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Wszyscy radNi za budżetem

Dochody zaplanowano na poziomie 428.027.402,80 złotych,
a wydatki 466.186.891,80 złotych. Tym samym deficyt wyniesie
38.159.489,00 złotych.
Od wielu lat powiat przeznacza
najwięcej na zarządzanie drogami.
I tym razem nie zabraknie inwestycji, zarówno tych wielkich, jak i
nieco mniejszych. Ponad 100 mln
złotych wydanych zostanie na inwestycje drogowe, między innymi
na przebudowę drogi Napachanie
– Rokietnica. To 2,6-kilometrowy
odcinek od Traktu Napoleońskiego w Rokietnicy do drogi wojewódzkiej nr 184, który ma kosztować 12 mln złotych. Z kolei za 5,5
mln złotych przebudowane będzie
skrzyżowanie ulic Sucholeskiej i
Perłowej w Suchym Lesie. Nieco więcej, bo 8 mln złotych, kosztować będzie przebudowa dwóch
mostów na drodze Buk – Wiktorowo. W 2022 roku rozpoczną się
długo oczekiwane zadania. 6,5 mln
złotych zaplanowano na budowę
obwodnicy Swarzędza (całość ma
kosztować 25 mln złotych). Obwodnica połączy wiadukt w Jasinie
z nowym rondem w Rabowicach.
Ponad 13 mln złotych pochłonie
wiadukt pod torami kolejowymi w
Kobylnicy (cała inwestycja to koszt
niemal 45 mln złotych). 1,7 mln

złotych pozwoli zwiększyć liczbę
połączeń kolejowych w ramach
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
Na oświatę i wychowanie powiat
poznański wyda łącznie 99,6 mln
złotych przy subwencji oświatowej
65,3 mln złotych, która nie wystarczy nawet na wynagrodzenia (76,7
mln zł). Najwięcej kosztować będzie utrzymanie szkół publicznych.
92 mln złotych, kosztować mają
m.in. modernizacje placówek, za-

Nigdy wcześniej nie przyszło
nam konstruować budżetu
z tyloma niewiadomymi
Jan Grabkowski

STAROSTA POZNAŃSKI

jęcia dodatkowe dla młodzieży,
szkolenia zawodowe nauczycieli,
ich wynagrodzenia czy stypendia
i nagrody dla najlepszych uczniów.
Aż 62 mln złotych w 2022 roku
to wydatki na politykę społeczną, na którą od lat stawia powiat
poznański. Kolejny raz mieszkańcy będą mogli skorzystać z
bezpłatnych programów profilaktycznych, które cieszą się coraz

FOT. ANNA SKALSKA

Powiat poznański ma budżet na 2022 rok. Został on zaakceptowany przez radnych jednogłośnie. – To budżet wielu niewiadomych, wynikających ze zmiany ustawy o finansach publicznych.
2022 rok dla powiatu oznacza nie tylko mniejsze wpływy z PIT-u,
ale również zwiększony aż o 9 mln złotych, co w sumie daje 53,7
mln złotych, tak zwany podatek janosikowy, który samorząd oddaje do budżetu państwa – mówił starosta poznański Jan Grabkowski podczas XXXVI sesji Rady Powiatu w Poznaniu.

większym zainteresowaniem. Zaszczepią się przeciwko HPV, grypie, czy wykonają badania mammograficzne. Wsparcie otrzyma
również Szpital w Puszczykowie.
Na realizację zadań Powiatowego
Urzędu Pracy przeznaczono kwotę 19 mln złotych. Powiat nadal
będzie też dokładał do utrzymania izby wytrzeźwień. W ramach
pomocy społecznej nie zabraknie
pieniędzy na prowadzenie Domu
Pomocy Społecznej w Lisówkach
– 7 mln złotych oraz domu dla samotnych rodziców z dziećmi i kobiet w ciąży – 890 tys. złotych. W
ramach polityki społecznej wydatki m.in. na rodziny zastępcze,
domy dziecka, ośrodek wspomagania rodziny, interwencji kryzysowej czy Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie pochłoną ponad 28 mln złotych.
W 2022 roku nadal powiat wspierać będzie działalność Teatru Muzycznego w Poznaniu (800 tys.

złotych). Nie będzie też szczędził
pieniędzy na ratowanie zabytków.
Na prace konserwatorskie i restauratorskie w budżecie zaplanowano 2,5 mln złotych. Mieszkańcy
mogą nadal liczyć także na dotacje
w ramach dwóch programów ekologicznych. 1,5 mln złotych zarezerwowano na wymianę „starych
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kopciuchów”, a 403 tys. złotych
na kontynuację likwidacji azbestu
oraz wyrobów azbestowych.
Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową
w nowym roku powiat poznański wyda ponad 3,6 mln złotych.
Dzięki temu dofinansowane zostaną m.in. modernizacja pojazdu do przewozu koni policyjnych,
zakup radiowozów i dwóch urządzeń termowizyjnych. A z kolei
komendy powiatowe PSP przeznaczą pieniądze z powiatu (blisko 1 mln złotych) m.in: na zakup
pojazdów ratowniczo-gaśniczych,
wyposażenie, ochronę osobistą,
sprzęt pożarniczy oraz medyczny,
przeprowadzą szkolenia specjalistyczne oraz prewencję społeczną.
Z kolei OSP, dzięki dotacji samorządowej przeprowadzą szkolenia,
konkursy oraz zawody sportowe i
pożarnicze szczebla powiatowego
i wojewódzkiego. Zakupiony zostanie też ekwipunek ratowniczy
i przeciwpożarowy z przeznaczeniem dla jednostek OSP. (kwg)

Nagrody dla tych z inicjatywą

FOT. TOMASZ SIKORSKI

Od wielu lat działają na rzecz swoich społeczności, budują
bezpieczną przestrzeń, zdobywają wiedzę, którą wykorzystują
by pomagać innym. Bez ich wrażliwości, pasji i chęci, by zmieniać świat na lepsze, nie powstałoby wiele wartościowych projektów, którym przyświeca główny cel – drugi człowiek.

P

oznaliśmy laureatów Nagrody
Starosty Poznańskiego, które
tym razem trafiły do Justyny Maćkowiak-Szukalskiej i Karoliny Wasilewskiej-Waligórskiej z gminy
Czerwonak, Grzegorza Wasielewskiego z gminy Tarnowo Podgórne
oraz Ireneusza Lesickiego z gminy
Rokietnica.
Każdego roku nagrody przyznawane są w kategoriach: „organizacje pozarządowe”, „przedsiębiorczość” oraz „inicjatywy
obywatelskie” . Tradycyjnie wyróżnienia wręczane są podczas spotkania noworocznego. Niestety, w
tym roku pandemia uniemożliwiła jego organizację. Dlatego, mając
na uwadze obecną sytuację epidemiczną w kraju, starosta poznański
postanowił uhonorować laureatów
podczas kameralnego spotkania. –
W każdej gminie działają osoby z
ponadprzeciętną inicjatywą, wraż-

liwością czy potrzebą wspierania
drugiego człowieka. Są biznesmenami, społecznikami czy działają
w różnych stowarzyszeniach. I tak
jak oni zauważają potrzebujących,
tak i my powinniśmy doceniać ich
za bezinteresowne zaangażowanie
– mówił Jan Grabkowski, starosta
poznański.
Nagrodę w kategorii „organizacje pozarządowe” przyznano Justynie Maćkowiak-Szukalskiej i Karolinie Wasilewskiej-Waligórskiej za
akcję „Serce od serca”. Poduszki w
kształcie serc, szyte podczas organizowanych przez nie warsztatów,
trafiają do mieszkanek Metropolii Poznań oraz pacjentek Wielkopolskiego Centrum Onkologii w
Poznaniu. Są nieocenionym elementem rehabilitacji kobiet po mastektomii. Przekazano ich już prawie pięć tysięcy, a zapotrzebowanie
na tę formę wsparcia stale rośnie.

Organizując spotkania warsztatowe laureatki aktywizują społeczność lokalną, upowszechniają wolontariat oraz potrzebę niesienia
bezinteresownej pomocy. Akcje te
nie ograniczają się tylko do samego szycia poduszek. W trakcie zajęć prowadzona jest również profilaktyka raka piersi.
– Za nami trzy szalone lata. Możemy tylko podziękować osobom,
które zaangażowały się w naszą akcję. A było ich naprawdę bardzo
dużo. Dziękujemy także staroście
poznańskiemu, ponieważ to w dużej mierze dzięki jego wsparciu możemy tak prężnie działać. Obecnie
projekt, który prowadzimy jest już
powszechnie znany, kalendarz na
przyszły rok mamy praktycznie wypełniony. Pierwszą akcję planujemy
na luty. Będziemy też kontynuować
projekt „Ty, Ja, My”, który wystartował w tym roku i nawiązuje do akcji „Serce od serca”. Z nagrody jesteśmy oczywiście bardzo szczęśliwe.
Cieszymy się też, że możemy nadal pomagać osobom, które tej pomocy potrzebują. Miłe wiadomości
tekstowe od pań, którym szyte podczas warsztatów poduszki pomagają, są dla nas równie cenną nagrodą
– stwierdziły laureatki.
Nagrodę w kategorii „przedsiębiorczość” odebrał z rąk Jana Grabkowskiego innowacyjny przedsiębiorca i aktywny społecznik,
Grzegorz Wasielewski. Doceniony został za działalność zawodową
i społeczną, podczas której wspierał na różne sposoby inicjatywy
sportowe, kulturalne i wydawnicze,
nie tylko w swojej gminie Tarnowo
Podgórne, lecz również w innych
miejscowościach powiatu poznańskiego. Jako założyciel klubu GKS
Tarnovia, wykazał się też ponad-

przeciętnym zaangażowaniem w
organizację sportu i rekreacji wśród
dzieci i młodzieży. Efektem tego są
zdobywane każdego roku medale mistrzostw Polski oraz Europy.
Grzegorz Wasielewski jest praco-

W każdej gminie działają
osoby z ponadprzeciętną
inicjatywą, wrażliwością
czy potrzebą wspierania
drugiego człowieka
Jan Grabkowski

