych sa-

molotów – informuje stro-
na miasta i gminy Kostrzyn. 
Wykopane eksponaty zosta-
ły już przekazane Muzeum 
Broni Pancernej w Poznaniu, 
gdzie zostaną udostępnio-
ne zwiedzającym po doko-
naniu niezbędnej renowacji. 
Szerszy materiał o tym niety-
powym odkryciu zaprezentu-
je TVP Historia. Materiał na 
ten temat ma się pojawić na 
antenie 10 maja. (opr. - ts)
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Na jakim poziomie w 
2021 roku będą się kształ-
tować dochody i wydatki 
powiatu poznańskiego?

– Zakładamy dochody na 
poziomie 415 640 259,66 
złotych. Wydatki to z kolei 
501 051 832,66 złotych. 
Różnicę w wysokości 85 
milionów złotych planuje-
my pokryć między inny-
mi z kredytu i tak zwanych 
wolnych środków. Mimo 
trudnej sytuacji związa-
nej z pandemią, tegorocz-
ny budżet daje naszemu 
samorządowi bezpieczeń-
stwo dalszej polityki pro-
inwestycyjnej. Niestety aż 
44,6 miliona złotych trze-
ba oddać do budżetu cen-
tralnego w ramach tzw. po-
datku janosikowego. To o 
6,3 miliona złotych więcej 
niż w minionym roku.  
Jakie to będą inwestycje?

– W 2021 roku blisko 
139 milionów złotych za-
mierzamy przeznaczyć na 
drogi. W planach jest mię-
dzy innymi zakończenie 
budowy obwodnicy Głu-
chowa oraz przebudowa 
drogi w miejscowości Da-
chowa. Oba zadania są do-
finansowywane z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. 
Powiat poznański złożył 
też wnioski na dofinan-
sowanie dwóch kolejnych 
zadań z tego Funduszu na 
2021 rok. Jeśli zostanie 
przyznane, przebudowa-
ny będzie 2,7-kilometrowy 
odcinek drogi Rokietnica 
– Napachanie oraz 1,2-ki-
lometrowy odcinek od wę-
zła na S11 do ulicy Kolejo-
wej w Dąbrówce.

To nie są chyba jedyne 
tak duże powiatowe in-
westycje?

– To prawda, w tym roku 
zamierzamy zrealizować 
również prace projektowe, 
choćby mostu nad Wartą 
i drogi Luboń – Czapury. 
To samo dotyczy także bu-
dowy tunelu pod przejaz-
dem kolejowym w Kobyl-
nicy oraz drogi Borówiec 
– Koninko – Krzesiny.
W niedalekiej przyszłości, 
bo w 2023 roku, będzie 
już też można przejechać 
tunelem pod torami kole-
jowymi na granicy Pozna-
nia i Plewisk, przy ulicy 
Grunwaldzkiej. 

– Ta inwestycja jest przez 
nas realizowana wspólnie z 
Miastem Poznań oraz gmi-
ną Komorniki. Wszystkie 
trzy podmioty będą party-
cypować w kosztach. Nie 
tak dawno spółka Poznań-
skie Inwestycje Miejskie 
podpisała umowę z wyło-
nionym w postępowaniu 
przetargowym wykonawcą 
robót budowlanych, spół-
ką Budimex. Rozpoczęcie 
tego zadania jest dowodem 
na to, jak doskonale potra-
fimy współpracować w ra-
mach Metropolii Poznań na 
rzecz naszych mieszkańców. 
A tunel jest w tym miejscu 
bardzo potrzebny. Dzisiaj 
ulicę Grunwaldzką przecina 
mocno obciążona linia ko-
lejowa E20 łącząca Warsza-
wę z Berlinem, dlatego prze-
jazd przez tory jest bardzo 
często zamykany. Dodajmy, 
że cała inwestycja obejmuje 
budowę lub rozbudowę ist-
niejącego układu komuni-
kacyjnego wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą, jak drogi, 
ścieżki rowerowe, chodni-
ki, zjazdy i przystanki au-
tobusowe, miejsca postojo-

we oraz parking z układem 
dróg dojazdowych.
W ramach Metropolii Po-
znań powiat poznański dba 
też o rozwój komunikacji. 
Ona w czasach pandemii 
przeżywa chyba trudne 
chwile. Jak zatem jej pomóc?  

– Jako powiat jesteśmy or-
ganizatorem transportu pu-
blicznego dla gmin z nasze-
go terenu oraz okolicznych 
powiatów, które były tym 
zainteresowane. W ostat-
nich miesiącach, z wiado-
mych powodów, wiele osób 
zrezygnowało ze środków 
zbiorowej komunikacji. 
One są jednak bardzo po-
trzebne, czego przykładem 

jest choćby sukces Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej. 
W tym roku nasz samorząd 
dofinansuje jej rozwój kwo-
tą 1,6 miliona złotych. Ko-
lejne 2,4 miliona złotych 
wydamy na organizację sie-
ci połączeń w ramach PKS-
-u. Od razu tutaj dodam, że 
kursy PKS absolutnie nie 
mają być konkurencją dla 
transportu podmiejskiego 
organizowanego przez gmi-
ny czy dla Poznańskiej Ko-
lei Metropolitalnej. To jest 
przede wszystkim uzupeł-
nienie istniejącego systemu 
transportowego. Bo też cały 
czas są w powiecie miejsco-
wości, które są odcięte od 
torów. Dlatego tam linie au-

tobusowe cieszą się sporym 
powodzeniem.
Skoro poruszyliśmy już 
temat pandemii oraz Me-
tropolii Poznań, to warto 
chyba wymienić działania 
mające na celu walkę z ko-
ronawirusem. A tych dzia-
łań jest sporo…

– Jako stowarzyszenie od 
początku angażujemy się w 
walkę z pandemią. Organi-
zowaliśmy akcje promocyj-
ne emitowane w mediach, 
wsparliśmy kadrowo Po-
wiatowy Urząd Pracy oraz 
Sanepid, stworzyliśmy tak-
że dodatkowe punkty szcze-
pień. Kolejny krok w tej 
walce to zabezpieczenie po-

nad 13 milionów złotych na 
zakup sprzętu i środków do 
walki z COVID-19. Zaku-
piony dzięki tej inicjatywie 
sprzęt medyczny zadyspo-
nowaliśmy dla siedmiu szpi-
tali na terenie metropolii, 
w tym dla Szpitala w Pusz-
czykowie im. prof. S.T. Dą-
browskiego.
Ile pieniędzy powiat po-
znański zamierza przezna-
czyć na oświatę i edukację, 
która również przeżywa 
trudne chwile?

– W tym roku koszty 
utrzymania oświaty na pew-
no wzrosną i dlatego planu-
jemy na tę dziedzinę 109 
milionów złotych. Nieste-
ty, subwencja oświatowa 
w wysokości 63,1 miliona 
złotych nie wystarczy na-
wet na wynagrodzenia dla 
pracowników oświaty, któ-
re wynoszą prawie 72 mi-
liony złotych. Brakującą 
kwotę pokryjemy z naszego 
budżetu. W ramach oświa-
towych wydatków przewi-
dujemy między innymi za-
kup wyposażenia Centrum 
Kształcenia Zawodowe-
go w Swarzędzu, remon-
ty i modernizacje Zespołu 
Szkół w Bolechowie, lice-
ów w Puszczykowie i w Kór-
niku czy też Zespołu Szkół 
w Mosinie. W planach 
mamy także remont kuch-
ni w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach. Przewidzie-
liśmy również pieniądze 
na szkolenia dla nauczycie-
li i projekty edukacyjne dla 
uczniów. Finansowo wspie-
ramy także studentów z Bia-
łorusi zdobywających wie-
dzę w stolicy Wielkopolski. 
Na ten cel zabezpieczyliśmy 
108 tysięcy złotych.

(dokończenie na str. IV)

– Najlepszym wyjściem z trudnej sytuacji jest przejście przez nią – powiedział 
kiedyś Robert Lee Frost, amerykański poeta, czterokrotny laureat nagrody 
Pulitzera. Przechodzimy przez nią wszyscy już kolejny rok, zarówno w sferze 
osobistej jak i w sferze publicznej. Powiat poznański, podobnie jak inne jed-
nostki samorządowe stanął przed koniecznością realizacji zaplanowanych 
w budżecie zadań, czasami wymagających nieco innych form, oraz tych, 
które pojawiały się na bieżąco, w związku z innymi potrzebami mieszkań-
ców. Bogatsi o doświadczenia zeszłego roku realizujemy tegoroczny budżet  
– mówi starosta poznański Jan Grabkowski.
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kością takie auto może je-
chać? Ja najszybciej nim je-
chałem ok. 140 kilometrów 
na godzinę. To było na krót-
kim odcinku, na trasie z Po-
znania do Wrześni. Możliwe, 
że można było jeszcze coś do-
łożyć do tej szybkości, ale nie 
jestem typem kierowcy, któ-
ry dusi pedał gazu do same-
go końca – podkreśla Mie-
czysław Czajka, który przez 
fanów motoryzacji często jest 
pytany o swój unikat z byłej 
już epoki.

– I nie tylko o niego, po-
nieważ moje drugie auto, 
wspomniana już Tatra, tak-
że wzbudza spore zaintere-
sowanie. To mnie nie dziwi, 
ponieważ to również bar-
dzo ciekawy i rzadko obec-
nie spotykany samochód. 
W naszym kraju jest ich 
chyba tylko pięć, góra sześć 
sztuk. Czyli jeszcze mniej 
niż Czajek – mówi mieszka-
niec Puszczykowa, który jak 
przystało na miłośnika czte-
rech kółek, jest członkiem 
Automobilklubu Wielko-
polski. – Często jestem też 
pytany, czy chciałbym te sa-
mochody sprzedać. Moja 
odpowiedź jest jednak za-
wsze taka sama: nie ma ta-
kiej możliwości. Te auta 
zbyt wiele dla mnie znaczą i 
nie mam zamiaru się z nimi 
rozstawać – zapewnia Mie-
czysław Czajka. 

