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(58 wydarzeń) 

SENIORZY  

 

 

1) KULTURA FIZYCZNA  

 Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej - Plaża Lusowo (Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo 

Podgórne) 

Turniej piłki siatkowej skierowany jest do wszystkich chętnych chcących spędzać wolny czas 

nad brzegami jezior w sposób czynny. Celem turnieju jest zmobilizowanie coraz większej części 

społeczeństwa powiatu poznańskiego do zdrowego spędzania wolnego czasu. 

Miejsce: Plaża Lusowo, gmina Tarnowo Podgórne. 

 XV Bieg i Nordic Walking z okazji Święta Niepodległości (Uczniowski Klub Sportowy 

SPRINT) 

Bieg organizowany już po raz piętnasty z okazji Święta Niepodległości. Z roku na rok 

organizatorzy obserwują wzrost zainteresowania biegiem wśród mieszkańców powiatu 

poznańskiego. Celem jest propagowanie idei sportowych i zdrowego stylu życia oraz walorów 

przyrodniczych powiatu poznańskiego. Miejsce realizacji: Baranowo, obiekty OSiR Tarnowo 

Podgórne, teren przyległy do Jeziora Kierskiego. 

 Bieg Zamoyskiego 15.07.2018 (Stowarzyszenie UKS-JEDYNKA KÓRNIK) 

Bieg na terenie Gminy Kórnik na dystansie 10 km dla wszystkich amatorów w wieku od 16 lat 

bez górnej granicy z podziałem na 14 kategorie wiekowe. Jednocześnie zostanie 

przeprowadzona dodatkowa klasyfikacja wyłaniająca zwycięzców w kategorii pracowników 

samorządowych. Bieg w ramach cyklu zawodów Grand Prix Wielkopolski w Biegach Ulicznych 

na 10 km. Miejsce: Kórnik 

 2 Powiatowy bieg po zdrowie (Stowarzyszenie 4activelife) 

Impreza rekreacyjna, adresowana głównie do osób amatorsko uprawiających bieganie, a także 

stawiających pierwsze kroki w tej aktywności fizycznej. Trasa biegu przebiega przez polne drogi 

WPN-u. Dystans biegu to 5 i 10 km, a dla dzieci od 100 do 1000 metrów. Start i meta na terenie 

Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.  Miejsce: teren 

Wielkopolskiego Parku Narodowego. 



 

 58. Poznański Kongres Brydżowy (Wielkopolski Związek Brydża Sportowego) 

Poznański Międzynarodowy Kongres Brydżowy to jedna z największych imprez brydżowych 

w Europie. Kongres rozgrywany będzie m.in. w Poznaniu oraz w Suchym Lesie, Jelonku 

i Luboniu. Jest to kilkudniowe święto zawodników oraz miłośników brydża sportowego 

w Wielkopolsce. Podczas Kongresu organizator przewiduje rozegranie kilku krótkich 

pokazowych spotkań uczestników Kongresu z przedstawicielami Klubu Seniora. 

 Władca Pierścienia (Klub Biegacza Maniac Poznań) 

Impreza biegowa o charakterze sportowym, rekreacyjnym, turystycznym, popularyzującym 

walory krajoznawczo-turystyczno-kulturowe terenów na obrzeżach miasta Poznania. Trasa 

w całości przebiega wzdłuż Rowerowego Pierścienia dookoła Poznania. Start i meta 

zlokalizowana będzie w Murowanej Goślinie. Na trasie rozlokowanych będzie co najmniej 

7 pośrednich punktów kontrolno-odżywczych. Oferta jest skierowana do osób pełnoletnich. 

 Z biegiem Warty - zawody finałowe Warta Challenge Maraton & Half (SPORT CHALLENGE 

Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej) 

Cykl imprez biegowych dających możliwość zarówno amatorom, jak i profesjonalnym 

zawodnikom ścigania się w długodystansowych, kameralnych biegach przełajowych, 

rozgrywanych na dystansach zbliżonych do maratońskiego i półmaratońskiego. Miejsce: 

centrum zawodów zlokalizowane będzie w Biedrusku. 