STAROSTA POZNAŃSKI

dawcą umożliwiającym korzystanie
z elastycznego czasu pracy, a kobiety
wracające z urlopu macierzyńskiego
przywraca na poprzednio zajmowane stanowiska.
Zatrudnia osoby niepełnosprawne, ułatwiając im rozwój zawodowy i społeczny. Od lat wspomaga finansowo i organizacyjnie
konkurs „Meteor Moraski” na
najlepszą gazetkę szkół ponadpodstawowych w województwie
wielkopolskim, organizowany
przez Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM. – Rodzice
zawsze mi powtarzali, że „jak coś
masz, to podziel się tym z innymi”. I tak właśnie staram się postępować. Nagroda Starosty Poznańskiego jest bardzo prestiżowa. W
tak dużym powiecie nie brakuje
przecież przedsiębiorców i to bardzo prężnie działających. Jest dla
mnie więc sporym zaszczytem,
że to właśnie moją pracę doceniono. Ta nagroda jest też impulsem,
aby nadal się rozwijać i działać na

rzecz firmy oraz klubu – stwierdził
Grzegorz Wasielewski.
Statuetka za „inicjatywy obywatelskie” trafiła natomiast do Ireneusza
Lesickiego, pedagoga i muzykoterapeuty, który od 30 lat niezwykle
aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Jest twórcą wielu autorskich
programów rehabilitacyjnych, szkoleń z muzykoterapii, w tym wielu
projektów europejskich. Współpracuje z warsztatami terapii zajęciowej
w całej Wielkopolsce, z Polskim Instytutem Choreoterapii, Wielkopolskim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu i Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w
Owińskach. Wspiera również dzieci i młodzież z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w
Poznaniu.
– Kocham ludzi, lubię z nimi
przebywać i im pomagać. Cieszę
się też, jeśli dzięki mnie mogą poczuć się lepiej, mają lepsze samopoczucie… Dla mnie ta nagroda
jest bardzo cenna. Jest ona także
w pewnym sensie podsumowaniem mojego dość długiego etapu pracy, ponieważ już od prawie
trzydziestu lat zajmuję się różnego rodzaju inicjatywami obywatelskimi i staram się działać na
rzecz bardzo szerokiej grupy osób
potrzebujących. I miło mi, że zostało to docenione – stwierdził
laureat, który tak jak i pozostali
goście zaproszeni na uroczystość
miał przyjemność wysłuchać
mini recitalu Katarzyny Rosińskiej, której akompaniował Robert Antkowiak. Relację na żywo
z uroczystości zaprezentowała Telewizja WTK. (red)
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DZIAŁO SIĘ W ROKU 2021

liczową
nańych.
zoojazych,
rząkolei
rze(blikup
ych,
istą, • W Szpitalu w Puszczykowie zakończył się remont gezny,neralny pomieszczeń aptecznych. Apteka Szpitalna nie tylko
jali-zmieniła lokalizację, ale przede wszystkim zyskała na dwóch
zną.kondygnacjach zupełnie nowe, wygodne i przestronne pomo-mieszczenia.
nia, • Powiat poznański, tak jak w trzech poprzednich latach,
we izostał nagrodzony tytułem Super Powiatu! Takie wyróżniewegonia tradycyjnie przyznaje Związek Powiatów Polskich. To rozo-dzaj uhonorowania „Mistrzów wśród samorządowych lideiczyrów”. W kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców
cze-powiat poznański został sklasyfikowany na piątym miejscu.
) Ogłoszenie wyników nastąpiło 21 stycznia.
• Ponad 1,9 miliona złotych rozdysponowano w ramach
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w 2021 roku.
• Przed kompleksem budynków Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach stanęła druga z makiet. Były one elementem projektu
„Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w
Owińskach”, który został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+.

w powiecie poznańskim
styczeń
• Z końcem stycznia ogłoszono wyniki Rankingu Liceów i
Techników Perspektywy 2021. W szerokiej czołówce 23. edycji

Starosta poznański Jan Grabkowski odbiera nagrodę w
Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2020 rok

nie zabrakło szkół z powiatu poznańskiego. Wśród najlepszych
liceów wysoko oceniono I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Swarzędzu, które w Wielkopolsce zostało sklasyfikowane na
trzecim miejscu, a w całym kraju na 35. W kategorii techników najlepszą placówką z powiatu poznańskiego zostało Technikum przy Zespole Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, które w zestawieniu wojewódzkim zajęło 15.
lokatę, a w kraju uplasowało się na 214. pozycji.
• 31 stycznia w całej Polsce, w tym także w powiecie poznańskim zagrała jedyna i niepowtarzalna Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Tym razem pod hasłem „Gramy z głową”, a to dlatego, że tym razem Fundacja postanowiła skupić
się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.
• UKS SP5 Swarek Swarzędz rozpoczął swoje medalowe
żniwa w halowych młodzieżowych mistrzostwach Polski w
hokeju na trawie. Jako pierwsze po złoto sięgnęły juniorki
młodsze. W następnych tygodniach tytuły najlepszych drużyn w kraju wywalczyły jeszcze zespoły juniorek, młodziczek, juniorów młodszych i młodzików. Srebrny medal dołożyli jeszcze juniorzy Swarka.

luty
FOT. TOMASZ SIKORSKI
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• Podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu oficjalnie ogłoszono wyniki tradycyjnej, powiatowej rywalizacji służb mundurowych, której celem jest przede wszystkim promowanie i
premiowanie najlepszych posterunków w powiecie poznańskim. Za rok 2020 pierwsze miejsce zdobył Komisariat Policji w Pobiedziskach.
• 8 lutego rozpoczął się nabór wniosków w powiatowym
programie na dofinansowanie likwidacji pieców opalanych
węglem i innym paliwem stałym oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania.

• Julia Dziamska z MKS Juvenia Puszczykowo zdobyła
brązowy medal w biegu na 200 metrów podczas halowych
mistrzostw Polski do lat 20 i 18 w lekkiej atletyce, które odbyły się Arenie Toruń.
• Metropolia Poznań zorganizowała dodatkowe punkty
szczepień na terenie samorządów tworzących stowarzyszenie. 15 lutego odbyły się szczepienia w pierwszym z nich, w
Gminnym Ośrodku Zdrowia w Komornikach.
• Pod koniec lutego w Puszczy Zielonka, a konkretnie na
terenie Nadleśnictwa Łopuchówko pojawił się... żubr.

Powiat poznański nagrodził najlepsze komisariaty
atelusza
oteykle
niei fi• 11 marca podczas spotkania online prof. dr hab. inż.
Umowę w sprawie dofinansowakich • Juniorki starsze Lidera Swarzędz zajęły znakomite,
nia podpisali podczas konferencji
zko-czwarte miejsce w turnieju finałowym młodzieżowego Pu- Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej oraz Toprasowej online Marek Woźniak –
wielucharu Polski do lat 19, który odbył się w Gdyni. Była to druga masz Łubiński, wicestarosta poznański złożyli podpisy pod
marszałek województwa wielkopolpra-edycja tego najbardziej prestiżowego koszykarskiego turnieju dokumentem, który pozwolił na wypłatę pieniędzy najzdolskiego oraz Tomasz Łubiński – wiceniejszym białoruskim studentom.
owejmłodzieżowego w Polsce.
•
11
marca
Spółka
Poznańskie
Inwestycje
Miejskie
podstarosta poznański.
•
Oliwia
Kuszel
z
Torunia
oraz
Alan
Ważny
z
Rzeszowa
wym In• Podczas sesji Rady Powiatu w
pol-pisała umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargo- grali halowe mistrzostwa Polski młodzików do lat 14, które odPoznaniu postanowiono zwiększyć
rzą-wym wykonawcą robót budowlanych, spółką Budimex. W były się w Centrum Tenisowym Sobota. Dwa srebrne medapulę pieniędzy przeznaczoną na
nymjej efekcie wiosną 2023 roku będzie można przejechać bez- le na tej imprezie, w singlu i deblu, zdobyła Antonina Czajka z
udzielanie dotacji celowych wniowaw-kolizyjnie pod torami kolejowymi na granicy Poznania i Ple- Akademii Tenisowej Angelique Kerber Puszczykowo.
skodawcom na likwidację źródeł ni• 16 marca w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyh wwisk. Przy ulicy Grunwaldzkiej powstanie także węzeł przeły się uroczystości związane z Powiatowym Dniem Sołtysa. skiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologiczdzie-siadkowy, który połączy różne środki transportu.
nymi. Pierwotnie w planie budżetu zatwierdzono na ten cel
wno- • Samorządy stowarzyszone w Metropolii Poznań posta- W ich trakcie nagrodzono sołtysów z najdłuższym stażem.
• Wart blisko 16,7 mln zł projekt pn. „Budowa Metropo- kwotę w wysokości 1,5 mln złotych, a została ona zwiększozpi-nowiły przekazać szpitalom ponad 13 milionów złotych na
ci wzakup sprzętu i środków do walki z COVID-19. Podpisanie litalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Me- na do nieco ponad 2,7 mln złotych.
• Reprezentanci KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne zoporozumienia o partnerstwie w tym projekcie nastąpiło 11 tropolii Poznań” uzyskał dofinansowanie ze środków unijnimimarca w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Sprzęt me- nych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu stali drużynowymi mistrzami Polski w kręglarstwie klasyczOperacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 14 mln zł. nym.
eszędyczny trafił do siedmiu szpitali na terenie Metropolii.
pomooda
akże
waeta- • 11 kwietnia poznaliśmy laureatów konkursu „Złota Żaba”,
• Rada Powiatu w Poznaniu na sesji w dniu 28 kwietnia, zaawieprzeprowadzonego w ponad 170 wielkopolskich i lubuskich
twierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu w 2021
żne-szkołach podstawowych. Jest on adresowany do uczniów klas
roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorwa-VII i VIII. Organizatorem „Złotej Żaby” jest Fundacja Edukaskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do renacji Społecznej EKOS, która prowadzi w Swarzędzu I Liceum
jestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zaosóbOgólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Szkołę
bytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Na ten
zo-Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi.
cel przeznaczonych zostało 2,2 mln złotych.
dził • W połowie kwietnia gminy Czerwonak oraz Dopiewo
• Owińska wzbogaciły się o kolejną atrakcję turystyczstalizostały wyróżnione w konkursie „Innowacyjny Samorząd
ną. Jest nią nowa przystań na rzece Warcie, przystosowana
tość2021” – kreatywność w czasach pandemii. Jego organizatoDworzec w Puszczykowie odzyskał swój blask między
do cumowania małych jednostek pływających. Uroczyste
chaćrem był Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.
innymi dzięki wsparciu powiatu poznańskiego
otwarcie nastąpiło 29 kwietnia.
sińRoywo
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FOT. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WIWATY