Tomasz Sikorski    

BROSZURA
BUDŻETOWA
POWIATU POZNAŃSKIEGO

nie bali się nowych wyzwań
chcemy by nasi mieszkańcy 
Rozmowa z
JANEM GRABKOWSKIM
starostą poznańskim

molotów – informuje stro-
na miasta i gminy Kostrzyn. 
Wykopane eksponaty zosta-
ły już przekazane Muzeum 
Broni Pancernej w Poznaniu, 
gdzie zostaną udostępnio-
ne zwiedzającym po doko-
naniu niezbędnej renowacji. 
Szerszy materiał o tym niety-
powym odkryciu zaprezentu-
je TVP Historia. Materiał na 
ten temat ma się pojawić na 
antenie 10 maja. (opr. - ts)
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Na realizację zadań z tych obszarów powiat poznań-
ski przeznaczy niemal 9,4 mln zł.

Liczba zgłoszonych pro-
jektów w otwartych 

konkursach ofert poka-
zuje, jak duża jest nadzie-
ja na poprawę sytuacji epi-
demicznej  i powrót imprez 
masowych, choćby w nieco 
innym kształcie niż ten do-
tychczas znany. Doskona-
le to widać choćby po liście 
planowanych działań z kul-
tury i sztuki. Wiele cieka-
wych inicjatyw pojawiło się 
również w zakresie turysty-
ki – jak choćby cykl mikro-
wypraw uwzględniających 
potrzeby rodzin z małymi 
dziećmi, osób starszych, czy 
osób wymagających wspar-
cia w przemieszczaniu. Z 
licznych dziedzin życia chy-
ba najlepiej opiera się pan-
demii sport. Bo choć impre-
zy odbywają się bez udziału 
publiczności, to jednak sys-
tematycznie są rozgrywane. 
Nadal też organizowane są 
zgrupowania i obozy szkole-
niowe.

Podobnie jak w latach 
ubiegłych przyznawane będą 
także nagrody za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania 

i ochrony kultury oraz na-
grody dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe, 
nagrody dla trenerów pro-
wadzących szkolenie zawod-
ników osiągających wysokie 
wyniki sportowe w między-

narodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sporto-
wym za 2020 rok.

- Nie oszczędzamy na za-
bytkach, bo to dobra kultu-
ry i nasze dziedzictwo naro-
dowe. Poza tym, to wielka 
satysfakcja móc zobaczyć, 
jak z obiektów, które czę-
sto latami popadały w ru-
inę, powstają prawdziwe po-
wiatowe perełki – nie raz 
podkreśla starosta poznań-
ski Jan Grabkowski. Znaj-
duje to odzwierciedlenie w 
środkach zaplanowanych na 
ten rok. Na dofinansowanie 
prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub też robót 
budowlanych przy zabyt-

kach  znajdujących się w po-
wiecie poznańskim przezna-
czono 2,2 mln zł. 

Dzięki dofinansowaniom 
blask odzyskały już zabytki 
sakralne, jak choćby kościół 
św. Mikołaja w Owińskach, 
budynki willowe, Zamek w 
Kórniku czy dworzec kole-
jowy w Puszczykowie. 

Systematycznie  rewitali-
zowany, tak aby zapewnić 
wychowankom bezpiecz-
ne i wygodne warunki do 
nauki jest – prowadzony 
przez powiat – Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy dla Dzieci Niewi-
domych. Mieści się on w 
zabytkowym, dawnym ze-
spole klasztornym cysterek 
w Owińskach. 

Do poznania zabytków po-
wiatu poznańskiego zachę-
cają wydawnictwa powia-
tu poznańskiego. I choć ich 
realizacja odbyła się w ubie-
głym roku, to warto z nich 
korzystać w szczególno-
ści teraz, gdy szukamy bliż-

szych miejsc do odpoczyn-
ku. Seria trzech niedzielnych 
przewodników obejmu-
je „Przewodnik Niedzielne-
go Rowerzysty”, „Przewod-
nik Niedzielnego Pogromcy 
Duchów i nie tylko” oraz 
„Przewodnik Niedzielnego 
Tropiciela”. Prezentują one 
kolejno: piętnaście tras ro-

werowych, z którymi po-
radzą sobie początkujący i 
rodziny z dziećmi, siedem-
naście legend, które mogą 
stać się pretekstem do wyj-
ścia z domu i spojrzenia na 
okolicę z innej perspektywy 
oraz piętnaście różnorod-
nych ścieżek poznawczych, 
które warto odkryć o każdej 
porze roku.  I to wszystko w 
najbliższej okolicy…

Powiatowe akcje to także 
projekt „Śladami wielkich 
podróżników” czy powia-
towe questy - „Na Tropie 
Skarbów”. Obie zachęca-
ją do poznania powiatu po-
znańskiego. Obie zwieńczo-
ne są upominkami. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
to wydatek rzędu niemal 4,4 mln zł.

Z pomocą tych środków 
dofinansowywana zo-

stanie działalność Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu, 
Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Po-
znaniu, Ochotniczych Straży 
Pożarnych Powiatu Poznań-
skiego, Straży Granicznej. 
Realizowane zostaną także 
zadania zapewnienia bezpie-
czeństwa nad obszarami wod-
nymi oraz akcje w ramach 
realizacji „Programu zapo-
biegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa oby-
wateli i porządku publiczne-
go powiatu poznańskiego”.

Komendę Miejską Policji 
w Poznaniu powiat wesprze 
kwotą 1 mln zł. Pozwoli to 
na sfinansowanie zagospo-
darowania terenu zewnętrz-
nego wraz z niezbędną in-
frastrukturą w Komisariacie 
Policji w Tarnowie Podgór-
nym oraz współfinansowa-
nie zakupu policyjnych środ-

ków transportu. Środki te 
pozwolą także na zakup wy-
posażenia policyjnego, drob-
ne remonty w komisariatach 

policji powiatu czy sfinanso-
wanie nagród za osiągnięcia 
w służbie oraz zakup dwóch 
koni wraz z oprzyrządowa-
niem i szkoleniem.

Milion złotych wspar-
cia otrzyma także Komen-
da Miejska Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Poznaniu. 
Dzięki temu kontynuowane 
będą remonty i moderniza-
cje strażnic Jednostek Ratow-
niczo-Gaśniczych. Przeka-
zane środki posłużą także na 

dofinansowanie zakupu spe-
cjalistycznego sprzętu ra-
towniczo-gaśniczego, a także 
przeprowadzenie szkoleń spe-
cjalistycznych dla strażaków i 
prowadzenie działań z zakresu 
prewencji społecznej.

Jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych zostaną 
wsparte zakupem sprzętu i 
usług łącznie na kwotę 198 
tys. zł. Wsparte zostaną za-
wody i szkolenia dla druhów 
OSP. Powiat Poznański wes-
prze także Placówkę Straży 
Granicznej Poznań-Ławica, 
w realizacji zadań na tere-
nie powiatu - kwota 25 tys. 
zł. Kolejne 50 tys. zł zostanie 
przeznaczone na zapewnienie 
bezpieczeństwa na obszarach 
wodnych. 

Tradycyjnie uhonorowani 
zostaną także: „Dzielnicowy 
Roku Powiatu Poznańskie-
go”, „Komisariat Roku Po-
wiatu Poznańskiego”, Strażak 
Roku Powiatu Poznańskiego 
w kategorii PSP oraz Stra-
żak Roku Powiatu Poznań-
skiego w kategorii OSP. Re-
alizowane także będą zadania 
związane z bezpieczeństwem 
i zarządzaniem kryzysowym, 
wyposażeniem powiato-
wej bazy materiałów i sprzę-
tu przeciwpowodziowego, 
obroną cywilną i obronno-
ścią, prowadzone będą akcje 
prewencyjne, profilaktyczne 
oraz konkursy, w tym m.in. 
cykliczna już akcja rozdawa-
nia pierwszoklasistom kami-
zelek odblaskowych.

W zeszłym roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej  rozpoczął realizację 
drugiej części dofinansowanego ze środków unijnych 
projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów pu-
blicznych dla powiatu poznańskiego – część II”. 

Obejmuje on wdroże-
nie e-usługi wpiera-

jącej proces koordynacji sy-
tuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu w 
obszarach składania wnio-
sków o koordynację oraz 
organizowania narad ko-
ordynacyjnych oraz do-
stosowanie bazy danych 
geodezyjnej ewidencji sie-
ci uzbrojenia terenu (GE-
SUT) do obowiązujących 
przepisów prawa. Jego za-
kończenie planowane jest 
na koniec 2022 r. 

Jest to kontynuacja części 
I zakładającej m.in. wdro-
żenie elektronicznych usług 
publicznych. Obecnie są 
to: udostępnianie w for-
mule sklepu internetowe-

go danych oraz materiałów 
państwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficz-
nego dla klienta indywi-
dualnego, obsługa zapytań 
oraz wniosków komorni-
ków sądowych o udostęp-
nienie danych z bazy da-
nych ewidencji gruntów 
i budynków, obsługi rze-
czoznawców majątkowych, 
autoryzowany dostęp do 
danych państwowego zaso-
bu geodezyjnego i kartogra-
ficznego, obsługi wniosku 
zgłoszenia pracy geodezyj-
nej – portal geodety, obsłu-
gi wniosków o koordynację 
sytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu. Po-
nadto lokalny geoportal,  
poznanski.e-mapa.net pre-

zentuje dane m.in. z baz da-
nych: ewidencji gruntów 
i budynków, geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia i 
geodezyjnych osnów szcze-
gółowych. 

W 2021 roku kontynu-
owana będzie m.in. cyfryza-
cja dokumentacji państwo-
wego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, mająca 
na celu przetworzenie ana-
logowej dokumentacji pań-

stwowego zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego do 
postaci cyfrowej, umożli-
wiająca m.in. powszechne 
jej udostępnianie w urucho-
mionych elektronicznych 
usługach publicznych oraz 
poprawa jakości danych w 
zakresie prowadzonych baz 
danych. 