 Ultra powiat czyli podejmij wyzwanie natury - Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego na 

dystansie ultra maratonu (SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności 

Fizycznej) 

Bieg ma charakter indywidualnego, długodystansowego, liniowego (po wyznaczonej 

trasie) biegu crossowego. Zawody odbędą się na śródleśnych drogach, duktach, ścieżkach 

oraz wąwozach w Puszczy Zielonce. Bieg na trzech dystansach ultra 75 km, maraton 42 km 

oraz półmaraton 21 km ze startem i metą w Owińskach.  Miejsce: Park Krajobrazowy 

Puszcza Zielonka. 

 Taniborska 4-ka (Stowarzyszenie TANIBÓRZ - I JUŻ) 

Impreza polega na pokonaniu 4 km za pomocą mięśni, tzn. bieg, jazda na rowerze, nordic 

walking, rolki, spacer oraz hulajnoga. W biegu może uczestniczyć każdy, niezależnie od wieku, 

płci oraz miejsca zamieszkania. Będzie to doskonała okazja do integracji i promowania sportu. 

Miejsce: Tanibórz 

 "Murowana Dycha" - Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w biegu na 

10 km i 5 km (Stowarzyszenie JEDNA CHWILA) 



Bieg ulicami Murowanej Gośliny. Trasa obejmować będzie 5 km i 10 km. Przed biegami 

głównymi rozegrane zostaną biegi dziecięce na Stadionie Miejskim w Murowanej Goślinie. 

Celem biegu jest popularyzacja obszaru powiatu poznańskiego jako miejsca aktywnego nie 

tylko pod względem przyrodniczym i turystycznym. Popularyzacja biegów jako idealnej 

dyscypliny sportowej.   

 Zawody biegowe Forest Run (Stowarzyszenie Poco Loco Adventure) 

Organizacja biegu, którego ideą jest zachęcenie mieszkańców powiatu poznańskiego 

do biegania i uprawiania aktywności fizycznej. Trzy trasy: 10 km, 23 km i 50 km przebiegające 

tylko przez ścieżki leśne w gminach Mosina oraz gmina Kórnik. 

Miejsce: Start i meta na Stacji Turystycznej Osowa Góra na trenie miasta Mosina i WPN. 

2) POMOC SPOŁECZNA  

 Organizowanie rehabilitacji osób po mastektomii. Zajęcia rehabilitacyjne "Moje 

zdrowie" (Bukowskie Towarzystwo AMAZONKI) 

7-dniowy wyjazd do Ciechocinka w dniach 31.08-07.09.2018 r., pobyt w Ośrodku 

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Polex-Łazienki" dla 20 osób. Przeprowadzane w tym czasie 

zajęcia rehabilitacji psychofizycznej "Moje zdrowie", które będą obejmowały zabiegi 

rehabilitacyjne, muzykoterapię, choreoterapię, zajęcia z jogi, zajęcia promujące zdrowy styl 

życia, spacery, nordic walking, gimnastyka lecznicza, spotkania integrujące w postaci 

wieczorków tanecznych. 

 Wspieranie aktywności osób starszych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu  

i marginalizacji osób starszych (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja 

w Wierzenicy) 

W ramach zadania zostaną zorganizowane spotkania tematyczne z zakresu korzystania 

z systemu świadczeń i opieki społecznej, szkolenie z zakresu umiejętności gospodarowania 

środkami pieniężnymi, warsztaty kosmetyczno-fryzjerskie, organizacja wyjazdów 

integracyjnych w ciągu roku do kina, teatru, operetki (wyjazdy jednodniowe), organizacja 

wakacyjnego wyjazdu integracyjnego dla starszych, seniorów, niepełnosprawnych 

mieszkańców powiatu poznańskiego do Kotliny Kłodzkiej 

 Aktywność turystyczna osób starszych z powiatu poznańskiego w Warszawie 

(Stowarzyszenie "Pomagam") 

Dwudniowa turystyka osób starszych do Warszawy, zwiedzaniem z przewodnikiem i pilotem. 