maj

Zespół Pieśni i Tańca Wiwaty
• Julia Tarka z Akademii Bilardowej Rokietnica zdobyła
złoty medal na rozgrywanych w Łodzi mistrzostwach Polski
juniorów w bilardzie.
• 11 maja w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach
w gminie Czerwonak otwarto pierwszy z powszechnych punk-

tów szczepień na terenie powiatu poznańskiego. W kolejnych
dniach swoją działalność rozpoczęły placówki w gminach Swarzędz, Dopiewo, Mosina, Rokietnica, Kórnik i Luboń.
• 14 maja powiat poznański kolejny raz docenił ludzi kultury, przyznając nagrody finansowe i wyróżnienia rzeczowe
za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Nagrodę główną otrzymał Zespół Pieśni i Tańca Wiwaty, działający przy Pobiedziskim Ośrodku Kultury.
• Starszy aspirant Marcin Rutkowski z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie oraz druh Robert
Kurasz z Ochotniczej Straży Pożarnej Plewiska otrzymali tytuły „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego 2020”. Uroczystości związane z Dniem Strażaka odbyły się 19 maja w
siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Poznaniu.
• W Suchedniowie odbyły się badmintonowe mistrzostwach Polski młodzików młodszych, gdzie w mikście brą-

zowy medal zdobył Tadziu Janaszek z Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego.
• Powiat poznański dołączył do finansowania Teatru
Muzycznego. Łącznie do 2023 roku na ten cel zostaną przekazane 2 miliony złotych. 24 maja, umowę w tej sprawie,
podczas specjalnej konferencji prasowej podpisali starosta
poznański Jan Grabkowski oraz prezydent Poznania Jacek
Jaśkowiak.
• Osiem drużyn, w tym zespół Starostwa Powiatowego w
Poznaniu, wzięło udział w pierwszej edycji Turnieju Piłkarskiego Instytucji Publicznych, który odbył się 28 czerwca na
Golęcinie w Poznaniu.
• Natasza Adamczyk z LKTS Luboń zdobyła dwa brązowe
medale na mistrzostwach Polski żaczek w tenisie stołowym.
• W Gdańsku odbył się turniej finałowy mistrzostw Polski
w unihokeju juniorek młodszych, w którym srebrny medal
zdobyły zawodniczki UKS Radzevii Radzewo.

• W Dzień Dziecka, w Luboniu odbyły się indywidualne
mistrzostwa powiatu poznańskiego w tenisie stołowym.
• Zawodnicy Alfy-Vector Tarnowo Podgórne zdobyli złoty medal w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów w kręglarstwie klasycznym.
• 10 czerwca Jan Grabkowski, starosta poznański, wręczył
tytuły Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości najlepszym
przedsiębiorcom w Metropolii Poznań. Uroczystość odbyła
się w poznańskim hotelu Bazar. Nagrody otrzymały MNM
Diagnostics w kategorii start-up, firma Medikol Healthcare
w kategorii mikroprzedsiębiorstwo, firma Drewno Gamrat
Grzegorz Marek w kategorii mały przedsiębiorca oraz firma
Polychem Systems w kategorii średni przedsiębiorca.
• Karol Robak wywalczył brązowy medal podczas zawodów o Puchar Świata Mexico Open w taekwondo. Pochodzący z miejscowości Góra, w gminie Tarnowo Podgórne, reprezentant AZS Poznań rywalizował w kategorii 80 kg.
• Powiat poznański został nagrodzony w konkursie
„Zdrowy Samorząd 2021". Nagrodę przyznano w kategorii
„zdrowy powiat” za realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego HPV”.
• Podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu, która odbyła się
16 czerwca, radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu
w Poznaniu z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
• Juniorzy UKS Swarek SP5 Swarzędz wywalczyli brązowy
medal mistrzostw Polski w hokeju na trawie. To pierwszy medal w historii klubu na otwartych boiskach w tej kategorii wie-

FOT. TOMASZ SIKORSKI

czerwiec

Laureaci Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości
kowej. Kilka dni później brązowy medal wywalczyła też drużyna juniorek młodszych Swarka podczas turnieju finałowego
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Gnieźnie, będącej
jednocześnie mistrzostwami Polski w tej kategorii wiekowej.
• Drużyny juniorek i juniorów Alfy-Vector Tarnowo Podgórne zdobyły złote medale podczas mistrzostw Polski w
kręglarstwie klasycznym, które odbyły się w Lesznie. Indywidualnie brązowe krążki wywalczyli Aleksandra Bonk oraz
Jakub Cwojdziński.
• Ogłoszono wyniki Rankingu Finansowego Samorządu
Terytorialnego w Polsce. W kategorii powiatów ziemskich
na trzeciej pozycji sklasyfikowano powiat poznański. Trzecie
miejsce, tyle tylko, że w rankingu gmin miejskich, zajęło również Puszczykowo.
• Kajakarze, kolarze, piłkarki ręczne oraz reprezentanci
sportów walki, to najważniejsi laureaci nagród sportowych

powiatu poznańskiego za rok 2020. Otrzymali je najlepsi zawodnicy, trenerzy oraz drużyny w regionie. Nagrody pierwszego stopnia otrzymali - wśród młodzików, mieszkający w
Swarzędzu kajakarz Warty Poznań, Marceli Krawiec, w gronie juniorów młodszych, także mieszkanka gminy Swarzędz,
trenująca taekwondo w AZS Poznań Antonina Walczak, w
kategorii juniorów starszych kolarka UKS Jedynki Kórnik
Joanna Błaszczak oraz w grupie młodzieżowców ówczesny
kolarz Tarnovii Tarnowo Podgórne Filip Prokopyszyn. Wyróżniono również drużyny piłkarek ręcznych Bukowsko-Dopiewskiego KPR wśród młodziczek i juniorek starszych,
a także ekipę karateków MUKS Dynamic Poznań w juniorach młodszych. W kategorii trenerów triumfował Robert
Taciak, szkoleniowiec kolarzy Jedynki Kórnik.
• W Kobylnicy powstanie 70-metrowy tunel pod torami
kolejowymi. 30 czerwca umowę w tej sprawie podpisali starosta poznański Jan Grabkowski z przedstawicielami spółki
PKP PLK oraz firmy STRABAG, która zaprojektuje i zbuduje
tunel. Koszt inwestycji to około 50 milionów złotych. Pierwsi
kierowcy mają pojechać nowym tunelem w lipcu 2023 roku.
- To największy kontrakt drogowy, jaki realizuje powiat w
swojej historii – stwierdził starosta.
• Ukazał się „Przewodnik na każdy dzień tygodnia” zachęcający do aktywności i wypoczynku w powiecie poznańskim.
Nowe wydawnictwo dołączyło tym samym do wcześniejszych: „Przewodnika niedzielnego rowerzysty”, „Przewodnika niedzielnego pogromcy duchów” oraz „Przewodnika niedzielnego tropiciela”.

Celem szlaku jest promocja najlepszych lokalnych
produktów i producentów z regionu
• W Lublinie odbyły się lekkoatletyczne mistrzostwa Polski do lat 20. Srebrny medal wywalczyła tam sztafeta kobiet
4×400 metrów MKS Juvenii Puszczykowo, biegnąca w składzie Gracjana Jankowska, Zofia Morszner, Gabriela Matuszczak i Julia Dziamska. Brązowy krążek zdobył również Adam
Ziółkowski w rzucie młotem.
• W wakacje wystartował Szlak Kulinarny Smaki Powiatu Poznańskiego. Jego podstawowym celem jest promocja
najlepszych lokalnych produktów i producentów z regionu. Szlak to sieć rekomendowanych miejsc i wydarzeń związanych z kulturą kulinarną regionu. Te różnorodne punkty
łączy zwykle jedna, najważniejsza cecha. Pasja ludzi, dzięki
którym znalazły się one na tej interaktywnej mapie. Każdy
z przystanków na tym szlaku jest miejscem z osobną opowieścią. Celem projektu pod nazwą „Smaki Powiatu Poznań-

skiego” jest nagradzanie i prezentacja tego, co wyjątkowe i
prawdziwe w kulinariach regionu.
• W Szczecinie odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym. Pięć medali wywalczyli tam reprezentanci UKS TFP Mróz Jedynki Kórnik. Ten z najcenniejszego kruszcu zdobyła Joanna Błaszczak, która została
mistrzynią Polski w sprincie indywidualnym juniorek. Złote medale wywalczyli również Szymon Potasznik i Radosław
Frątczak z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne, którzy nie mieli
sobie równych w madisonie. Ten pierwszy stanął też na najwyższym stopniu podium w omnium.
• W prowadzonym przez powiat poznański Zespole Szkół
nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu powstały
dwie nowoczesne pracownie: stolarska i tapicerska. Placówka
prowadzi też nabór do klas o tym profilu zawodowym.
• 17 lipca w Swarzędzu odbyła się 19. edycja Powiatowych
Igrzysk Dla Dzieci i Osób z Niepełnosprawnościami.
• Młodszy aspirant Jakub Ból z Komisariatu Policji w Pobiedziskach został „Dzielnicowym Roku 2020 Powiatu Poznańskiego”. Nagrodę wręczono 19 lipca w poznańskim Collegium Da Vinci podczas dorocznego Święta Policji.
• W Koziegłowach, w województwie śląskim, odbyła się
XXVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w kolarstwie
szosowym, będąca jednocześnie mistrzostwami Polski juniorów młodszych. Największą gwiazdą tej imprezy okazał
się Maciej Banaszak z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne, który wygrał rywalizację ze startu wspólnego oraz był trzeci w
jeździe indywidualnej na czas.
• Niespełna sześciu godzin potrzebowali najlepsi rowerzyści startujący w Poznańskiej Korbie, by pokonać 180-kilometrową trasę tak zwanym Pierścieniem dookoła Poznania,
wiodącym przez gminy powiatu poznańskiego.
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• W Łodzi odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, będąca jednocześnie młodzieżowymi mistrzostwami Polski w zapasach kobiet. Srebrny medal w kategorii wagowej 65
kg zdobyła tam Marta Sós z UKS Zapasy Plewiska.
• 26 lipca wybrano władze związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Pod względem zasięgu i oddziaływania jest on największym związkiem tego
typu w Polsce. Jego zadaniem jest m.in. opracowanie Planu
Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego na lata
2022-2032.
• W Lisówkach powstał pierwszy w Wielkopolsce dom
dla samotnych rodziców z dziećmi. Matki czy ojcowie małoletnich dzieci, kobiety w ciąży, opiekunowie w trudnej sytuacji życiowej, wymagający okazjonalnego wsparcia, mogą
liczyć tam na schronienie i pomoc psychologiczną, socjalną
czy prawną. Powiat poznański przekazał na ten cel prawie 1,7
mln zł, do wykorzystania w 2021 i 2022 r.
•Pięć wózków inwalidzkich stanęło 27 lipca na rynku w Pobiedziskach w miejscach przeznaczonych
do parkowania. Na każdym z nich
znalazły się hasła typu „zaraz wracam”, „ja tu na chwileczkę” czy też
„ja tylko do bankomatu”. Dokładnie takie same, jakie osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie
słyszą, gdy zwracają uwagę parkującym na niebieskich kopertach.
"Ja tu na chwileczkę"
• Po dwóch latach przerwy, na
kórnickiej plaży odbył się Festiwal Batyskaf. Tym razem publiczności zaprezentowali się Wujek Ogórek, Neons, VHS,
Kaśka Sochacka oraz Nerdbird.