W połowie 2021 r. Powia-
towy Ośrodek Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej obejmie nową 
siedzibę przy ulicy Fra-
nowo 26. Migracja zaso-
bów PODGiK, to najbar-
dziej wymagająca operacja 
logistyczna w historii jed-
nostki. Lokalizację prze-
chowywania m.in. zmie-
ni około 2200 m bieżących 
dokumentacji papierowej 
oraz ponad 110 stanowisk 
komputerowych. Ponadto 
zmiana siedziby, to zmiana 
koncepcji infrastruktury te-
leinformatycznej oraz orga-
nizacji pracy.

Na ten cel zaplanowano około 3 mln zł. Największym 
zadaniem, jakie będzie realizowane z tych środków jest 
walka z zanieczyszczeniem powietrza.

W jaki sposób? Po-
przez dotacje służą-

ce likwidacji źródeł niskiej 
emisji z indywidualnych 
systemów grzewczych, czy-
li zastąpienie starych pieców 
węglowych źródłami proeko-
logicznymi. Finansowanie 
obejmie modernizację lub li-
kwidację ogrzewania opar-
tego na paliwie stałym, np. 
drewnie czy węglu.  Miesz-
kaniec może wystąpić o do-
finansowanie wymiany sta-
rego systemu grzewczego na: 
podłączenie do miejskiej sie-
ci ciepłowniczej, ogrzewanie 
za pomocą nowego kotła za-
silanego paliwem gazowym 
lub olejem opałowym, ogrze-
wanie elektryczne, pompę 
ciepła czy też ogrzewanie za 
pomocą nowoczesnego, zasi-
lanego automatycznie kotła 

na paliwo stałe.
Kolejnym działaniem kon-

tynuowanym już od lat jest 
likwidacja wyrobów zawie-
rających azbest. Ponadto za-
planowano finansowanie 
edukacji ekologicznej oraz 
monitoringu ruchów maso-
wych ziemi i osuwisk.

Planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej, syste-
mu pieczy zastępczej, promocji i ochrony zdrowia, wspie-
rania osób niepełnosprawnych, nieodpłatnej pomocy 
prawnej, polityki rynku pracy oraz pozostałych zadań z 
zakresu polityki społecznej, to kwota ponad 68 mln zł. 

W ramach tej kwoty re-
alizowane będą m.in. 

programy polityki zdrowot-
nej (ok. 7 mln zł), np. w za-
kresie profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka ludz-
kiego HPV i grypy, zapew-
nione będzie utrzymanie 
dzieci w pieczy zastępczej (ro-
dzinach zastępczych, placów-
kach opiekuńczo-wychowaw-
czych – ponad 17 mln zł), 
prowadzenie i utrzymanie 
Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowego Urzędu Pracy 

w Poznaniu, ośrodka wspar-
cia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi - Środowisko-
wego Domu Samopomo-
cy w Puszczykowie, Ośrod-
ka Interwencji Kryzysowej 
w Kobylnicy oraz mieszkań 

chronionych dla usamodziel-
nianych dzieci opuszczają-
cych pieczę zastępczą. 

Dzięki zapisanym w bu-
dżecie środkom realizowana 
będzie rehabilitacja społecz-
na osób niepełnosprawnych 
m.in. w ramach warsztatów 
terapii zajęciowej, działal-
ność punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej i nieodpłat-
nego poradnictwa obywatel-
skiego, realizacja zadań z za-
kresu edukacji prawnej oraz 
prowadzenie 10 miejsc w 
mieszkaniach chronionych 
wspieranych oraz 30 miejsc 
w domu dla matek z mało-
letnimi dziećmi i kobiet w 
ciąży. 

Od wielu lat wydatki związane z edukacją stanowią bar-
dzo ważną pozycję w budżecie powiatu poznańskiego. 

Dotyczy to zarówno 
zadań związanych z 

infrastrukturą i wyposa-
żeniem placówek oświa-
towych jak i programów 
wspierających edukację. Na 
realizację programu wspie-
rania edukacji w powie-
cie poznańskim zaplano-
wano  644 tys. zł. Oznacza 
to m.in. realizację zajęć po-

zalekcyjnych dla uczniów 
oraz zajęć fakultatywnych 
dla maturzystów szkół pro-
wadzonych przez powiat 
poznański. 

Uczniowie tych szkół będą 
mogli także starać się o Na-
grodę Starosty Poznańskie-
go za wybitne osiągnięcia 
lub za wysokie wyniki w 
nauce. Te ostatnie dotyczą 

uczniów branżowych szkół 
I stopnia. Z kolei ucznio-
wie, którzy uczęszczają do 
szkół, w których nauka 
kończy się egzaminem ma-
turalnym będą mogli starać 
się o stypendia Rady Po-
wiatu w Poznaniu.

Kolejne środki zaplanowa-
no na dokształcanie i do-
skonalenie zawodowe na-
uczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach pro-
wadzonych przez powiat, 
na dotacje dla szkół i pla-

cówek niepublicznych, na 
pomoc zdrowotną dla na-
uczycieli, nauczycieli eme-
rytów i rencistów oraz za-
kup sprzętu sportowego.  

W planach jest także zakup 
pojazdu 9-osobowego, przy-
stosowanego do przewo-
zu osób niepełnosprawnych 
na potrzeby Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Nie-
widomych im. Synów Puł-
ku w Owińskach. 

Natomiast planowane in-
westycje to m.in. rewalo-
ryzacja wnętrz dawnego 
kompleksu cysterskiego, 
obecnie SOSW w Owiń-
skach – etap II (10 mln zł, 
na rok 2021 planuje się wy-
datki w kwocie 2 mln zł),  
rewaloryzacja ogrodzenia 
przy SOSW Owińska - etap 
II (1,1 mln zł), wykonanie 
dokumentacji przebudo-
wy Zespołu Szkół w Kórni-
ku wraz z salą gimnastyczną 
(181 tys. zł) czy wyposaże-
nie pomieszczeń Centrum 
Kształcenia Zawodowe-
go przy Zespole Szkół Nr 
1 im. Powstańców Wielko-
polskich w Swarzędzu (631 
tys. zł), a także pozosta-
łe remonty i modernizacje 
oświatowych placówek.

STRUKTURA WYDATKÓW PLANOWANYCH NA ROK 2021 (W MLN ZŁ)
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Ponad 139 mln zł powiat poznański przeznaczy w 2021 
roku na drogi. Na przykad niemal 70 mln zł pochłoną 
inwestycje, a 35 mln zł remonty dróg. Zadania te reali-
zuje Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

W planach na ten rok 
jest m.in. zakończe-

nie rozpoczętych już zadań: 
budowy obwodnicy Głu-
chowa (10 mln zł) oraz prze-
budowa drogi w miejscowo-
ści Dachowa (12 mln zł). 
Obie te inwestycje są do-
finansowywane z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. 
Powiat poznański złożył 
wnioski na dofinansowa-

nie dwóch innych zadań z 
FDS. Jeśli zostanie przyzna-
ne, w tym roku rozpoczną 
się kolejne ważne inwestycje: 
przebudowa 2,7-kilometro-
wego odcinka drogi Rokiet-
nica – Napachanie (szacun-

kowy koszt to 9,9 mln zł) 
oraz przebudowa drogi w 
Dąbrówce, a dokładnie jej 
1,2-kilometrowego odcin-
ka od węzła na S11 do uli-
cy Kolejowej (szacunkowy 
koszt to 8,1 mln zł).

W tym roku realizowa-
ne będą również inwestycje, 
na które powiat poznański 
otrzymał dofinansowanie w 
ramach Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. 
Wśród nich znalazł się ostat-
ni etap przebudowy drogi 
Iwno – Pobiedziska (3 mln 
zł). Na odcinku o długo-
ści 1,6 km jezdnia zostanie 
poszerzona i wzmocniona, 
a droga odwodniona. Prze-
budowana zostanie również 
droga Buk – Szewce (4,15 
mln zł). Na odcinku o dłu-
gości 4,5 km droga zostanie 
odwodniona, jezdnia posze-
rzona i wzmocniona, prze-
budowane zostaną przy-
stanki autobusowe. Dzięki 
dofinansowaniu uda się też 
przebudować 600-metro-
wy odcinek drogi Latalice 

– granica powiatu (0,9 mln 
zł), przebudować fragment 
ulicy Poznańskiej w Sie-
kierkach Wielkich (1,2 mln 
zł) oraz zbudować chod-
nik w miejscowości Słupia  
(1,6 mln zł).

Planowane są kolejne in-
westycje, na które powiat 
poznański złożył wnioski o 
dofinansowanie. Ich reali-
zacja uzależniona jest jed-
nak od tego, czy wsparcie 
zostanie przyznane. To bu-
dowa dwóch rond na uli-
cy Szamotulskiej w Rokiet-
nicy (szacunkowy koszt – 6 
mln zł), przebudowa ulicy 
Siekiereckiej w Gowarzewie 
(4,5 mln zł) i przebudowa 
przepustu na rzece Głuszyn-
ka i ulicy Mostowej w Ka-
mionkach (4,3 mln zł).

W tym roku Zarząd Dróg 
Powiatowych planuje prze-
prowadzić kolejną „akcję na-

kładka”. Poprzednia zakoń-
czyła się wielkim sukcesem. 
Dlatego teraz planowany jest 
remont niemal 18 km dróg 
powiatowych, za łączną kwo-
tę niemal 16 mln zł. Nowa 
nawierzchnia pojawi się na 
odcinkach dróg: Piekary – 
Dobra – Sznyfin, Lusowo – 
Sady, Żydowo – Rokietni-
ca, Boduszewo – Zielonka, 
Jankowice – granica powia-
tu, Trzcielin – Konarzewo, a 
także w miejscowości Kliny 
oraz w Swarzędzu (ulice Kór-
nicka i Średzka). 