Turystyka wpłynie dobroczynnie na samopoczucie i sprawność seniorów. 

 XI Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora (Automobilklub Wielkopolski) 

Rajd samochodowy dla seniorów, którego tematem będzie bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym. Trasa poprowadzi przez gminę Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Komorniki, Luboń. 



Rajd połączony będzie z seminarium na tematy związane z uczestnictwem osób starszych 

w ruchu drogowym, a także w życiu społecznym. 

 Brawo Senior (Fundacja Obywatelska "Czas Jaszczurów") 

Cykl 40 artykułów, w tym 4 relacji wideo z wydarzeń i działań senioralnych w powiecie 

poznańskim na funkcjonującym od 2016 roku portalu "Brawo Senior" 

 Aktywny e-Senior (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności 

Lokalnej DLA CIEBIE) 

POWIERZENIE: Opracowanie scenariusza i przeprowadzenie warsztatów dla seniorów 

zamieszkujących teren powiatu poznańskiego. Warsztaty organizowane w każdej gminie 

powiatu poznańskiego, dla każdej grupy 3 spotkania po 4h lekcyjne z przerwą 1h 15 min. 

Tematyka dotyczy obsługi komputera oraz tabletów i smartfonów, a także aplikacji ułatwiającą 

obsługę biletomatów kolejowych i MPK oraz kas automatycznych funkcjonujących na terenie 

powiatu poznańskiego. 

 XV Piknik GSPON "Razem Szczęśliwi" (Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych) 

Piknik dla około 500 osób z niepełnosprawnościami z opiekunami. W 2018 r. uczestnicy zostaną 

przeniesieni w krainę baśni i fantazji. Podczas imprezy uczestnicy dostaną do wykonania 

zadania, a także będą mogli wziąć udział w grupowych konkurencjach. Na scenie wystąpią 

lokalni artyści lub osoby z niepełnosprawnościami z WTZ. 

3) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA  

 Gimnastyka - zdrowy styl życia w powiecie poznańskim 2018 (Fundacja Kuźnia Nadziei) 

Zadanie ma celu promocję zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu 

i podniesienie sprawności fizycznej poprzez organizację gimnastyki skierowanej 

do mieszkańców powiatu poznańskiego. Zajęcia będzie prowadził instruktor/trener, który 

oprócz zajęć będzie prowadził edukację zdrowotną w celu eliminacji czynników ryzyka chorób 

cywilizacyjnych m.in. nadwagi, otyłości nadciśnienia tętniczego. Miejsce: Sala gimnastyczna 

w Czerwonaku. 

 "Będę bezpieczniejszy" (Automobilklub Wielkopolski) 

Mieszkańcy powiatu poznańskiego otrzymają możliwość nabycia teoretycznej i praktycznej 

wiedzy o pomocy przedmedycznej co zaowocuje podniesieniem poziomu bezpieczeństwa 

na drogach powiatu, a wyposażenie odbiorców w elementy poprawiające bezpieczeństwo 

w ruchu drogowym oraz w mini apteczki okaże się przydatne w sytuacjach zagrożenia życia. 

 Senior świadomy - czerniak wykluczony! (Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka) 

W ramach zadania odbędą się warsztaty i badania profilaktyczne mające na celu 

rozpowszechnienie wiedzy na temat nowotworu skóry - czerniaka złośliwego. Uczestnicy 



nabędą również podstawową umiejętność samooceny znamion skórnych oraz zostaną 

wyposażeni w broszury informacyjne oraz gadżety związane z akcją. 

 Co Ty wiesz o swoich oczach? - Edukacja mieszkańców 50+ powiatu poznańskiego 

o chorobach oczu (Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21") 

Kampania edukacyjna, której celem głównym jest wzrost wiedzy osób powyżej 50 roku życia 

o chorobach oczu. Zadanie obejmować będzie opracowanie merytoryczne i montaż filmików 

edukacyjnych oraz broszur, spotkania oraz działania edukacyjne i informacyjne edukatora, 

a także koordynację, monitoring i ewaluację zadania publicznego. 