FOT. TOMASZ SIKORSKI
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sierpień

FOT. TOMASZ SIKORSKI

W Trzaskowie odbył się finał akcji „Ja, Ty, My”, która
była powiązana z projektem „Serce od serca”

stał się bardzo nowoczesnym
samorządem, w którym
mieszkańcom z pewnością
żyje się wygodnie i bezpiecznie – mówił Jan Grabkowski
podczas uroczystości.
• Powiatowa Rada Seniorów, podczas wyjazdowego posiedzenia w Puszczykowie, podsumowała swoją
trzyletnią kadencję. Została ona powołana do życia
przez starostę poznańskiego,
po to by wsłuchiwać się w
głosy osób starszych i działać na ich rzecz, prowadząc W Nadleśnictwie Łopuswoją aktywność w obsza- chówko powstały Zielone
Punkty Kontrolne
rze sportu, rekreacji edukacji,
kultury czy wypoczynku.
• Stowarzyszenie Poco Loco stworzyło Zielone Punkty
Kontrolne, które mają zachęcić do wędrowania po lesie z wykorzystaniem sieci stałych punktów kontrolnych. Wcześniej
Stowarzyszenie wydało również przewodnik „Aktywny powiat poznański”.
• W gościnnych progach Oskoma Trzaskowo 29 sierpnia
odbył się finał akcji „Ja, Ty, My”, w której uczestniczyły kobiety po mastektomii. Panie tam zaproszone mogły skorzystać z
profesjonalnych zabiegów kosmetycznych, miały do dyspozycji fryzjerkę, wizażystkę, a także stylistkę. Podsumowaniem
była sesja fotograficzna. Projekt był powiązany z akcją „Serce od serca”.
FOT. ANNA JAWORSKA

• Dawid Łasiński, mieszkaniec gminy Czerwonak i nauczyciel Zespołu Szkół w Bolechowie i Murowanej Goślinie, znany
również jako „Pan Belfer – nauczyciel z Internetów” otrzymał
prestiżową nagrodę Twórca Roku 2021 w kategorii Edukacja.
To najbardziej prestiżowy konkurs dla twórców treści w internecie w naszym kraju. – Pokazujmy się w sieci i bądźmy odpowiedzialni za to, co treści w sieci robią w głowach najmłodszych – napisał laureat po otrzymaniu nagrody.
• Starosta poznański Jan Grabkowski został uhonorowanym tytułem „Zasłużony dla Gminy Czerwonak”. Z tą miejscowością związał się w 1990 roku. Został radnym, potem
przez dwie kadencje pełnił funkcję zastępcy wójta. - Dziś odbyłem swoistą podróż w czasie. Czerwonak przez minione lata

FOT. TOMASZ SIKORSKI

• Patryk Rajkowski z
UKS TFP Mróz Jedynki
Kórnik zajął ósme miejsce
w sprincie drużynowym
kolarzy torowych podczas
igrzysk olimpijskich w Tokio. Zawodnik z Kórnika
startował też w sprincie,
który zakończył na 1/16
finału.
• Mieszkający w Koziegłowach Tadeusz Michalik zdobył brązowy medal igrzysk olimpijskich w
Tokio. Zapaśnik reprezentujący na co dzień KS SoTadeusz Michalik na spotkaniu bieski Poznań swój życiowy sukces osiągnął w stylu
z kibicami w Koziegłowach
klasycznym w kategorii do
97 kilogramów. Sportowca po jego powrocie do domu witali znajomi i kibice z Koziegłów. – Mieszkam tutaj już siedem
lat i można powiedzieć, że zapuściłem tu korzenie. Lubię to
miejsce. Cenię sobie spokój i porządek oraz to, że mam blisko
las – zapewnił medalista olimpijski.
• W Luboniu na Plaży Miejskiej odbył się „Koncert musicalowy na lato” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w
Poznaniu. To efekt umowy podpisanej między miastem Poznań a powiatem poznańskim.
• 23 drużyny wzięły udział w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w mölkky, które odbyły się w
Puszczykowie.

wrzesień

Kąpiel w strażackiej pianie była największą atrakcją
pikniku rodzinnego w Bolechowie
• W Kairze odbyły się mistrzostwa świata juniorów w kolarstwie torowym. Dwa brązowe medale zdobyli tam zawodnicy UKS TFP Mróz Jedynki Kórnik. Mateusz Przymusiński
był trzeci w sprincie drużynowym, a Tamara Szalińska stanęła na najniższym stopniu podium w wyścigu drużynowym
na dochodzenie.
• Korty Centrum Tenisowego Sobota były areną Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Tenisie o Puchar Starosty
Poznańskiego.
• Zespół Kameralny Amici Canti z Buku obchodził swoje 25-lecie. Chórzyści, wraz z dyrygentem i założycielem zespołu Leszkiem Górką, postanowili uczcić to wyjątkowe wydarzenie koncertem w bukowskim Sanktuarium Matki Bożej
Bukowskiej Literackiej.
• Figura stolarza i tablice edukacyjne to nowe atrakcje Swarzędzkiego Szlaku Meblowego. Od 11 września trasę można zwiedzać, korzystając z nowej gry turystycznej „O
swarzędzkich meblach”.
• Na Wydziale Architektury oraz Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej odbyła się oficjalna premiera dru-

Nowa siedziba Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej na Franowie

Działo się w powiecie poznańskim

cy Jackowskiego 18 do nowej siedziby przy ulicy Franowo 26
w Poznaniu.
• Zapaśnicy Unii Swarzędz wywalczyli dwa brązowe medale podczas mistrzostw Polski w stylu klasycznym, które
odbyły się w Kostrzynie nad Odrą. Na najniższym stopniu
podium stanęli Sebastian Nowicki i Jakub Siemiński.
• W Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach odbyła się
konferencja „Działajmy razem dla wspólnej korzyści”, podczas której rozmawiano na temat aktualnych wyzwań dla polityki społecznej samorządu w kontekście zmian demograficznych.

FOT. ANNA SKALSKA

giego elektrycznego bolidu PUT Motorsport, czyli wspieranego przez powiat poznański zespołu wyścigowego Politechniki Poznańskiej.
• „Poznań i Wielkopolska 100 lat po śmierci Jarogniewa
Drwęskiego, pierwszego Prezydenta Miasta Poznania w niepodległej Polsce – Nowe Spojrzenia” – taki tytuł nosiła ogólnopolska konferencja naukowa, którą 14 września zorganizowano w poznańskim Hotelu Bazar. Wziął w niej udział
m.in. starosta poznański Jan Grabkowski. - Postać Jarogniewa Drwęskiego jest nieco zapomniana i dlatego dobrze, że
są wśród nas ludzie, którzy odświeżają tę pamięć. Bo też bez
wątpienia należy przypomnieć o człowieku, który miał samorządność i państwowość w sobie – podkreślił starosta.
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Promyk z Komornik obchodziło jubileusz 20-lecia swojej
działalności. Z prowadzonych przez Stowarzyszenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konarzewie oraz Otuszu obecnie korzystają 89 osoby.
• W Wiśle odbyło się XXVII Zgromadzenie Ogólne
Związku Powiatów Polskich. Obecny na nim był starosta poznański Jan Grabkowski, który odebrał tam nagrodę dla powiatu poznańskiego w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2020 rok.
• W Buku oficjalnie otwarto zintegrowany węzeł przesiadkowy. Projekt dofinansowano ze środków unijnych.
• W dniach 16-19 września, na terenie powiatu poznańskiego odbyło się XX Forum Publicystów Krajoznawczych
PTTK. Jest ono organizowane w cyklu dwuletnim i biorą
w nim udział autorzy przewodników, publicyści i wydawcy
książek krajoznawczych.
• Dwukrotnie większa powierzchnia, komfortowe warunki i szybsza obsługa, doskonały dojazd z różnych kierunków
Poznania. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Poznaniu – drugi po Warszawie co do
liczby załatwianych spraw w kraju – przeprowadził się z uli-
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• Na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bolechowie odbył się tradycyjny piknik rodzinny „Bezpieczni w powiecie”. Do Bolechowa w sobotnie popołudnie zjechały setki
rodzin z dziećmi, na które przez cały dzień czekało mnóstwo
atrakcji. Siódma edycja pikniku była też okazją do wręczenia specjalistycznego sprzętu jednostkom OSP z powiatu poznańskiego. - Dobrze wyszkolony, z odpowiednim sprzętem
strażak, to gwarancja naszego bezpieczeństwa, na które nie
szczędzimy pieniędzy. I dlatego co roku, mimo że nie jest to
zadanie własne powiatu, przekazujemy pieniądze na dofinansowanie radiowozów, sprzętu, szkolenia czy modernizację komisariatów. W powiecie żyje się nie tylko wygodnie, ale
i bezpiecznie – zapewniał starosta poznański.