2021 rok to również prace 
projektowe trzech wielkich 
inwestycji, planowanych 
przez powiat poznański. 
Mowa o budowie mostu 
nad Wartą i drogi Luboń – 
Czapury, a także tunelu pod 
przejazdem kolejowym w 
Kobylnicy oraz drogi Boró-
wiec – Koninko – Krzesiny.

Inwestujemy w drogI CyfryzaCja zasobów
geodezyjnyCh

Z pożytkiem dla
Zabytków, kultury, turystyki, sportu

bezpIeCzny powIat

środowisko środkom
ChronImy dZięki unijnym

dobrze ksZtałcimy

dbamy o dzIeCI I osoby w potrzebIe

105 
milionów złotych

na remonty 
i inwestycje 

drogowe

664
tysiące złotych 

na program 
wspierania edukacji 

w powiecie 
poznańskim

198
tysięcy złotych 

na zakup sprzętu 
dla jednostek osp

2,2
miliona złotych 

na dofinansowanie
prac przy zabytkach17

milionów złotych 
na utrzymanie 
dzieci w pieczy 

zastępczej

Droga Pobiedziska-Iwno

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych

Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

Akcja rozdawania pierwszoklasistom kamizelek odblaskowych

Dzięki dofinansowaniom prac przy zabytkach swój blask odzyskał m.in. Zamek w Kórniku
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2,71
miliona złotych
przeznaczono na 

dotacje celowe na 
likwidację źródeł 

niskiej emisji 
i zastąpienie ich 
rozwiązaniami 

proekologicznymi

16,7
milionów złotych

- tyle wart jest 
projekt budowy 

metropolitalnego 
systemu informacji 
przestrzennej dla 
metropolii poznań

- mesip

Z pomocą unijnych środków powiat poznański re-
alizuje także szereg  projektów, w większości infra-
strukturalnych. Są to zazwyczaj projekty wieloletnie, 
które będą kontynuowane lub zakończą się w 2021 
roku. 

Obok tych związanych z 
rozwojem infrastruk-

tury placówek oświatowych 
(Centrum Kształcenia Za-
wodowego w Swarzędzu, 
placówek kształcenia za-
wodowego dla których or-
ganem prowadzącym jest 
powiat poznański) są te 
związane z budową zinte-
growanych węzłów prze-
siadkowych: w Buku, przy 
ulicy Grunwaldzkiej w Po-
znaniu, Stęszewie i Stryko-
wie. To także budowa ście-
żek rowerowych w ciągu 
dróg powiatowych (Poznań 
– Tulce – Gowarzewo; Ko-
morniki – Szreniawa) oraz 
wyposażenie w narzędzia 
informatyczne podmiotów 
leczniczych. Wartość prowa-
dzonych projektów to blisko 
280 mln zł, z czego ponad 
200 mln zł to środki z Unii 
Europejskiej. 

Ponadto,  powiat poznań-
ski jako lider wraz z partne-
rami, Miastem Poznaniem i 
Stowarzyszeniem Metropo-
lia Poznań, przystąpił też do 
realizacji projektu dofinan-
sowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyj-
nego na lata 2014 – 2020 
pn. „Budowa Metropoli-
talnego Systemu Informa-
cji Przestrzennej (MeSIP) 
dla Metropolii Poznań”. Jest 
on odpowiedzią na potrze-
bę rozwoju i rozszerzenia ak-
tualnej informacji zarządczej 
na temat metropolii, wymia-
ny informacji oraz  integracji 
danych przestrzennych. Pro-
jekt będzie realizowany w la-
tach 2021 - 2022 a powiat 
jako lider zadanie powierza 
Powiatowemu Ośrodkowi 
Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. Wartość 
projektu  to ponad 16 mln 
zł, a kwota dofinansowania 
to 14 mln zł.

280
milionów złotych

- to wartość 
prowadzonych 

projektów unijnych
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Ośrodek w Owińskach 
będzie obchodził w tym 
roku jubileusz 75-lecia 
swojej działalności. Czy 
są z tym związane jakieś 
plany?

– Od wielu już lat dbamy 
o tę placówkę. Przy naszym 
ogromnym finansowaniu 
została zmodernizowana i 
w tej chwili, wraz z otacza-
jącym ją Parkiem Orien-
tacji Przestrzennej i całym 
kompleksem pocysterskim, 
stanowi jedną z pereł po-
wiatu poznańskiego. W jaki 
sposób Ośrodek będzie ob-
chodził swój jubileusz trud-
no w tej chwili stwierdzić, 
ponieważ sytuacja związana 
z pandemią jest dynamicz-
na. Jednym z pomysłów na 
uczczenie 75-lecia będzie 
wydanie okolicznościowej 
publikacji, poświęconej jej 
historii, a także przypomi-
nającej losy jej absolwen-
tów i nauczycieli tam pra-
cujących. Niejednokrotnie 
bowiem swoją pracą zmie-
nili kształt tej placówki, jak 
i wdrożyli nowatorskie roz-
wiązania w edukacji i tera-
pii osób niewidomych i sła-
bowidzących. I my wydanie 
tej książki wsparliśmy w 
otwartym konkursie ofert.   
Ile organizacji pozarzą-
dowych w tym roku bę-
dzie mogło liczyć na po-
wiatowe środki?

– W sumie w ramach 
otwartego konkursu ofert 
do Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu wpłynęły 
332 oferty. To więcej niż w 
ubiegłym roku, co jest war-
te podkreślenia, biorąc pod 
uwagę od wielu miesięcy 
panującą w naszym kraju 
pandemię i liczne obostrze-
nia z niej wynikające. W 
rezultacie oceny formalnej 
i merytorycznej na 232 za-
dania rozdysponowaliśmy  
1 906 100 złotych. To po-
kazuje, że jako powiat po-
znański nie szczędzimy 
pieniędzy na ciekawe ini-
cjatywy i projekty, mające 
na celu wzbogacenie ofer-
ty kulturalnej, edukacyjnej 
czy też sportowej dla na-
szych mieszkańców. Wnio-
ski o dotacje można było 
składać w siedmiu obsza-

rach: edukacji, kulturze fi-
zycznej, kulturze i sztuce, 
turystyce, pomocy społecz-
nej, ochronie i promocji 
zdrowia oraz ratownictwie 
i ochronie ludności.

Jednym z priorytetów 
powiatu poznańskiego 
jest polityka społeczna  
i ochrona zdrowia miesz-
kańców. Ile pieniędzy  
z tegorocznego budżetu 
zostanie przekazanych na 
ten cel?

– Sporo, bo ponad 68 
milionów złotych. Nasi 
mieszkańcy skorzysta-
ją między innymi z bez-
płatnych szczepień prze-
ciw HPV i grypie. Blisko 7 
milionów złotych otrzyma 
Dom Pomocy Społecznej 
w Lisówkach. Za 1,7 mi-
liona złotych sfinansowa-
ne zostaną warsztaty terapii 
zajęciowej działające w po-
wiecie. Z kolei Powiatowy 
Urząd Pracy, który obsłu-
guje mieszkańców powiatu 
i Poznania otrzyma 18 mi-
lionów złotych. Łącznie na 
działalność placówek opie-
kuńczo – wychowawczych, 
tj. Dom Dziecka w Kór-
niku-Bninie, Dom Dziec-
ka nr 2 w Kórniku-Bninie, 
Ośrodek Wspomagania 
Rodziny w Kobylnicy oraz 
Dom Rodzinny w Swarzę-
dzu, przeznaczonych zosta-
nie 13,4 miliona złotych. 
Dzięki takiemu wsparciu, 
oprócz bieżącej działal-
ności, opracowany zosta-
nie projekt nowego domu 
dziecka w Swarzędzu, a 
także zmodernizowany zo-
stanie Ośrodek Wspoma-
gania Rodziny w Kobyl-
nicy. Wspólnie z gminami 
nadal finansować też bę-
dziemy funkcjonowanie 
Izby Wytrzeźwień.
W ostatnich latach coraz 
więcej środków jest prze-
kazywanych na ekologię 
i ochronę środowiska. 
Jak to będzie wyglądało  
w tym roku?

– Nikogo chyba nie trze-
ba przekonywać, jak ważne 

jest czyste powietrze, dla-
tego nadal będziemy prze-
znaczać pieniądze na wy-
mianę tzw. kopciuchów na 
ekologiczne ogrzewanie. W 
tym roku na ten cel prze-
każemy 2,7  miliona zło-
tych. Nadal prowadzone 
będą też programy z za-
kresu ochrony środowi-
ska. 100 tysięcy złotych jest 
wkładem własnym powia-
tu do realizacji programu 
likwidacji azbestu, który 
to jest prowadzony wspól-
nie z siedemnastoma gmi-
nami powiatu poznańskie-
go i WFOŚ.
A co z ochroną zabytków? 

– Na ten cel zaplanowa-
liśmy 3,7 miliona złotych. 
Z tej puli kontynuowa-
na będzie m.in. rewitali-
zacja zabytkowego ogro-
dzenia wspomnianego już 
Specjalnego Ośrodka dla 
Dzieci Niewidomych w 
Owińskach. W sumie 2,2 
miliona złotych skierowa-
liśmy na prace konserwa-
torskie czy restauratorskie 
obiektów wpisanych do 
Rejestru Zabytków. Zare-
zerwowano też kolejną do-
tację, w wysokości 400 ty-
sięcy złotych, na ratowanie 
bezcennego zespołu klasz-
tornego franciszkanów w 
Poznaniu. Warto też  przy-
pomnieć, że od końca 2020 
roku trwa modernizacja za-
bytkowego Dworu Skrzyn-
ki w gminie Stęszew. Prze-
kazany w darowiźnie przez 
Skarb Państwa w 2015 
roku obiekt, ze względu na 
jego zły stan, wymagał ge-
neralnego remontu. Ta pe-
rełka XIX-wiecznej archi-
tektury odzyska swój blask 
już pod koniec tego roku, 
a w kolejnym zacznie słu-
żyć naszym mieszkań-
com. W czerwcu ubiegłego 
roku, uchwałą Rady Po-
wiatu w Poznaniu, powoła-

na do życia została bowiem 
pierwsza w naszym powie-
cie, samorządowa insty-
tucja kultury. To Instytut 
Skrzynki.
Czym będzie się zajmował?