 Cukrzyca i retinopatia cukrzycowa - edukacja zdrowotna i profilaktyka dla seniorów 

(Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki "Okulistyka 21") 

Zadanie ma na celu poszerzenie wiedzy na temat cukrzycy i retinopatii cukrzycowej oraz 

przeprowadzenie profilaktyki wśród osób powyżej 50 roku życia, u których zdiagnozowano 

cukrzycę. Spotkania edukacyjne oraz druk i dystrybucja broszur edukacyjnych będą skierowane 

do mieszkańców powiatu, głównie do osób z gmin Luboń, Mosina i Puszczykowo. 

4) KULTURA I SZTUKA  

 Odwiedzamy zabytki polskiej kultury wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO 

(Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku) 

Zorganizowanie taniego, 3-dniowego wyjazdu dla seniorów. Zwiedzanie obejmie Sanktuarium 

w Kalwarii Zebrzydowskiej, Muzeum w Oświęcimiu, Kościół w Dębnie Podhalańskim oraz 

cmentarz na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem. 

 XVIII Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE 2018 (Stowarzyszenie Kulturalno-

Sportowe "Integracje") 

Międzynarodowy festiwal organizowany w Poznaniu od 2001 roku. Celem jest 

popularyzowanie kultury różnych narodów, mniejszości etnicznych i narodowych. Odbywają 

się koncert, kolorowy przemarsz, warsztaty z zakresu kultury ludowej dla dzieci i młodzieży. 

 Cykl działań twórczych - "Szukając Talentów" (Fundacja ARTiFAKT) 

Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie szóstej edycji konkursu, poprzedzonego 

cyklem spotkań kulturalno-warsztatowych dla uczniów szkół specjalnych, podstawowych, 

gimnazjalnych oraz przedszkoli Gminy Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Kostrzyn. 

 XIV Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Złoty Słowik" 

(Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk") 

Przedstawienie twórczości osób niepełnosprawnych, ukazanie szerszej publiczności 

możliwości wokalnych osób z niepełnosprawnościami poprzez promocję talentów i wszelkie 

formy artystyczne jako rodzaj terapii. 

 



 

 Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych "Anielskie Śpiewogranie" 

(Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu) 

XIV edycja przeglądu upowszechnia twórczość artystyczną osób z niepełnosprawnościami, 

rozwija zainteresowania i uzdolnienia osób niepełnosprawnych w zakresie wokalno-

muzycznym, integruje ze społeczeństwem oraz oddaje hołd Janowi Pawłowi II. 

 Bel Canto z Promykiem (Stowarzyszenie "Chór Bel Canto Gminy Dopiewo) 

Projekt ma na celu aktywizację społeczności lokalnej w dziedzinie kultury poprzez wspólne 

występy, biesiadowanie, śpiewy na terenie gminy i powiatu, włączając również młodzież, także 

niepełnosprawną. Poznanie tradycji muzyczno-wokalnych na wsi polskiej poprzez 

poszukiwanie, pielęgnowanie i naukę pieśni ludowych związanych z kulturą polską. 

 IX Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal KIDS FUN FOLK 2018 (Stowarzyszenie 

Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz się na folklor") 

Cykliczna impreza kulturalna, realizowana od 2010 roku. Udział wezmą zespoły z Rosji, 

Macedonii, Słowacji, Albanii i Polski. Adresowany do dzieci i młodzieży, mieszkańców 

i turystów. Odbędą się: parada, koncerty otwarte i edukacyjne, warsztaty taneczne. 

 Organizacja XII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą (Mosińskie Towarzystwo 

Gitarowe) 

Ideą jest umożliwienie spotkania i wzajemnego oddziaływania wybitnych artystów 

profesjonalnych z młodymi utalentowanymi muzykami. Zaplanowano realizacje czterech 

projektów artystyczno-warsztatowych: repetytorium warsztatowe, akademia dźwięku, 

Wielkopolski Przegląd Kapel Gitarowych, warsztaty produkcji muzycznej. 