Mistrz świata Dawid Konarski był jednym z tych, którzy poprowadzili siatkarskie warsztaty w Zalasewie
• Siatkarze z Kędzierzyna-Koźla wygrali XVI Agrobex
Memoriał Arkadiusza Gołasia, który tak jak w poprzednich
latach odbył się w Zalasewie. Najlepsza obecnie klubowa
drużyna w Europie w finale pokonała 3:1 Sir Safety Perugię
z Włoch, prowadzoną przez trenera Nikolę Grbicia. Trzecie miejsce zajął Projekt Warszawa, a czwarte Aluron CMC
Warta Zawiercie. Imprezę, co już jest tradycją, poprzedziły
wspierane przez powiat poznański siatkarskie warsztaty dla
uczniów lokalnych szkół.
• W Szkole Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego
„Grota” w Koziegłowach odbyła się inauguracja dwudziestej
edycji akcji pod hasłem „Bezpieczny pierwszoklasista”, podczas której uczniom I klas z powiatu poznańskiego przekazywane są kamizelki odblaskowe. - Przez te wszystkie lata
rozdaliśmy ich już blisko 67 tysięcy. Ci, którzy jako pierwsi otrzymali takie kamizelki dzisiaj są już dorosłymi osobami
i wielu z nich ma swoje dzieci. Co tylko pokazuje, że ten pomysł się przyjął. Ta akcja nie polega zresztą tylko na rozdawaniu kamizelek. W jej trakcie mówimy również o tym, jak należy się zachować w drodze do szkoły czy też na placu zabaw
– podkreślał starosta poznański Jan Grabkowski.
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• Dziesiąty raz Powiat Poznański wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zorganizowali
program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa pożarowego
„Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”.
• „Muzyka Twoje imię ma” – pod takim hasłem odbyła
się kolejna edycja Festiwalu Polskiej Piosenki imienia Janusza Kondratowicza w Luboniu.
• Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie
obchodziło 25-lecie swojej działalności. Z tej okazji zorganizowano uroczystą akademię oraz okolicznościowy turniej.
• Niemal 7-kilometrowy odcinek drogi Pobiedziska –
Iwno zyskał zupełnie nową jakość. Jego przebudowa trwała kilka lat i kosztowała ponad 30 mln zł. Była to jedna z największych inwestycji drogowych zrealizowanych dotychczas
przez powiat poznański.
• W szwajcarskim Grenchen odbyły się mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym. Dwukrotnie na podium stawał
tam Patryk Rajkowski z UKS TFP Mróz Jedynki Kórnik. Wychowanek trenera Roberta Taciaka zdobył brązowe medale w
sprincie drużynowym oraz w rywalizacji na kilometr ze startu zatrzymanego.

W Tarnowie Podgórnym odbył się camp Basketball &
Life. Gościem był m.in. Przemysław Zamojski
• Znakomity koszykarz, olimpijczyk z Tokio, Przemysław
Zamojski oraz były świetny gracz, a obecnie trener Vadim
Czeczuro byli gośćmi pierwszego koszykarskiego campu Basketball & Life, który odbył się w Tarnowie Podgórnym.

• Powiat poznański złożył odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie północno-wschodniej obwodnicy Poznania. – To ostatni
moment, aby zarezerwować miejsce dla tej niezwykle ważnej
trasy, na którą od lat czekają mieszkańcy naszego regionu –
powiedział starosta poznański Jan Grabkowski na specjalnej
konferencji prasowej.
• W Deli Parku w Trzebawiu odbył się V Dzień Organizacji Pozarządowych.
• W siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z okazji obchodzonego 14 października Dnia Edukacji Narodowej, odbyło się spotkanie z dyrektorami oraz nauczycielami
ze szkół prowadzonych przed powiat poznański.
• Delegacja powiatu poznańskiego, na zaproszenie władz
regionu Hanower, wzięła udział w uroczystym pożegnaniu
prezydenta Hauke Jagau, który przez 15 lat zarządzał regionem położonym w Dolnej Saksonii.
• Gminy Kleszczewo oraz Dopiewo znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu polskich miast i gmin, do których
najchętniej przeprowadzają się Polacy.
• 20 października ukazała się nowa książka mieszkającego w gminie Rokietnica Ryszarda Ćwirleja. Najnowsza pozycja tego bardzo popularnego autora kryminałów i powieści
sensacyjnych nosi tytuł „Mordercza rozgrywka” i jest kolejną
odsłoną cyklu zatytułowanego „Milicjanci z Poznania”.
• Seniorzy z wszystkich, siedemnastu gmin powiatu poznańskiego przyjechali do Puszczykowa na konferencję pod
nazwą „Powiatowi seniorzy razem”, której towarzyszył piknik.
• Akademia Bilardowa Rokietnica została drużynowym
mistrzem Polski. W zespole, który nie był uważany za faworyta rozgrywek grali Radosław Babica, Michał Potysz, Arkadiusz Brzękowski, Adam Stankiewicz i Czarek Jarosz.
• Na welodromie we francuskim Roubaix odbyły się mistrzostwa świata w kolarstwie torowym. Czwarte miejsce,
najlepsze z Polaków, wywalczył tam Patryk Rajkowski z UKS
TFP Mróz Jedynki Kórnik w wyścigu na kilometr ze startu
zatrzymanego.
• Instytut Dendrologii PAN w Kórniku i Komisja Nauk
Leśnych i Drzewnych Oddziału PAN w Poznaniu zorgani-
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W Deli Parku w Trzebawiu zgromadzili się przedstawiciele organizacji pozarządowych
zowała konferencję naukową pod hasłem „Drzewa i lasy w
zmieniającym się środowisku”.
• W Parku Rekreacyjno-Sportowym FairPlayce w Poznaniu oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach rozegrano mistrzostwa Polski w tenisie stołowym dźwiękowym, którego pomysłodawcą jest Leszek Szmaj z Ośrodka w Owińskach.
• 27 października, podczas prowadzonej w trybie on-line,
XXXIV sesji Rady Powiatu w Poznaniu przyznano Stypendia
Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagrody Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat poznański.
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku „Gościnni” otrzymał nagrodę Talent Roku w dziewiątej edycji Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Zlot Talentów”. Przedstawicieli tej
placówki doceniono za spektakl pt. „Mały Książę”.
• Rada Seniorów Powiatu Poznańskiego drugiej kadencji
rozpoczęła swoją działalność. Jej pierwsze posiedzenie odbyło się 29 października w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
• Blisko 200 osób wystartowało w II Olimpiadzie Seniorów Powiatu Poznańskiego, która odbyła się w hali Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
• Ukazał się kolejny numer Kroniki Powiatu Poznańskiego, który opisuje wydarzenia z miononego roku z regionu.

• W Tarnowie Podgórnym zakończyły się Drużynowe
Mistrzostwa Świata w Kręglarstwie Klasycznym. Impreza
trwała osiem dni i wzięło w niej udział czternaście reprezentacji narodowych.
• W Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyła się konferencja dla sołtysów i przedstawicieli samorządów gminnych z zakresu ochrony środowiska.
• Dwa wiadukty oraz łącznik między ulicami Szymanowskiego i Sucholeską mają powstać w gminie Suchy Las. Nowa
infrastruktura ma ułatwić życie mieszkańcom. By planowane
rozwiązania usprawniły ruch w tej części regionu, konieczne było podpisanie porozumienia pomiędzy Poznaniem, powiatem poznańskim i Suchym Lasem.
• Starostwo Powiatowe w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowało konferencję pt. „Na drodze do pierwszego geoparku w Wielkopolsce”.
• Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku zainaugurował
nowy rok akademicki. Inauguracja była połączona z jubileuszem 10-lecia działalności i została zorganizowana w auli
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
• Teatr KODorosły z Dębna zdobył Grand Prix pierwszej
edycji Powiatowego Przeglądu Teatrów Amatorskich „Niepodległa”, który odbył się w Pobiedziskach.
• W Mosińskim Ośrodku Kultury świętowano jubileusz
20-lecia, prowadzonego przez powiat poznański Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie.

• Reprezentantka Akademii Bilardowej Rokietnica, Kinga Pietrzak wywalczyła w Warszawie brązowy medal mistrzostw Polski w snookera.
• Irena Skrzypczak ponownie została wybrana przewodniczącą Powiatowej Rady Seniorów.
• 9 grudnia, poznaliśmy laureatów Nagrody Starosty Poznańskiego, które tym razem trafiły do Justyny Maćkowiak-Szukalskiej i Karoliny Wasilewskiej-Waligórskiej z gminy
Czerwonak, Grzegorza Wasielewskiego z gminy Tarnowo
Podgórne oraz Ireneusza Lesickiego z gminy Rokietnica.
– W każdej gminie działają osoby z ponadprzeciętną inicjaty-
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Z okazji Święta Niepodległości w Poznaniu odbyła się
debata na temat wolności i demokracji
• „Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie
umiem…” – debata o wolności i demokracji odbyła się w Narodowe Święto Niepodległości w Poznaniu. Uczestniczył w
niej m.in. starosta poznański Jan Grabkowski i można ją było
obejrzeć na żywo w TVN24.
• W Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyła się
kolejna edycja organizowanej przez poznańską Akademię
Judo cyklicznej imprezy pod nazwą Brother Olympic Camp
Gwiazdy Igrzysk. Gościem specjalnym był Niemiec Ole Bischop, mistrz olimpijski z Pekinu oraz srebrny medalista
igrzysk w Londynie.

grudzień

wą, wrażliwością czy potrzebą wspierania drugiego człowieka. Są biznesmenami, społecznikami czy działają w różnych
stowarzyszeniach. I tak jak oni zauważają potrzebujących,
tak i my powinniśmy doceniać ich za bezinteresowne zaangażowanie – mówił starosta poznański Jan Grabkowski podczas uroczystości.
• Mieszcząca się w Wysogotowie galeria sztuki współczesnej V.A.Gallery Poland 10 grudnia obchodziła jubileusz
10-lecia swojej działalności.
• Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” świętował jubileusz 50-lecia działalności. Z tej okazji w Pobiedziskach odbył się koncert
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• Z okazji 75-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach powstał
specjalny teledysk muzyczny, w którym zaśpiewali i wystąpili uczniowie oraz nauczyciele tej placówki.
• Mieszkająca w gminie Swarzędz Antonina Walczak zdobyła w Sarajewie brązowy medal mistrzostw Europy juniorów w taekwondo.
• Gminy powiatu poznańskiego, Buk, Pobiedziska, Luboń
i Stęszew, zostały wyróżnione i otrzymały nagrody finansowe
w konkursie Najbardziej Odporna Gmina i Rosnąca Odporność. W tych gminach największy procent osób zaszczepił się
przeciwko koronawirusowi.
• Ochotnicza Straż Pożarna w Rakowni otrzymała sanie
lodowe o wartości ponad 8,5 tys. złotych.
• W Warszawie, odbyła się gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie Zabytek Zadbany 2021, którego celem
jest promocja opieki nad zabytkami. Jednym z laureatów, w
kategorii „Architektura i budownictwo drewniane”, został
dworzec w Puszczykowie pochodzący z początku XX wieku,
którego właścicielami są Katarzyna i Zbigniew Bekasiakowie.
• W Złotnikach odbyło się oficjalne otwarcie zrewitalizowanego budynku dworca kolejowego. Po modernizacji
budynek został zaadaptowany na potrzeby siedziby Straży
Gminnej, biblioteki oraz poczekalni dla pasażerów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.
• Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu przystąpił, jako jeden z pierwszych
w kraju, do drugiego etapu cyfryzacji.