To będzie Instytut Doku-
mentacji, Rozwoju i Pro-
mocji Dziedzictwa Kul-
turowego i Kulinarnego 
Powiatu Poznańskiego. 
Jej siedzibą oraz miejscem 
działania będzie właśnie 
dwór w Skrzynkach. 3 mi-
liony złotych z tegorocz-
nego budżetu będzie kosz-
towało pełne wyposażenie 
dworu, przystosowanie i 
przygotowanie go do reali-
zacji swojej kulturotwórczej 
misji. Jeśli tylko warun-
ki epidemiologiczne na to 
pozwolą, spodziewamy się  
już na początku przyszłe-
go roku zaproponować na-
szym mieszkańcom  bardzo 
ciekawą  ofertę kulturalną.
Na co jeszcze przewidzia-
no pieniądze w tegorocz-
nym budżecie powiatu 
poznańskiego? 

Skoro już wspomniałem 
o pandemii to przypomnij-
my, że milion złotych został 
przeznaczony na wydat-
ki związane z przeciwdzia-
łaniem negatywnym skut-
kom wywołanym przez 
koronawirusa. W walkę z 
pandemią angażujemy się 
m.in. w ramach Stowarzy-
szenia Metropolia Poznań 
przekazując wsparcie finan-
sowe dla szpitali, wspiera-
jąc kadrowo Sanepid, orga-
nizując akcje promocyjne 
czy też organizując dodat-
kowe punkty szczepień. 
Jako powiat poznański, 
we współpracy z włodarza-
mi naszych siedemnastu 
gmin, zaproponowaliśmy 
23 miejsca, gdzie mogłyby 
działać powszechne punk-

ty szczepień. Optymalnie 
moglibyśmy tam przyjąć 
95 tysięcy osób tygodnio-
wo. Wielkopolski Naro-
dowy Fundusz Zdrowia 
zaakceptował siedem ta-
kich miejsc. Jeśli doliczy-
my do tego pięć punktów 
już działających w ramach 
Metropolii Poznań, to ak-
tualnie mamy dwanaście 
takich lokalizacji. Te dzia-
łania mają nam pomóc w 
jak najszybszym zaszczepie-
niu wszystkich chętnych 
mieszkańców powiatu po-
znańskiego. Nie zamykamy 
się również na Poznań czy 
inne samorządy.  

Powiat poznański od 
lat wyróżnia także ludzi 
kultury oraz sportu. Czy  
w tym roku także będą 
oni mogli liczyć na trady-
cyjne nagrody?

– To prawda, że docenia-
my osoby, które mają swo-
ją pasję. Tych, którzy po-
święcają swój wolny czas, 
by robić coś więcej. Doty-
czy to choćby kultury, któ-
ra z natury rzeczy wymyka 
się ocenom i jest w pew-
nym sensie niewymierna. 
Doceniamy też rolę insty-
tucji kulturalnych i wspie-
ramy je w tych trudnych 
dla nich czasach. Posta-
nowiliśmy na przykład 

udzielić pomocy finanso-
wej Teatrowi Muzyczne-
mu w Poznaniu, który słu-
ży nie tylko mieszkańcom 
Poznania, ale także powia-
tu poznańskiego. Ta po-
moc ma na celu wsparcie 
bieżącej działalności te-
atru jak i rozszerzenie ofer-
ty kulturalnej na najbliż-
sze lata. List intencyjny w 
tej sprawie podpisaliśmy 
już w ubiegłym roku i do-
tyczył on współpracy mię-
dzy innymi w zakresie or-
ganizacji różnego rodzaju 
spektakli kulturalnych. 
Teatr Muzyczny, zgodnie 
z uchwałą Rady Powiatu 
w Poznaniu, w tym roku 
otrzyma 500 tysięcy zło-
tych. Podobnie będzie w 
przyszłym roku, a w 2023 
będzie to milion złotych.

A co ze sportem, który  
w przeciwieństwie do 
kultury jest bardzo wy-
mierny, bo w tym przy-
padku to końcowy rezul-
tat jest najważniejszy? 

– I my właśnie promuje-
my tych, których wyniki 
są ponadprzeciętne. Mogą 
oni liczyć między innymi 
na nagrody i wyróżnienia. 
Zazwyczaj były one wrę-
czane podczas sesji Rady 
Powiatu w Poznaniu. Nie-
stety, z powodu pande-
mii musieliśmy przenieść 
te uroczystości do sieci. 
Podobnie było zresztą w 
przypadku nagród z kultu-
ry. Poza tym finansujemy 
powiatowe szkolne współ-
zawodnictwo sportowe, w 
którym rywalizuje mło-
dzież ze wszystkich gmin 
powiatu poznańskiego w 
różnym wieku. W tych za-
wodach startują później-
si mistrzowie, których na-
zwiska są znane kibicom 
całej Polski. Wspieramy 
też szkolenie w klubach 
i to przynosi coraz lepsze 
efekty, bo młodzi spor-
towcy z powiatu poznań-
skiego zdobywają medale 
mistrzostw Polski w róż-
nych dyscyplinach, także 
tych zespołowych. 

Można by powiedzieć, że 
powiat poznański inwestu-
je w młode pokolenie…

– Nie tylko, ale to praw-
da. Dotyczy to zarów-
no wspomnianego przed 
chwilą sportu, ale również, 
a może przede wszystkim, 
edukacji, zdrowia czy in-
nych dziedzin życia. Od 
lat stawiamy choćby na 
kształcenie zawodowe. By-
liśmy w tej kwestii pio-
nierami na skalę krajową,  
a teraz widzimy tego efek-
ty. Zależy nam na tym, aby 
w powiecie żyło się do-
brze, by wszyscy mieszkań-
cy czuli się tutaj bezpieczni 
i przede wszystkim wol-
ni. By nie bali się nowych 
wyzwań. My w ich realiza-
cji na pewno będziemy ich 
wspierać.
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, wraz z otaczającym go Parkiem Orientacji Przestrzennej 
i całym kompleksem pocysterskim, stanowi jedną z pereł powiatu poznańskiego
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Anna Jaworska 
Tomasz Sikorski

W walkę z pande-
mią angażujemy się 
m.in. w ramach Sto-
warzyszenia Metropo-
lia Poznań przekazu-
jąc wsparcie finansowe 
dla szpitali, wspiera-
jąc kadrowo Sanepid, 
organizując akcje pro-
mocyjne czy też orga-
nizując dodatkowe 
punkty szczepień.

nie bali się nowych wyzwań
chcemy by nasi mieszkańcy 

Jako powiat poznań-
ski nie szczędzimy 
pieniędzy na ciekawe 
inicjatywy i projek-
ty dla naszych miesz-
kańców. W tym roku 
w ramach otwartych 
konkursów ofert prze-
znaczyliśmy dla or-
ganizacji pozarządo-
wych 1,96 miliona 
złotych.
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udzielić pomocy finanso-
wej Teatrowi Muzyczne-
mu w Poznaniu, który słu-
ży nie tylko mieszkańcom 
Poznania, ale także powia-
tu poznańskiego. Ta po-
moc ma na celu wsparcie 
bieżącej działalności te-
atru jak i rozszerzenie ofer-
ty kulturalnej na najbliż-
sze lata. List intencyjny w 
tej sprawie podpisaliśmy 
już w ubiegłym roku i do-
tyczył on współpracy mię-
dzy innymi w zakresie or-
ganizacji różnego rodzaju 
spektakli kulturalnych. 
Teatr Muzyczny, zgodnie 
z uchwałą Rady Powiatu 
w Poznaniu, w tym roku 
otrzyma 500 tysięcy zło-
tych. Podobnie będzie w 
przyszłym roku, a w 2023 
będzie to milion złotych.

A co ze sportem, który  
w przeciwieństwie do 
kultury jest bardzo wy-
mierny, bo w tym przy-
padku to końcowy rezul-
tat jest najważniejszy? 

– I my właśnie promuje-
my tych, których wyniki 
są ponadprzeciętne. Mogą 
oni liczyć między innymi 
na nagrody i wyróżnienia. 
Zazwyczaj były one wrę-
czane podczas sesji Rady 
Powiatu w Poznaniu. Nie-
stety, z powodu pande-
mii musieliśmy przenieść 
te uroczystości do sieci. 
Podobnie było zresztą w 
przypadku nagród z kultu-
ry. Poza tym finansujemy 
powiatowe szkolne współ-
zawodnictwo sportowe, w 
którym rywalizuje mło-
dzież ze wszystkich gmin 
powiatu poznańskiego w 
różnym wieku. W tych za-
wodach startują później-
si mistrzowie, których na-
zwiska są znane kibicom 
całej Polski. Wspieramy 
też szkolenie w klubach 
i to przynosi coraz lepsze 
efekty, bo młodzi spor-
towcy z powiatu poznań-
skiego zdobywają medale 
mistrzostw Polski w róż-
nych dyscyplinach, także 
tych zespołowych. 

Można by powiedzieć, że 
powiat poznański inwestu-
je w młode pokolenie…

– Nie tylko, ale to praw-
da. Dotyczy to zarów-
no wspomnianego przed 
chwilą sportu, ale również, 
a może przede wszystkim, 
edukacji, zdrowia czy in-
nych dziedzin życia. Od 
lat stawiamy choćby na 
kształcenie zawodowe. By-
liśmy w tej kwestii pio-
nierami na skalę krajową,  
a teraz widzimy tego efek-
ty. Zależy nam na tym, aby 
w powiecie żyło się do-
brze, by wszyscy mieszkań-
cy czuli się tutaj bezpieczni 
i przede wszystkim wol-
ni. By nie bali się nowych 
wyzwań. My w ich realiza-
cji na pewno będziemy ich 
wspierać.