 Muzyczna Promenada (Stowarzyszenie Blisko Kultury) 

Cykl ośmiu, letnich koncertów na kórnickiej promenadzie. Wstęp będzie bezpłatny. Koncerty 

mają odbywać się w lipcowe i sierpniowe piątki o godzinie 19.00 (do 20.30). 

 Spotkajmy się w Powiatowej 17. (Fundacja Barak Kultury) 

Akcja społeczna mająca na celu zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w gminach powiatu 

poznańskiego i powiązanych obszarach. Ma przyczynić się do takiego rozwoju gmin, że staną 

się one atrakcyjnymi miejscami do życia dla swoich mieszkańców. Organizacja 17 spotkań dla 

mieszkańców 17 gmin powiatu poznańskiego z przedstawicielami lokalnych i powiatowych 

władz. 

  



 Cykl koncertów muzyki klasycznej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 

powstania wielkopolskiego dla mieszkańców powiatu poznańskiego (Stowarzyszenie 

"Gloria in Musica") 

POWIERZENIE: Cykl 3 koncertów z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości i powstania 

wielkopolskiego. Koncerty odbędą się w: Kościele pw. Jana Chrzciciela w Owińskach (maj); 

Pałacu Jaśminowym (czerwiec); Kościele pw. Wszystkich Świętych w Kórniku (wrzesień). 

 "Sześciu Wspaniałych" III edycja (Fundacja Surgere) 

Produkcja około 40 minutowego filmu dokumentalnego pt. "Sześciu wspaniałych" - III edycja, 

przedstawiającego portrety 6 artystów, grup artystycznych lub zespołów, z wybranych 6 gmin 

powiatu poznańskiego. Kontynuacja projektu z lat 2016-2017. 

 Cykl spotkań z Potwornie Dobrym Graniem oraz prowadzenie klubu gier planszowych 

Kości w Puszczykowie (Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości) 

Organizowanie spotkań i wydarzeń z grami planszowymi. Prowadzenie i rozwijanie klubu gier 

planszowych. Celem jest rozbudzenie chęci wspólnego spędzania czasu oraz integracja 

mieszkańców. Potwornie Dobre Granie odbędzie się w marcu, kwietniu, czerwcu, wrześniu, 

listopadzie, grudniu. 

 Plenerowe Widowisko Historyczne Orzeł i Krzyż – NIEPODLEGŁA (Stowarzyszenie Dzieje) 

Przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym i artystycznym. Oprócz przedstawienia dziejów 

Polski zostanie w nim mocno zaznaczona 100. rocznica odzyskania niepodległości. 

Planowanych jest 6 spektakli. 

 „Muzyczny hołd dla Niepodległej" (Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 

Europejczyk) 

Cykl koncertów mających nadać artystyczny wymiar przypadającym w 2018 rocznicom. Celem 

jest przedstawienie arcydzieł polskiej muzyki "narodowej" od romantyzmu do współczesności. 

Projekt zakłada umiejętne połączenie na scenach koncertowych muzyków amatorów 

i profesjonalistów związanych z powiatem poznańskim. Koncerty: 21.09-Klasztor Cysterek 

w Owińskach, 20.10- Kościół pw. Św. Marcina w Swarzędzu, 10.11-Kościół pw. Wszystkich 

Świętych. 

 Ta ziemia od innych droższa - Cykl koncertów z okazji 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości oraz powstania wielkopolskiego dla mieszkańców powiatu poznańskiego 

(Kompania Druha Stuligrosza) 

Celem jest zorganizowanie cyklu koncertów upamiętniających powstanie wielkopolskie 

i odzyskanie niepodległości. Przewiduje się zorganizowanie dwóch rodzajów koncertów po 3 

w każdym cyklu. Pierwszy pt. "Sen o Polsce niepodległej jak sakrament w sercach tlał" - 



poświęcony 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz drugi pt. "Zwyciężył orzeł biały" - 

poświęcony zwycięskiemu powstaniu wielkopolskiemu. 

 Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2018 (Stowarzyszenie 

Pozytywny Luboń) 

Impreza artystyczna skierowana do młodych i utalentowanych wykonawców. Tematem 

przewodnim będą piosenki napisane przez Jacka Cygana. Na finał wydarzenia składają się dwa 

dni koncertów z udziałem finalistów: Konkurs o Nagrodę Grand Prix oraz koncert galowy 

w dniach 5-6.10.18 w LOSiR. Dodatkowo 7.10 odbędzie się spektakl Teatru Polskiego 

w Warszawie poświęcony twórczości Jacka Cygana. 

 Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych (Stowarzyszenie Kultura Lokalna)  

Zadanie polega na zorganizowaniu imprezy plenerowej o charakterze przeglądu, co pozwoli na 

prezentację programów artystycznych bez konkursowego stresu i bez wprowadzenia elementu 

konkurencji. Zaproszonych ma zostać 6 zespołów. Imprezą towarzyszącą są Dożynki Gminy 

Tarnowo Podgórne. 

  "Widzieć muzyką" cykl warsztatów muzycznych dla wychowanków SOSWDN 

w Owińskach (Stowarzyszenie "Pomóż Dziecku Niewidomemu") 

Zadanie ma na celu łamanie barier pomiędzy środowiskiem osób niewidomych, 

słabowidzących oraz ze złożonymi niepełnosprawnościami a pełnosprawnymi wzrokowo. 

Projekt dotyczy udziału wychowanków SOSW w Owińskach w: 4 koncertach muzycznych (30 

osób), 4 warsztatach "Występować każdy może" (15 osób), trzydniowych warsztatach 

muzycznych gry na instrumentach (50 osób). 

 Ścieżka obok drogi-100 lat niepodległości i praw kobiet w Muzeum A. Fiedlera (Fundacja 

Fiedlerów) 

Zorganizowanie międzypokoleniowych warsztatów plastycznych i rękodzielniczych dla 

mieszkańców powiatu poznańskiego, podczas których powstaną stroje, obrazy inspirowane 

ludowym folklorem a uczestnicy przygotują otwarte dla szerokiej publiczności widowisko 

(w tym kostiumy i scenografię). Zrealizowane zostanie również widowisko "Ścieżka obok drogi" 

oraz spotkania i dyskusje. Projekt skupi się na 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 

100-leciu praw wyborczych kobiet. 

 Cykl koncertów "Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce" w gminach Powiatu 

Poznańskiego (Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego Skowronki im. Mirosławy 

Wróblewskiej) 

Ideą projektu jest ukazanie społecznościom lokalnym celowości uczestniczenia 

w wydarzeniach kulturalnych na terenie swoich gmin, przedstawienie twórczej formy 

spędzania wolnego czasu, integracja mieszkańców gmin wokół wspólnego uczestniczenia 



w koncertach i wspólnego doświadczania przeżyć duchowych i artystycznych, a także 

podniesienie poziomu wiedzy o muzyce wśród odbiorców zadania. 

  Szanty nad Męciną (Stowarzyszenie Tanibórz - i już) 

Zadanie polega na organizacji koncertu "Szanty nad Męciną". Będzie to pierwsza impreza tego 

typu na terenie gminy Kleszczewo. Miejscem realizacji będzie Tanibórz. Zostaną 

zorganizowane atrakcje dla dzieci związane z żeglarstwem. Wystąpią 4 zespoły. 

 Organizacja II Przeglądu Orkiestr Dętych dla Powiatu Poznańskiego wraz z V Rodzinnym 

Festynem z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki (Stowarzyszenie Orkiestra Dęta 

w Chludowie) 

Celem jest propagowanie wśród mieszkańców dorobku artystycznego orkiestr powiatu 

poznańskiego, zaznajomienie słuchaczy z działalnością orkiestr, propagowanie i zachęcanie 

młodzieży i osób uzdolnionych muzycznie do włączenia się w działalność artystyczną w swoich 

miejscowościach. 