galowy, który zgromadził liczne grono miłośników muzyki ludowej oraz przyjaciół grupy.
• Na XXXVI sesji Rady Powiatu w Poznaniu, jednogłośnie
uchwalono budżet na 2022 rok.
• Miasto Poznań przekazało bezpłatnie akcje spółki PKS
Poznań SA na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Tym samym związek, który tworzą 23 jednostki samorządu terytorialnego, stał się właścicielem przewoźnika z 75-letnią tradycją, do którego należą
m.in. dwa dworce autobusowe: w Śremie i Nowym Tomyślu,
76 autobusów i cały majątek ruchomy o wartości 10,8 mln zł.
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27 grudnia obchodzić będziemy
Część oficjalna obchodów odbę103. rocznicę wybuchu Powstania dzie się w poniedziałek 27 grudnia
Wielkopolskiego. W tym roku ran- przy pomniku Powstańców Wielkoga tego wydarzenia jest szczególna, polskich w Poznaniu, gdzie złożone
ponieważ pierwszy raz w historii zostaną kwiaty. Dzień później uroten dzień będzie świętem państwo- czystości odbędą się w Warszawie.
wym, nazwanym Narodowym Tam również, przy Grobie NieznaDniem Zwycięskiego Powstania nego Żołnierza oraz przed pomniWielkopolskiego. O tym, jak waż- kiem Powstańców Wielkopolskich i
ne to wydarzenie dla mieszkańców Śląskich na powązkowskim Cmennaszego regionu nie trzeba chyba tarzu Wojskowym, zostaną złożone
nikogo przekonywać. - Powstanie wiązanki kwiatów. W obu tych wybyło symbolem wielkopolskiego darzeniach weźmie udział delegacja
patriotyzmu. Dzięki niemu zosta- powiatu poznańskiego.
liśmy włączeni w granice państwa
Na uroczystości związane z roczwi- polskiego – przypomina starosta nicą zaprasza również Muzeum
poznański Jan Grabkowski.
Powstańców Wielkopolskich w
Tegoroczne obchody wybuchu Lusowie. – Chcemy uczcić pamięć
sy wPowstania Wielkopolskiego od- bohaterów tamtych wydarzeń.
bywać się będą pod hasłem „NA- Wspomnieć o tych, którzy w 1918
zna-SZE Powstanie WielkoPOLSKIE”. roku chwycili za broń i wywalczyli
zymI choć huczne świętowanie kolej- wolność i niepodległość dla Wielrzo-ny raz uniemożliwi pandemia, to kopolski. By wspólnie świętować
my-jednak 27 grudnia ma mieć wyjąt- 103. rocznicę wybuchu Powstakowy charakter. Tego dnia, do cze- nia Wielkopolskiego, zachęcamy
line,go zachęca samorząd wojewódz- wszystkich do wywieszenia biandiatwa wielkopolskiego, mają zostać ło-czerwonych flag. Zapraszamy
nań-oświetlone najważniejsze budynki i chętnych, którzy takich flag jeszcze
wo-obiekty w regionie. Powiat poznań- nie posiadają, do naszego Muzeum
ski dołączył do tej akcji i z tej oka- – mówi Michał Krzyżaniak dycin-zji iluminacje świetlne pojawią się rektor placówki, informując, że w
wia-na budynkach Starostwa Powiato- dniach 27-29 grudnia Muzeum bęłno-wego w Poznaniu przy ul. Jackow- dzie dostępne dla wszystkich chęti tejskiego oraz Słowackiego, oświe- nych. Wstęp jest wolny, choć ze
tlony będzie również PODGiK na względu na pandemię, będą oboencjiFranowie.
wiązywały ograniczenia. (ts)
dbyniu.
nio- rzy wigilijnym stole
bońdy na niebie zaświeci się nem w kształcie kokardek lub świkiepierwsza gwiazdka, miesz- derków), które stały się następcą
u. kańcy Wielkopolski rozpoczyna- kutii, słodkiego przysmaku na bają wieczerzę wigilijną – łamią się zie pszenicy i miodu.
opłatkiem, składając sobie świąO tych tradycjach i zwyczajach
teczne życzenia. Wnet zaczyna się wigilijnych, a także potrawach ser– choć postna – wspaniała uczta. wowanych podczas wieczerzy rozWszak w naszym regionie świątecz- mawiali goście bardzo ciekawego
ny stół jest bogaty: barszcz czysty na projektu, który odbył się w Muwywarze grzybowym z uszkami lub zeum Narodowym Rolnictwa i
zupa grzybowa, kapusta z grzybami Przemysłu Rolno-Spożywczego w
lub z grochem, pierogi, makiełki, a Szreniawie. W pięknej scenerii satakże ryby: najczęściej karpie i śle- lonu Pałacu odbyła się realizacja
dzie. Orzeźwienia i apetytu dodaje nagrania Świątecznego Koncertu
kompot z suszonych jabłek, gruszek gitarzysty Łukasza Kuropaczewi śliwek. A deser? Wykwintskiego, akordeonisty Macieja Frącne makowce, słodkie strucle
kiewicza i perkusisty Bartka
z jabłkami, korzenne pierniMilera. Artyści zaprezentoki i urocze pierniczki.
wali utwory m.in. Izaaca AlTradycyjnie podjadane są
beniza, Luigiego Boccherijabłka, orzechy i inne bakalie.
niego czy Tomasa Gubitscha.
Nie wszystkie te potrawy goszczą Nie zabrakło również kolęd. W tej
na naszych stołach od stuleci. Choć świątecznej atmosferze zgromaświąteczne zwyczaje zdają się być dzeni goście zasiedli do stołu.
uniwersalne, to obserwujemy akCałość jako program „Gitarą, nocenty charakterystyczne dla dane- żem i widelcem” jest już dostępny na
go regionu. Te kulinarne mają tak- kanale YouTube, a także na stronie
że odniesienie do historii, np. dużo www.smakipowiatupoznanskiego.pl
zmian zaobserwować można po II Koncert został objęty honorowym
wojnie światowej. Popularne sta- patronatem starosty poznańskiego
ło się takie danie jak np. makiełki Jana Grabkowskiego.
Liliana Kubiak
(mak i bakalie mieszane z makaro-
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związek transportowy
Miasto Poznań przekazało bezpłatnie akcje spółki PKS Poznań
SA na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski
Transport Regionalny”. Tym samym związek, który tworzą 23
jednostki samorządu terytorialnego, staje się właścicielem poznańskiego przewoźnika z 75-letnią tradycją, do którego należą
m.in. dwa dworce autobusowe: w Śremie i Nowym Tomyślu, 76
autobusów i cały majątek ruchomy o wartości 10,8 mln zł.

FOT. TOMASZ SIKORSKI
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– Przekazanie majątku spółki do
związku transportowego jest konsekwencją działań i deklaracji dotyczących utrzymania linii autobusowych o zasięgu powiatowym
i ponadpowiatowym. Od początku nasze stanowisko było jednoznaczne. Tylko w powiecie poznańskim około 10 tysięcy mieszkańców
nie ma dostępu do transportu publicznego. Musimy działać przeciw
wykluczeniu transportowemu. Postawiliśmy jeden warunek. Zaangażujemy się w tworzenie związku
przy pełnej współpracy z samorządami. Dziś należą do niego 23 jednostki – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Samemu można
zrobić sporo, wspólnie zdziałać możemy zdecydowanie więcej. Po raz
kolejny pokazaliśmy, że jesteśmy
odpowiedzialni za swych mieszkańców. To dzięki pełnej solidarności
możemy dziś mówić o sukcesie i sile
samorządów – dodaje.
Na mocy podpisanego aktu notarialnego miasto Poznań przekazało
Związkowi Powiatowo-Gminnemu
„Wielkopolski Transport Regionalny” udziały w postaci akcji wartych
10,8 mln zł i taboru, w skład którego wchodzi 76 autobusów oraz dwa
dworce autobusowe: w Nowym Tomyślu i w Śremie. – Utrzymanie
sprawnej międzygminnej komunikacji autobusowej leży także w interesie mieszkańców Poznania – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent
miasta. – Regularnie kursujące busy
to mniej samochodów wjeżdżających codziennie do naszego miasta.
To z kolei przekłada się na większą
płynność ruchu i czystsze powietrze. Dlatego bez wahania powierzamy akcje spółki Związkowi. Jestem przekonany, że dzięki temu

sieć połączeń autobusowych będzie
się rozwijać stosownie do potrzeb –
dodaje.
Akt notarialny podpisali: Piotr
Hojan – przewodniczący Zarządu
Związku „Wielkopolski Transport
Regionalny”, Tomasz Łubiński – wiceprzewodniczący Zarządu Związku „Wielkopolski Transport Regionalny”, Jacek Jaśkowiak prezydent
miasta Poznania i Piotr Husejko –
skarbnik miasta Poznania.
– Cały czas pracujemy nad rozwojem połączeń autobusowych w
naszym regionie. Chcemy w miarę

Samemu można zrobić sporo,
wspólnie zdziałać możemy
zdecydowanie więcej. Po
raz kolejny pokazaliśmy, że
jesteśmy odpowiedzialni za
swych mieszkańców
Jan Grabkowski
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możliwości finansowych osiągnąć
standardy zbliżone do oferowanych
przez Poznańską Kolej Metropolitalną, szczególnie na tych obszarach, które są pozbawione dostępu
do kolei. Modernizujemy obecne
linie i tworzymy nowe połączenia,
aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby naszych pasażerów. W grudniu
złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 60 linii, w ramach Funduszu
Rozwoju Połączeń Autobusowych
o wartości 2,5 mln złotych – mówi
Piotr Hojan, Przewodniczący Zarządu Związku, burmistrz Grodziska Wielkopolskiego. – Jeśli otrzymamy to dofinansowanie, liczba