Na kuliNarNym szlaku

Powstający Szlak Kuli-
narny Smaki Powiatu 

Poznańskiego, to sieć reko-
mendowanych miejsc i wy-
darzeń związanych z kulturą 
kulinarną regionu. Te różno-
rodne punkty łączy zwy-
kle jedna cecha – to pa-
sja ludzi, dzięki którym 
znalazły się one na tej 
interaktywnej mapie. 
Każdy z przystanków na 
tym szlaku jest miejscem z 
osobną opowieścią. I właśnie 
te opowieści na temat wie-
lu z nich można znaleźć na 
stronie powiat.poznan.pl, w 
zakładce „kultura” pod ha-
słem „Smaki Powiatu”.

Z tych filmowych wizyt na 
kulinarnym szlaku dowie-
cie się, czym dane restaura-
cje się zajmują, kto je tworzy, 
co jest ich specjalnością, jaką 
mają historię i tradycję oraz 
dlaczego warto je odwiedzić. 

A odwiedzić je na pew-
no warto, bo wszyst-
kie one mają nasz 
znak jakości i gwa-

rantują wysoki poziom 
usług. Powołanie do życia 
Szlaku Kulinarnego Powia-
tu Poznańskiego ma zwią-
zek z rewitalizacją Dworu w 
Skrzynkach, gdzie powsta-
nie centrum dobrego smaku 
w naszym regionie. (ts)

Życiorys Krzysztofa Ar-
ciszewskiego to go-

towy scenariusz na rewela-
cyjny film przygodowy, a 
właściwie to na kilkuodcin-
kowy, wysokobudżetowy se-
rial w gwiazdorskiej obsa-
dzie. Poeta i pisarz, generał 
artylerii króla Władysława 
IV, admirał floty holender-
skiej, banita, konkwistador, 
etnograf, a nawet nurek… 
Swego czasu na jego temat 
powstawały książki i filmy 
dokumentalne, choć trud-
no nie odnieść wrażenia, że 
obecnie jego postać zosta-
ła nieco zapomniana. Warto 
więc przypomnieć kim był i 
czego dokonał…  

Krzysztof Arciszewski 
urodził się 9 grudnia 1592 
roku w Rogalinie, w szla-
checkiej rodzinie herbu 
Prawdzic. Był synem Elia-
sza, teologa i pastora ariań-
skiego. Nauki pobierał w 
Śmiglu, a później Frank-
furcie nad Odrą. Wkrótce 
też trafił pod skrzydła het-
mana polnego litewskie-
go Krzysztofa Radziwiłła, z 
którym brał udział w wy-
prawie inflanckiej. Szybko 
jednak ściągnął na siebie 
kłopoty. – Za zabójstwo 
dokonane wraz z bratem 
na Kacprze Jaruzelu Brzeź-
nickim, palestrancie, któ-

rego rzekome machinacje 
doprowadziły rodzinę Ar-
ciszewskich do ruiny, zo-
stał skazany na infamię 
oraz banicję i wygnany z 
kraju – można przeczytać 
na Wikipedii.

Będąc banitą, Krzysztof 
Arciszewski wyjechał do 
Hagi i to właśnie tam roz-
poczęły się jego nieprawdo-
podobne przygody. Zaczęło 
się od tego, że za namową 
i przy wsparciu wspomnia-
nego już hetmana podjął 
studia w dziedzinie inży-
nierii wojskowej i artylerii, 
no a stamtąd to już krótka 
droga na pola bitew. Nasz 
bohater uczestniczył zatem 
w wojnie trzydziestoletniej, 
i to żeby było ciekawiej, 
po obu stronach konflik-
tu. Wziął udział choćby 
w słynnej odsieczy Bredy. 
Później koleje losu rzuci-
ły go do Francji, gdzie pod 
sztandarami świetnie opi-
sanego przez Aleksandra 
Dumasa, kardynała Riche-
lieu, zdobywał protestanc-
ką twierdzę La Rochelle.

Warto jednak wrócić do 
jego holenderskich przy-
gód, bo to właśnie tam w 
pobliżu miejscowości Sche-
veningen, będącej dzisiaj 
dzielnicą Hagi, miał nurko-
wać w morzu. Nie wiado-

mo, jakiego sprzętu używał, 
ale jak podaje internetowa 
encyklopedia, „Krzysztof 
Arciszewski prawdopodob-
nie jako pierwszy człowiek 
w historii nurkował przez 
kilka godzin w morzu”. Jak 
podają niektóre źródła, ta 
przygoda miała ponoć swój 
niezbyt ciekawy finał, po-
nieważ szlachcic z Rogalina 
został zaatakowany przez 
ostrosza, co spowodowało 
jego długą chorobę.

Krzysztof Arciszewski 
nie był jednak osobą, któ-
ra długo liże rany i szybko 
wrócił na bojowy szlak. Po 
powrocie z Francji posta-

nowił zaciągnął się do służ-
by holenderskiej w Kom-
panii Zachodnioindyjskiej. 
I tak,13 lutego 1630 roku, 
jako pierwszy Polak w hi-
storii postawił swoją stopę 
w Brazylii, a konkretnie w 
Pernambuco. Na miejscu 
nasz bohater uczestniczył 
w wielu bitwach przeciwko 
Hiszpanom i Portugalczy-
kom i przez moment pełnił 
nawet funkcję wodza na-
czelnego sił holenderskich 
w Brazylii. Szybko też z ka-
pitana awansował na gene-
rała, choć ostatecznie z róż-
nych powodów podał się 
do dymisji.

Urodzony w Rogali-
nie wojak i podróżnik miał 
przy tym artystyczną du-
szę i ciągnęło go do pióra. 
Już wcześniej pisał wiersze, 
dłuższe formy literackie, a 
także liczne listy. Nie ina-
czej było, kiedy zjawił się w 
Ameryce Południowej. Tam 
również cały czas „spisywał 
swoje obserwacje dotyczące 
plemion indiańskich, z któ-
rymi walczył ramię w ramię 
lub zetknął się na swej dro-
dze” – o czym można prze-
czytać w jego internetowej 
biografii. Jego spostrzeże-
nia wkrótce ujrzały zresztą 
światło dzienne w publika-
cji holenderskiego naukow-
ca Gerarda Vossa, prywat-
nie znajomego polskiego 
szlachcica. 

W 1646 roku Krzysztof 
Arciszewski postanowił wró-
cić do Polski. - Zapomniano 
już o ciążącej na nim bani-
cji i król Władysław IV we-
zwał go do kraju, mianując 
„starszym nad armatą”, czy-
li dowódcą artylerii. Zajął 
się fortyfikowaniem nowych 
twierdz i odbudową starych, 
budową arsenałów i zaopa-
trzeniem w amunicję. Brał 
udział w walkach z kozaka-
mi Chmielnickiego, walcząc 
pod Zbarażem i Zborowem 
oraz broniąc Lwowa. Wsku-

tek zatargu z kanclerzem 
wielkim koronnym, Jerzym 
Ossolińskim, złożył w 1650 
roku swój urząd i osiadł 
we wsi Buszkowy niedale-
ko Gdańska, gdzie zmarł w 
kwietniu 1656 roku – moż-
na przeczytać w Kurierze Hi-
storycznym.

Zgodnie z życzeniem, 
Krzysztof Arciszewski po-
chowany został w zbo-
rze ariańskim w Lesznie. 
Wkrótce jednak jego grób, 
tak jak i zresztą cały kościół 
spłonął. Zostały po nim tyl-
ko wiersze, listy i różnego ro-
dzaju publikacje. O licznych 
przygodach i losach Krzysz-
tofa Arciszewskiego napisa-
no kilka książek. Było to jed-
nak bardzo dawno temu i 
dzisiaj są one trudno dostęp-
ne. Obecnie wspominamy o 
nim rzadko albo wcale. W 
Pałacu w Rogalinie poświę-
cona mu została tablica pa-
miątkowa. Do pałacu pro-
wadzi też ulica jego imienia. 
Mało kto jednak wie, kim 
Krzysztof Arciszewski był i 
czego dokonał. A dokonał 
rzeczy niezwykłych. W na-
szej historii tak znanych w 
Europie, charyzmatycznych 
i nietuzinkowych postaci 
zbyt wiele nie było. 

Zebrał i spisał 
Tomasz Sikorski  

NiespokojNy duch, żołNierz 

CertyfikaCja przełożoNa 

i obieżyświat z rogaliNa

Nazareth „Hair of the Dog”

Nazareth jest przykła-
dem dobrego, starego 

hard rocka i niewiele można 
znaleźć zespołów grających go 
lepiej. Trudno może powie-
dzieć „bardziej konsekwent-

nie” – w historii formacji znajdzie się parę 
wolt stylistycznych mających nadać ich mu-
zyce bardziej „stadionowego” sznytu. Zmia-
ny te jednak nie wyszły Szkotom na zdrowie. 
Niezależnie od skomplikowanych losów ar-
tystycznych zespołu, jedno nie ulega wątpli-
wości – „Hair of the Dog” jest albumem, za 
który zostaną zapamiętani. Trudno się temu 
dziwić – kompozycje pokroju „Please Don’t 
Judas Me”, „Beggars Day” czy utwór tytu-
łowy od dawna już zajmują wysokie miejsce 
w kanonie rockowego grania. Niestety, ni-
gdy też nie zdołali dorównać do zaprezento-
wanego na albumie poziomu. Nie znaczy to 
jednak, że można zignorować pozostałe ich 
dokonania. Nie można, ale od „Hair of the 
Dog” należy zacząć poznawanie ich dorobku.

Jakub Kozłowski
Wydawnictwo In Rock

Serial  „Od Nowa” 

To kolejna produk-
cja, którą proponu-

je HBO. Odnosząca sukce-
sy terapeutka Grace Fraser 
mieszka w Nowym Jorku 
z mężem Jonathanem oraz 
synem uczęszczającym do 
elitarnej, prywatnej szkoły. 