Świątecznie i artystycznie

FOT. LIDER SWARZĘDZ
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W przerwie meczu I-ligowych koszykarek Lidera Swarzędz z drużyną ze Zgorzelca odbyła się akcja pod nazwą „Wrzuć Misia na boisko”.
– To już jej trzecia edycja. Tym razem z fundacją Einsehovera oraz SP w
Wierzonce zbieraliśmy pluszaki i maskotki dla Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Matki z Dzieckiem. Zebrane maskotki zostały
przekazane na święta dzieciom przebywającym w szpitalu. Wspólnie zabraliśmy 291 maskotek – poinformował klub ze Swarzędza. (ts)

o rocznej przerwie, w kościele św. Józefa w Puszczykowie
odbyło się tradycyjne wydarzenie
artystyczne pod nazwą „Wieczór z
Aniołami”. – Jest ono nie tylko okazją do przedświątecznego spotkania, ale także pozwala zaprezentować dorobek artystyczny osób
z niepełnosprawnościami, w tym
przypadku związany ze Świętami
Bożego Narodzenia. To właśnie
dzięki tej imprezie możemy podziwiać efekty ich codziennej, często
bardzo trudnej pracy – mówi Jerzy
Pelowski z Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, który odpowiadał za organizację wydarzenia.
Zgodnie z tradycją, imprezę
wspieraną przez powiat poznański rozpoczęło przedstawienie
przygotowane i zaprezentowane

przez gospodarzy uroczystości.
– Tym razem była to etiuda filmowa „Magiczny przepis”. Z tytułowym przepisem zmagali się
oczywiście aniołowie, korzystając z takich składników jak życzliwość, wsparcie, zrozumienie, zgoda, przebaczenie czy wiara w Boga.
Zaproszeni goście mogli również
podziwiać prace plastyczne skupione wokół trzech tematów: „Mój
Anioł Stróż”, „Magiczny pejzaż”
oraz „Malowana kolęda” – dodaje. Wspomniani goście byli także
pod ogromnym wrażeniem samej
atmosfery spotkania, która tym razem bardziej przypominała wigilijną kolację bardzo dużej rodziny niż
okolicznościową imprezę.
Zawsze wyczekiwaną przez zgromadzonych częścią imprezy są pre-

linii obsługiwanych przez PKS Poznań, w przyszłym roku zwiększy
się do 110. Oczywiście to spowoduje konieczność sukcesywnej modernizacji taboru. Należy także podkreślić, że już dziś autobusy PKS-u
przewożą rocznie prawie 1.100.000
pasażerów – dodaje.
Jak przyznaje Zbigniew Rusak, dyrektor Biura Związku WTR, przejęcie dworców oznacza pozwoli pełnić im funkcje lokalnego centrum
przesiadkowego. – W przypadku
Śremu dworzec zintegruje zarówno komunikację regionalną łączącą Śrem z Poznaniem, Gostyniem,
Kościanem i Czempiniem, z komunikacją miejską i gminną, dla której
organizatorem jest Adam Lewandowski burmistrz Śremu, jednocześnie zastępca przewodniczącego
Zarządu Związku – mówi.
Opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego, odnowienie taboru PKS
Poznań przy wykorzystaniu zarówno środków unijnych, jak i krajowych, budowa siatki połączeń zintegrowanej z siecią Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej, integracja
taryfy PKS z PKM-ką i ZTM Poznań, stałe zwiększanie liczby miejscowości w dostępie do transportu zbiorowego to główne zadania,
które stoją przed władzami Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Pod
względem zasięgu i oddziaływania jest on największym tego typu
w Polsce. Obszar działania Związku
to 6.289,81 km2, które zamieszkuje
prawie 1.300.000 mieszkańców.
Przypomnijmy, że w marcu 2019
roku prezydent Poznania poinformował starostów, burmistrzów i
wójtów, że miasto nie jest w stanie
samo utrzymywać spółki PKS i jest
zmuszone ją rozwiązać ze względu
na nierentowność. Wówczas z inicjatywą ratowania linii autobusowych wyszedł starosta poznański.
Dziś Związek Powiatowo-Gminny
„Wielkopolski Transport Regionalny” tworzą 23 jednostki samorządu terytorialnego: miasto Poznań,
powiaty: poznański, grodziski, kościański, nowotomyski i obornicki
oraz gminy: Buk, Czempiń, Dopiewo, Duszniki, Grodzisk Wielkopolski, Kórnik, Kuślin, Miedzichowo,
Międzychód, Mosina, Oborniki,
Rogoźno, Stęszew, Suchy Las, Śmigiel, Śrem i Tarnowo Podgórne.
Związek współpracuje także z gminami Brodnica, Dolsk i Książ Wielkopolski. Trwają rozmowy o rozszerzeniu współpracy z Komornikami,
Nowym Tomyślem, Lwówkiem,
Opalenicą i Trzcielem oraz z powiatem międzychodzkim. (red)

zentacje wokalne. Podczas tej edycji na scenie zaprezentowało się
dziewięciu wykonawców reprezentujących placówki działające
na rzecz osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu poznańskiego. Przedstawili oni kolędy i
utwory nawiązujące do okresu Bożego Narodzenia. Wśród występujących byli laureaci tegorocznej
edycji Zlotu Talentów. Po nich na
scenie wystąpił gość specjalny. A
była nim Karolina Gralińska, która zaprezentowała popularne kolędy i pastorałki, a także przeczytała
trzy wybrane utwory zredagowane przez osoby z niepełnosprawnościami, napisane na konkurs literacki. Uroczystość, jak zawsze
zresztą, zakończyło wręczenie nagród i dyplomów. (ts)
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Nie goNię za Nowościami

W opublikowanej właśnie setce najlepiej
sprzedających się płyt w USA praktycznie
nie ma albumów rockowych. Młodzież
już takiej muzyki nie słucha?
To zależy o jakich nośnikach mówimy i czy
w ogóle mówimy o nośnikach fizycznych. Jeżeli w rankingu znalazły się też wersje cyfrowe albumów albo odtworzenia na spotify czy
Tidal to taki wynik mnie nie dziwi. Jeżeli jednak rozpatrywalibyśmy sprzedaż albumów i
płyt winylowych, to na pewno rock zapisałby
się w jakiś sposób w tym rankingu. Ale wracając do pytania, to faktycznie uważam, że
rock, a nawet metal nie są już muzyką młodych. Rock we wszystkich swoich odmianach już od dziesięcioleci nie trafia do młodych słuchaczy. Zespoły metalowe, będące w
latach 80-tych i 90-tych emanacją buntu nastolatków, dojrzały, postarzały się i złagodziły
przekaz. Trudno mówić o muzyce młodych,
skoro najlepiej sprzedające się zespoły metalowe - niezmiennie Metallica - to już panowie w średnim wieku a giganci rocka zaczęli powoli i nieubłaganie od nas odchodzić.
Obecnie młodzi mają swoją muzykę i nie jest
to muzyka gitarowa. I dobrze. Ja większości
nowych, popularnych wykonawców nie rozumiem, ale też nie podejmuję takiej próby. Nie wszystko trzeba zaraz rozumieć. Ale
warto akceptować.
Czy w rocku dzieje się obecnie coś ciekawego, czy to tylko powielanie tego, co już
kiedyś było?
Tak jak zawsze pojawiają się młode formacje, które starają się robić coś nowego. Niestety, nie mają one szansy na wybicie się.
Epoka wielkich wytwórni dawno się zakończyła. Mass marketing przestaje spełniać
swoją funkcję, a promocja nie ma już takich
budżetów jak kiedyś. Nie ma też organizacji czy firm dążących do promocji nowych
twórców. Jeżeli już podejmuje się takie działania w obrębie rocka, to machiny przemysłu
muzycznego kierują się w stronę epigonów,
przetwarzających i czerpiących z utartych
wzorców. Na myśl przychodzi mi promowa-

ny swego czasu zespół Royal Blood czy wielka medialna kampania, każąca nam, słuchaczom, widzieć w zespołach takich jak Greta
Van Fleet nadzieję nowego pokolenia. Dzieje się tak, ponieważ jest to bezpieczne i nie
niesie ze sobą ryzyka. Jeżeli szukałbym czegoś nowego i ekscytującego, to zwróciłbym
uwagę na undergroundową scenę black metalu. Chociażby tego, który prężnie rozwija się w Polsce. Ciekawa jest również scena
stoner rocka, ale tu trzeba być ostrożnym, bo
ten podgatunek bardzo często popada w pastisz i zjada własny ogon. I tu trafiamy na kolejny problem – zespołów mających możliwość publikacji swoich nagrań są tysiące. Nie
potrzeba już profesjonalnego, drogiego studia, aby zarejestrować utwory i wydać je własnym sumptem. Bardzo trudno jest obecnie
przekopać się przez zalegające warstwy muzycznego torfu, aby dotrzeć do zakopanego
skarbu.

FOT. ARCHIWUM JAKUBA KOZŁOWSKIEGO

– Bardzo trudno jest obecnie przekopać się przez zalegające warstwy
muzycznego torfu, aby dotrzeć do
zakopanego skarbu – mówi Jakub
Kozłowski z Wydawnictwa In Rock
z Czerwonaka, recenzent, tłumacz
książek i wielki pasjonat muzyki.

Kończy się rok, a to czas wszelkiego rodzaju podsumowań, także tych muzycznych. Jaka zatem płyta zrobiła na Panu
największe wrażenie, a która była największym rozczarowaniem?
Może zacznę od końca. Trudno mi mówić
o rozczarowaniach, ponieważ od dłuższego
już czasu mam bardzo silne przekonanie, że
na odbiór muzyki wpływa zbyt wiele czynników, aby można było jednoznacznie jakąkolwiek płytę uznać za rozczarowanie. Poczucie

zawodu w związku z konkretnym albumem
najczęściej bierze się z faktu odejścia danego
artysty od wypracowanego stylu. Wówczas,
gdy efekt finalny odbiega od naszych oczekiwań pojawia się uczucie zawodu. Tyle, że
i ono może szybko minąć. Wszystko zależy od tego, kiedy daną płytę poznaliśmy, jakie towarzyszyły nam uczucia w trakcie słuchania, czy też w jakim momencie
życia się znaleźliśmy… Uczucie zawodu zazwyczaj mija, gdy poświęcimy danej płycie odpowiednią
ilość czasu. I tu właśnie tkwi sedno problemu.... Jeżeli więc chodzi
o płytę, która zrobiła na mnie największe wrażenie, to odpowiem,
że obecnie najwięcej czasu poświęcam przepięknemu albumowi grupy Caravan „It’s None of Your Business”.
W 2021 roku ukazało się sporo płyt
znanych wykonawców od Abby i Adele
zaczynając, przez Johna Mayera, Foo Fighters i na Iron Maiden kończąc. Jakiś
artysta z topu Pana zaskoczył?
W pytaniu padły instytucje pokroju Iron
Maiden i dość intymna twórczość Adele, a więc całkiem spory rozstrzał gatunkowy. Muszę szczerze powiedzieć, że raczej
nic mnie nie zaskoczyło, bo też nie szukam
przesadnie zaskoczeń. Nie podchodzę też
do muzyki przez pryzmat „lat”. Nie gonię za
nowościami i nie mam potrzeby sprawdzania, kto jest na topie. Bardzo często poznaję płyty z danego roku długo po ich premierze, ponieważ na przykład zakopałem się w
uzupełnianiu kolekcji albumów, dajmy na to
Dead Can Dance czy Nazareth albo kupuję
namiętnie formacje z jakiegoś podgatunku
metalu. Ja generalnie w muzyce za niczym
nie gonię, nie śledzę trendów. Zbyt wiele
jest w życiu sytuacji i problemów, za którymi trzeba gonić, abym podchodził nerwowo
do hobby, jakim dla mnie jest muzyka. Jedna
rzecz faktycznie odrobinę mnie dziwi: wysyp wersji super deluxe starych, uznanych albumów – chociażby nowe boxsetowe wydania Black Sabbath, Jethro Tull, Marillion, Led
Zeppelin, Motörhead. Trend który trwa już
od dłuższego czasu, ale uległ jakby intensyfikacji w 2021 roku.

Czy słucha Pan też polskiej muzyki?
Jeżeli mówimy o mainstreamie, to obawiam się, że bardzo rzadko. Nie wiem co jest
modne. Dodatkowo pokutuje u mnie prze-

konanie, pewnie błędne, że większość polskich artystów czy zespołów jest jakby odbiciem w krzywym zwierciadle tego, co już
sprawdziło się na rynkach anglosaskich. Cenię sobie jednak polski metal. On niczym
nie odbiega od poziomu światowego, a częstokroć klimatem, wykonaniem, pomysłem
przoduje na rynku. Polski metal znalazł swoją niszę, celebruje lokalność, nie ucieka
od charakteru miejsca, w którym
ta muzyka powstaje. Czerpie z
niego inspiracje. Tak na marginesie powiem, że w muzyce metalowej dominuje Śląsk. I to nie tylko
w muzyce – również w literaturze.
Twórcy wywodzący się z Dolnego Śląska przodują we wplataniu w
twórczość modny ostatnio realizm
magiczny, weird fiction, odrealniając mroczną i często depresyjną rzeczywistość.

Na jaki album Pan teraz czeka?
Odpowiem jak rockowy dinozaur – z pewnymi obawami ale jednak czekam na nową
płytę Jethro Tull „The Zealot Gene”. Czekam
też na kolejne płyty Opeth, Paradise Lost i
My Dying Bride, ale one pewnie nie ukażą
się w 2022 roku. No i na nowego Spaceslug.
A jakie pozycje przygotowuje wydawnictwo In Rock na przyszły rok?
In Rock skupia się obecnie na metalu. Jest
to niezwykle intrygujący gatunek muzyczny. Już nie tak żywotny jak kiedyś, ale wciąż
intrygujący. W roku 2022 czytelnicy mogą
spodziewać się książek o zespole Obituary, My Dying Bride, historię Noise Records
oraz, być może historię doom metalu.
Na koniec proszę zabawić się w Gwiazdora. Gdyby Pan mógł podarować fanom
pod choinkę jakąś płytę, to co to by było?
Z progresywu album Genesis „Wind and
Wuthering”, z klasycznego rocka koncertówkę Grand Funk Railroad, z hard rocka album
Uriah Heep „Look at Yorself”, z retro rocka
płytę Siena Root „Kaleidoscope”, z doom metalu album My Dying Bride „Angel and the
Dark River”, z muzyki filmowej Clannad „Legend”, z black metalu Emperor „Anthems to
the Welkin at Dusk”, ze stoner rocka Spaceslug
„Lemanis”, z death metalu Unleashed „Where
No Life Dwells”, a z folk rocka zbliżonego do
psychodelik Comus „First Utterance”. I pewnie z żadną z tych propozycji bym nie trafił…
Rozmawiał Tomasz Sikorski

Planszówka pod choiNkę

Rodzinna saga i krymiNały...

święta spotykamy się z najbliższymi i
mamy więcej niż zwykle wolnego czasu. – I najlepiej spędzić go grając w planszówki! – zapewniają Tomasz Skoracki oraz Michał
Cyranek ze Stowarzyszenia Miłośników Gier
Planszowych „Kości” w Puszczykowie.

astrojowa, pełna magii, rodzinna saga brytyjskiej
pisarki irlandzkiego pochodzenia Lucindy Riley pt. „Siedem sióstr”
była najchętniej wypożyczaną pozycją w Bibliotece Publicznej w
Swarzędzu, która na co
dzień realizuje zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej. – Największą popularnością ta książka cieszyła się
wśród pań – mówi Anna Walkowiak-Osowska z placówki w Swarzędzu. Ten wynik nie
dziwi, bo historia adoptowanych dziewcząt
nazwanych imionami mitycznych Plejad z
miejsca stała się europejskim bestsellerem, a
prawa do serialu na podstawie tej serii zostały niemal natychmiast kupione przez jedną z
hollywoodzkich firm producenckich.
– Co jeszcze czytamy? Bardzo popularne wciąż pozostają kryminały, i to zarówno
te polskie jak i zagraniczne. Nas najbardziej
cieszy jednak przede wszystkim to, że wbrew
obiegowym opiniom czytelnictwo wcale nie
spada. Wręcz przeciwnie duża liczba osób zapisuje się do bibliotek. Popularnością cieszą
się nie tylko książki w wersji drukowanej, ale
też ebooki. My ich wprawdzie nie wypożyczamy, ale mamy dla czytelników kody Legimi i mogę zdradzić, że w ubiegłym miesiącu
rozeszły się wszystkie – dodaje Anna Walko-

FOT. STOWARZYSZENIE "KOŚCI"
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– Bardzo dobrze przy takich okazjach
sprawdzają się gry kooperacyjne. W tym roku
pojawiły się dwa świetne tego typu tytuły. Naszym zdaniem każdy miłośnik planszówek
powinien je znaleźć pod choinką – dodają.
– Pierwszy z nich to „Marvel United”, czyli
gra osadzona w uniwersum superbohaterów,
takich jak Iron Man czy Kapitan Ameryka.
I podobnie jak na ekranach kin czy stronnicach komiksów, tak i tutaj, jako drużyna staramy się pokrzyżować plany potężnych łotrów – opowiada Tomasz Skoracki. - Drugi
tytuł to „Twierdza”. W tym przypadku, będąc
grupą krasnoludów, staramy się wydostać się
z oblężonej przez orki, trole i gobliny twierdzy, odpierając kolejne ataki, zbrojąc się i starając wykopać tunel, którym czmychniemy ze
śmiertelnej pułapki – dodaje Michał Cyranek.

– Jeśli natomiast lubicie rywalizację i grę
dla każdego, od najmłodszych po dziadków, to nie można wyobrazić sobie lepszego prezentu niż „Tyci Akrobaci”, w której to
grze walczymy o miano najlepszych cyrkowych akrobatów. To szybka gra, wymagająca nerwów ze stali, gdy staramy się stworzyć
wielki popisowy numer, ale przede wszystkim dająca wiele radości. Dla najmłodszych
to również fajna zabawka, rozwijająca m.in.
motorykę. Mali gracze na pewno ucieszyliby
się także z rewelacyjnej gierki „Ufodron”, w
której staramy się wysłać do domu naszych
trzech kosmitów – opisują recenzenci.
– Gwarantujemy, że na tych wymienionych,
czterech tytułach nikt się nie zawiedzie. Wiemy co mówimy, bo mamy to poparte licznymi przykładami, czy to z klubów, które prowadzimy w Poznaniu, Luboniu i Puszczykowie,
czy też wielu imprez jakie organizujemy. Jedną z nich była ostatnio wielka strefa gier na
targach Hobby – mówią Tomasz Skoracki i
Michał Cyranek. – Cieszy nas, że z roku na
rok przybywa fanów gier, a co za tym idzie,
na rynku pojawia się coraz więcej świetnych
planszówek. Nowoczesne gry to już nie prosty „Chińczyk”, ale tytuły, które trafią do każdego, rozwiną wiele cech i pomogą nawiązać
znajomości. Jeśli więc chcecie zacząć swoją
przygodę z planszówkami lub szukacie ludzi
do grania, to zapraszamy na nasz profil na Facebooku, gdzie znajdziecie informacje o grach
i kalendarz spotkań – dodają. (ts)

N

wiak-Osowska. Co poza książkami Lucindy
Riley z serii „Siedem sióstr” najchętniej czytano w powiecie poznańskim?
– Na drugim miejscu znalazła się opisująca
rodzinne perypetie książka Kristin Hannah
„Odległe brzegi”, a na trzecim kryminał Camilli Läckberg „Srebrne skrzydła” – dodaje.
Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajmują Krystyna Mirek „Nowy podarunek” oraz
Remigiusz Mróz „Kasacja”. – Bardzo dużą
grupę naszych czytelników stanowią dzieci.
One w kończącym się roku najchętniej czytały „Tajemnicę pożarów” Martina Widmarka oraz inne pozycje tego autora, także z serii
„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” –

Wbrew obiegowym opiniom
czytelnictwo wcale nie spada.
Wręcz przeciwnie duża liczba osób
zapisuje się do bibliotek
Anna Walkowiak-Osowska
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W SWARZĘDZU

zdradza Anna Walkowiak-Osowska. Kolejne miejsca w rankingu najbardziej lubianych
książek dla najmłodszych to Anita Głowińska i seria o Kici Koci oraz Justyna Bednarek
z „Bandą Czarnej Frotte”. (ts)
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