Ich z pozoru idealne życie z dnia na dzień 
wywraca się do góry nogami za sprawą 
gwałtownej śmierci i łańcucha zaskakują-
cych wydarzeń. Grace, nagle pozostawiona 
sama sobie, konfrontuje się z narastającą w 
jej w życiu katastrofą, która na dodatek ma 
charakter publiczny. Uwagę zwraca świet-
na obsada serialu. W główną rolę wciela się 
laureatka Oscara Nicole Kidman. W pozo-
stałych rolach występują: zdobywca Złote-
go Globu Hugh Grant, dwukrotnie nomi-
nowany do Złotego Globu Edgar Ramírez, 
Ismael Cruz Cordova oraz Matilda De 
Angelis. Serial trzyma w napięciu, jak dla 
mnie 7/10.

Agata Klaudel-Berndt     
(Kultura Tarnowa)

„Zombie Teenz”

Zombie Teenz (Fox-
games) to kolejna po 

„Zombie Kidz” gra koope-
racyjna dla najmłodszych, 
w której to przeganiamy 
zombie. W pierwszej części 

chroniliśmy szkołę, a teraz czas na obronę 
miasta. Gra z początku jest banalnie prosta, 
bo w zasadzie tylko kulamy kostką, porusza-
my/dokładamy zombiaki, a następnie sta-
ramy się maszkary przegonić. Z każdą ko-
lejną wygraną dostajemy naklejki, którymi 
wypełniamy dziennik zadań, dzięki czemu z 
czasem możemy otworzyć specjalne koper-
ty! Tu dopiero zaczyna się prawdziwa zabawa, 
bo gracze wraz z rozwojem sytuacji mają co-
raz to nowe zadania. Sporo się dzieje, co poza 
świetnym wykonaniem, jest głównym atu-
tem gry. Dzięki temu nie ma czasu na nudę 
i dzieciaki nie mogą oderwać się od planszy. 
Nie tylko zresztą oni, bo to jedna z tych gier, 
która zapewni też świetną zabawę dorosłym.

Michał „Osti” Cyranek 
Stowarzyszenie Miłośników 

Gier Planszowych „Kości”

Carlie Sorosiak “Moje kocie życie” 

Kosmici są wśród nas!
Jeden miał pecha 

i zamiast ludzkiego ciała 
dostał... kocie. Zna życie 
na Ziemi jedynie z ame-
rykańskich seriali, więc 
wiele musi się nauczyć. 
Niezbyt dobrze zaczę-
ła się jego podróż, miał 
natomiast szczęście tra-
fić na dobrego człowie-

ka. Razem z jedenastoletnią dziewczynką 
zdobywa doświadczenie w nawiązywaniu 
przyjaźni. Jednak, jak to w życiu bywa, bo-
haterowie na wiele rzeczy nie mają wpły-
wu, czas ucieka, a oni muszą zrobić wszyst-
ko, by kosmita mógł powrócić na swoją 
planetę. Tylko czy on naprawdę chce wra-
cać? Powieść Carlie Sorosiak pt. „Moje ko-
cie życie” wydawnictwa Wilga, spodoba się 
dzieciom w wieku 7-12 lat, ale dorośli czy-
tający na głos swoim dzieciom też się nie 
zawiodą.

Magdalena Kozłowska 
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

PŁYTA DNIA GRA NA WEEKEND KSIĄŻKA TYGODNIAFILM NA WIECZÓR

Krzysztof Arciszewski 
– staloryt Antoniego Oleszczyńskiego, 1832 r.

Z powodu trudnej  
 sytuacji pandemicz-

nej w tym roku nie odbędzie 
się trzecia edycja Certyfika-
cji Atrakcji Turystycznych 
Powiatu Poznańskiego. Po-
dobna sytuacja miała miej-
sce w roku ubiegłym. Tym 
samym tytuły Rekomendo-
wanej Atrakcji Turystycznej 
Powiatu Poznańskiego uzy-
skane w roku 2019 nadal 
pozostają ważne. Planuje się 
również, iż od następnej edy-
cji certyfikacja będzie organi-
zowana w cyklu dwuletnim. 
Przypomnijmy, że premiero-
wa odsłona projektu została 
podsumowana w Muzeum 

Rolnictwa i Przemysłu Rol-
no-Spożywczego w Szrenia-
wie, druga natomiast zakoń-
czyła się w Parku Dzieje w 
Murowanej Goślinie.

Wspólna akcja powia-
tu poznańskiego oraz Po-
znańskiej Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej ma na 
celu wyróżnić obiekty, któ-
rych oferta jest najlepiej 
przystosowana do potrzeb 
turystów. – Taki certyfi-
kat jest gwarancją jakości. 
Turyści wybierający wizy-
tę w obiektach, które uzy-
skały tytuł Rekomendowa-
nej Atrakcji Turystycznej 
mogą być pewni wysokiej 

jakości świadczonych tam 
usług. Zależy nam bowiem 
na tym, aby systematycznie 
podnosić poziom oferty tu-
rystycznej aglomeracji po-
znańskiej – podkreśla wice-
starosta poznański, Tomasz 
Łubiński. W dotychczaso-
wych dwóch edycjach, wy-
różnienia otrzymało ponad 
czterdzieści placówek z po-
wiatu poznańskiego.

– Przedsięwzięcie spotkało 
się też z pozytywnym przy-
jęciem lokalnej branży tu-
rystycznej i było opisywanie 
w mediach branżowych. Co 
jednak najważniejsze, pro-
jekt został dobrze ocenio-

ny przez jego bezpośrednich 
beneficjentów, czyli zarząd-
ców atrakcji turystycznych 
– zapewnia Jan Mazurczak, 
prezes zarządu Poznańskiej 
Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej. Dodajmy, że aby 
otrzymać certyfikat obiekty 
turystyczne muszą wykazać 
się odpowiednim standar-
dem w zakresie wyposażenia, 
dostępności, oferty i dzia-
łań promocyjnych. Listę 
aktualnych placówek po-
siadających tytuły Rekomen-
dowanej Atrakcji Turystycz-
nej Powiatu Poznańskiego 
można znaleźć na stronie  
powiat.poznan.pl
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Rozgrywki I ligi teni-
sa stołowego powo-

li wkraczają w decydującą 
fazę. W miniony weekend 
zawodniczki LKTS Luve-
ny Luboń uległy we własnej 
sali 3:7 MRKS Gdańsk. – 
Dwa punkty w tym spotka-
niu zdobyła Anita Chudy, a 
jeden dołożyła Paulina No-
wacka. Sam mecz był bar-
dzo wyrównany. Dwa poje-
dynki kończyły się naszymi 
porażkami 2:3 – opisuje tre-
ner Piotr Ciszak. Po tej prze-
granej zespół z powiatu po-

znańskiego zajmuje siódme 
miejsce w tabeli. – Tam jest 
spory ścisk, ponieważ różni-
ca między piątym, a ósmym 
zespołem wynosi dwa punk-
ty – dodaje.

W Luboniu odbyły się 
również mistrzostwa Wiel-
kopolski juniorów. – Naj-
lepiej zaprezentowały się w 
nich Ola Nowak i Julia Gła-
dysz, które zajęły dwa pierw-
sze miejsca i awansowały na 
mistrzostwa Polski w tej ka-
tegorii wiekowej. Czwar-
te miejsce zajęła powracają-

ca po kontuzji 
Zuzanna Su-
łek, a szósta była Natalia 
Piechota – relacjonuje tre-
ner Piotr Ciszak. Dziewczy-
ny nie miały sobie równych 
także w rywalizacji drużyno-
wej, w której pewnie sięgnę-
ły po złoty medal. – I tak-
że zagrają na mistrzostwach 
kraju. W kategorii juniorów 
dobrze zaprezentował się 
debiutujący w imprezie tej 
rangi, Andrzej Urbańczak 
zajmując trzynastą lokatę – 
dodał szkoleniowiec. (ts)

W WojskoWym moro przy bilardoWym stole

- W bilardzie najlepsze jest to, że będąc przy stole można się całkowicie wyłączyć. 
Ta gra zmusza też do myślenia. Zagrywając bilę trzeba już mieć w głowie plan na 
kolejne, minimum trzy zagrania – mówi Milena Malicka, zawodniczka Akade-
mii Bilardowej Rokietnica.

W jaki sposób młoda 
dziewczyna trafiła do 
sportu, który przecież nie 
należy do najpopularniej-
szych w naszym kraju?

Do gry namówił mnie 
tata, zaraz po tym jak prze-
prowadziliśmy się z Po-
znania do Rokietnicy. To 
on też zaprowadził mnie 
do tamtejszej Akademii. 
Byłam wtedy uczennicą 
pierwszej lub drugiej kla-
sy szkoły podstawowej. Te-
raz mam lat 18, więc trenu-
ję już od około dziesięciu 
lat. Jak te treningi wygląda-
ją? Każdego dnia staram się 
grać choćby przez godzinę. 
Ostatnio na przykład naj-
bardziej skupiam się na roz-
biciach. Czasami ustawiam 
układy na stole i ćwiczę 
konkretne zagrania. Przez 
pandemię treningi z trene-
rem Radosławem Babicą są 
nieco utrudnione, ale cały 
czas jesteśmy w kontakcie. 
W utrzymaniu odpowied-
niej formy na pewno po-
maga mi też to, że w domu 

mam do dyspozycji własny 
stół bilardowy.
A o formę musi Pani dbać, 
ponieważ już w najbliższy 
długi, majowy weekend 
odbędą się mistrzostwa 
Polski juniorów…

…w których po raz ostat-
ni, ze względu na wiek, 
będę mogła uczestniczyć. I 
choćby dlatego chciałabym 
w nich wypaść jak najlepiej. 
Solidnie się do nich zresztą 
przygotowałam.
Ostatnio na tej imprezie 
zdobywa Pani medale co 
dwa lata i teraz właśnie 
wypada ten rok medalowy.

Bardzo bym chciała po-
nownie stanąć na podium, 
ale w sporcie końcowy suk-
ces zależny jest od wielu 
różnych czynników i nicze-
go nie można być pewnym. 
Do tej pory w mistrzo-
stwach kraju zdobyłam dwa 
złote i jeden brązowy medal. 
Ten pierwszy, wywalczony 
w 2016 roku dla wszystkich 

był wielkim zaskoczeniem. 
Ja sama zresztą nie do koń-
ca wiem, jak tego wówczas 
dokonałam. Pewnie dlatego 
uważam ten wynik za jeden 
z najważniejszych w mojej 
dotychczasowej przygodzie 
z bilardem.
A jakie są inne sukcesy, 
które sobie Pani wyjątko-
wo ceni?

To na pewno mistrzostwo 
Wielkopolski, które było 
moim pierwszym triumfem 
oraz ubiegłoroczne zwycię-
stwo w rankingu Polski ju-
niorek. 
Co jest takiego w bilar-
dzie, że od dziesięciu lat 
stanowi on dużą część 
Pani życia?

Będąc przy stole moż-
na się całkowicie wyłączyć, 
skupić tylko na grze. Bi-
lard zmusza też do myśle-
nia. Zagrywając bilę trzeba 
już mieć w głowie plan na 
kolejne, minimum trzy za-
grania. To sobie w nim naj-
bardziej cenię.

A są dni, kiedy nie może 
już Pani patrzeć na bile i 
stół?

Zdarzają się, ale wtedy 
albo trzeba się przełamać, 
albo też zrobić sobie krótką 
przerwę od treningów, by z 
nowym animuszem powró-
cić do stołu. 
Wiąże Pani z bilardem 
plany na przyszłość?

Trudno mi w tej chwi-
li konkretnie odpowie-
dzieć na to pytanie, bo nie 
wiadomo, co przyniesie 
przyszłość. Mogę jednak 
zapewnić, że póki co nie za-
mierzam rezygnować z gry, 
ponieważ chciałabym od-
nosić sukcesy także w ka-
tegorii seniorek. Cały czas 
także nie brakuje mi moty-
wacji do gry.
W bilardzie, oprócz mi-
strzostw Polski, panie na 
równych prawach mogą 
rywalizować z mężczyzna-
mi, choć mają także swój 
osobny ranking. Pytanie 
tylko, czy kobiety są w 
stanie dotrzymać kroku 
swoim kolegom po fachu?

Nie da się ukryć, że po-
jedynki z mężczyznami są 
znacznie trudniejsze. Dzię-
ki takim konfrontacjom, 
możemy jednak podnosić 
swoje umiejętności i się roz-
wijać. Pod względem szko-
leniowym takie mecze są 
więc potrzebne, a nawet 
wskazane. Ja mogę z nimi 
rywalizować choćby w roz-
grywkach II ligi.
Treningi i wyjazdy na tur-
nieje musi pewnie Pani łą-
czyć z nauką?

Uczęszczam do Zespo-
łu Szkół Mechanicznych 

i XXIX Liceum Ogólno-
kształcącego w Poznaniu. 
Jestem obecnie uczennicą 
drugiej klasy o profilu spor-
towo-obronnym. W mo-
jej rodzinie są tradycje woj-
skowe i także postanowiłam 
pójść w tym kierunku. Zda-
rza się więc czasami, że na 
treningi do Akademii przy-
chodzę w stroju moro. W 
tym kierunku chciałabym 
też kształcić się w przyszło-
ści. Planuję aplikować na 
studia wojskowe do Wro-
cławia. 
Aż boję się zapytać, czym 
jeszcze się Pani interesuje?

W wolnych chwilach lu-
bię pisać opowiadania. Spo-
ro też czytam, najchętniej 
pozycje Katarzyny Micha-
lak, specjalizującej się w li-
teraturze kobiecej. 
A lubi Pani oglądać bilard 
lub snooker w telewizji? 
Pytam, bo właśnie trwają 
mistrzostwa świata w sno-
okera.

Oczywiście, że oglądam. 
Mam też swoich ulubio-
nych zawodników. W 
przypadku wspomniane-
go snookera jest to Ronnie 
O’Sullivan, którego podzi-
wiam za umiejętności i styl 
gry. Mam to szczęście, że 
moim trenerem jest Rado-
sław Babica, którego tak-
że staram się podpatry-
wać. W przypadku kobiet 
chciałabym dorównać Oli-
wii Czupryńskiej, z którą 
już raz spotkałam się przy 
stole. Starałam się wówczas 
dzielnie walczyć, ale górą 
była rywalka. Mam więc 
do kogo równać.

Rozmawiał 
Tomasz Sikorski

Milena trenuje już 
z nami sporo czasu 
i zdobyła dla naszej 
Akademii sporo me-
dali. Wierzę, że po ko-
lejny sięgnie podczas 
zbliżających się mi-
strzostw Polski junio-
rów, bo na pewno ją 
na to stać. Bardzo się 
cieszę, że jej dobre wy-
niki oraz gra zostały 
zauważone przez tre-
nera kadry juniorek 
Bogusława Bereżne-
go. Jako klub staramy 
się ją wspierać, choćby 
pomagając w startach 
w Pucharze Polski se-
niorek. Na razie w tej 
rywalizacji z bardziej 
doświadczonymi ry-
walkami nie odno-
si jeszcze znaczących 
sukcesów, ale Milena 
„ma papiery” na bar-
dzo dobrą zawodnicz-
kę i jestem przekona-
ny, że lada moment 
przebije się do krajo-
wej czołówki.

Radosław Babica
AKADEMIA BILARDOWA 

ROKIETNICA

W Centralnym 
Ośrodku Spor-

tu w Szczyrku odbyły 
się zgrupowania repre-
zentacji Polski w piłce ręcz-
nej kobiet roczników 2002 
oraz 2006. Spotkało się tam 
aż siedem wychowanek 
klubów z Buku i Dopiewa. 
Były to: Karolina Juchacz, 
Zofia Skomra, Maja Wech-
man, Amelia Wiśniew-
ska, Dominika Hoffmann, 
Ola Hypka oraz Domini-
ka Szynkaruk. – Miło wi-
dzieć, jak nasze dziewczy-
ny, świetne szczypiornistki, 
spotkały się w tym pięk-
nym ośrodku szkolenio-
wym, by doskonalić swoje 
rzemiosło – poinformowa-
ła strona Bukowsko-Do-
piewskiego Klubu Piłki 
Ręcznej.

Część z wy-
mien ionych 
zawodniczek 

obecnie broni 
barw innych klu-

bów lub też na co dzień tre-
nuje w płockiej Szkole Mi-
strzostwa Sportowego. Te 
drugie mogą jednak wes-
przeć swój macierzysty klub 
w najważniejszych meczach 
w sezonie, choćby w rywa-
lizacji o medale młodzie-
żowych mistrzostw Polski. 
Przypomnijmy, że Bukow-
sko-Dopiewski KPR obec-
nie z powodzeniem gra w II 
lidze. Dziewczyny w ubie-
głym roku były też rewela-
cją rozgrywek o mistrzostwo 
kraju w turniejach piłki ręcz-
nej plażowej, zdobywając 
medale w różnych katego-
riach wiekowych. (ts)

Spotkały Sięporażka w Samej końcówce
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Zawodni-
cy z całej 

Polski rywali-
zowali w Bie-

runiu w badmintonowym 
Grand Prix Polski młodzi-
ków młodszych. Znako-
micie w tych prestiżowych 
zawodach zaprezentował 
się Tadziu Janaszek, re-
prezentujący Puszczykow-
skie Towarzystwo Sporto-
we. Młody badmintonista 
z powiatu poznańskiego w 
grze pojedynczej wywal-
czył srebrny medal, ulega-
jąc w decydującym, bardzo 
zaciętym zresztą pojedyn-
ku, Pawłowi Kiszczykowi 
z LKS Technik Głubczyce. 
W grze mieszanej zawodnik 
z Puszczykowa, grając w pa-
rze z Anią Lange z Gdyni, 
zajął bardzo wysokie czwar-
te miejsce. (ts)

Piłkarze Unii Swarzędz 
po raz dwunasty w tym 

sezonie zeszli z boiska po-
konani. Tym razem ulegli 
na własnym boisku Flocie 
Świnoujście 2:3 i na ten 
moment zajmują odle-
głe, osiemnaste miejsce w 
rozgrywkach III ligi. Wid-
mo spadku coraz bardziej za-
czyna zatem zaglądać w oczy 
najwyżej notowanej ekipie z 
powiatu poznańskiego.

Katem Unii okazał się Pa-
weł Iskra, który aż trzykrot-
nie zdołał trafić do bram-
ki gospodarzy. Ostatniego 
gola zdobył już w doliczo-

nym czasie gry, przy stanie 
2:2, kiedy wydawało się, że 
mecz zakończy się podzia-
łem punktów. Podobna sy-

tuacja miała miejsce 
w fazie zasadniczej 
rozgrywek, kiedy to 
Flota również poko-
nała Unię, zdobywa-

jąc gola w samej koń-
cówce.

Piłkarze ze Swarzędza bar-
dzo dobrze radzą sobie za 
to w regionalnym Pucharze 
Polski. W ćwierćfinale tych 
rozgrywek pokonali po serii 
rzutów karnych 5:4 rezerwy 
Warty Poznań. W regulami-

nowym czasie był bezbram-
kowy remis. W walce o finał 
rywalem Unii będzie Po-
lonia Środa. Gospodarzem 
tego meczu, który zaplano-
wano na 19 maja, będą ry-
wale.

Zanim jednak do tej kon-
frontacji dojdzie, już w nad-
chodzący weekend, pod-
opiecznych trenera Patryka 
Kniata czeka kolejne star-
cie o jakże ważne III-ligowe 
punkty. Tym razem przeciw-
nikiem Unii będzie Gwar-
dia Koszalin. To spotkanie 
odbędzie się 1 maja, o godz. 
13.00 w Swarzędzu. (ts)
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