5) TURYSTYKA  

 Spływ kajakowy Czerwonak 2018 (Wielkopolska Grupa Sportów Wodnych "KILWATER") 

Spływ kajakowy 1 dniowy. Wyjazd z Czerwonaka do Poznania. Start kajaków z okolic przystani 

KS STOMIL Poznań. Przepłynięcie grupy do Czerwonaka z przerwą godzinną na poczęstunek. 

Wypłynięcie grupy do Mściszewa i zakończenie spływania kajakami w Porcie Binduga. Powrót 

autokarem do Portu Akwen Marina w Czerwonaku. Na zakończenie wspólny grill/poczęstunek. 

 18. Spływ Kajakowy "Warta Tour" (Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji 

Wodnej WARTA) 

Spływ kajakowy "Warta Tour" jest imprezą cykliczną o charakterze turystycznym 

i rekreacyjnym. Spływ kajakowy odbędzie się na trasie Wielkiej Pętli Wielkopolski na rzece 

Noteci i kanale Warta-Gopło z Santoka do Kruszwicy. Zaplanowane są podczas spływu 

wycieczki do: Santoka, Drezdenka, Wielenia, Czarnkowa, Nakła i Kruszwicy. W czasie trwania 

imprezy przeprowadzone zostaną zawody, gry i zabawy ruchowe, ognisko integracyjne. 

W Kruszwicy odbędzie się zakończenie imprezy i wręczenie pucharów, medali i nagród 

zwycięzcom. Impreza organizowana z okazji obchodów 100-tnej rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości. 

 Poznaj Wielkopolskę z Kajaka - Śladami Powstania Wielkopolskiego (Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA) 

Odbędą się 4 etapy kajakowe o charakterze turystyczno-rekreacyjnym. Łączna długość 

wszystkich etapów wyniesie 100 km - na uczczenie 100-tnej rocznicy Powstania 

Wielkopolskiego. Podczas spływu odbywać się będzie konkurs fotograficzny dla uczestników. 

Wiosna w kajaku-Wielkanoc-Samica Stęszewska/Kanał Mosiński, rz. Warta, Mosina- 



Puszczykowo-Luboń-17 km, odwiedzenie grobów Powstania Wielkopolskiego. Lato w kajaku- 

Obra-Gorzyca-Skwierzyna 31 km (zawody w konkurencjach kajakowych), Jesień w kajaku - 

Grzybobranie-Warta-Oborniki-Obrzycko-25km. Zima w kajaku Andrzejki-Warta-Poznań-

Mściszewo-27 km(rozstrzygnięcie całorocznego konkursu fotograficznego), wizyta pod 

pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie. Uczestnicy spływu podczas 

etapów zdobywać będą punkty do końcowej klasyfikacji spływu w ramach uczestnictwa 

w konkursach rozgrywanych w trakcie etapów a także zbierać będą kilometry przebytej trasy 

konieczne do zdobycia odznak kajakowych zgodnie z opracowanym regulaminem. 

 XXXII Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego do Lusowa (Oddział PTTK Pracowników 

Kolejowych w Poznaniu) 

Rajd ma za zadanie zapoznać uczestników z historią, przyrodą i osiągnięciami powiatu, pokazać 

najciekawsze miejsca do zwiedzania, do wypoczynku związane z powstaniem wielkopolskim. 

Na metę rajdu uczestnicy dotrą trasami pieszymi 1,2 i 3 dniowymi przebiegającymi przez 

okolice jez. Lusowskiego oraz trasą autokarową. Zakończenie rajdu będzie na terenie Ośrodka 

Val di Sole, nad jeziorem. Organizację zakończenia rajdu w Lusowie wspomoże znajdujące się 

tam Muzeum Powstańców Wielkopolskich. Rajd rozpocznie się złożeniem kwiatów pod 

pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu a zakończy, złożeniem kwiatów pod 

pomnikiem gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. 

 XLI Wiosenny Rajd do Kobylnicy (Oddział PTTK Pracowników Kolejowych w Poznaniu) 

Rajd organizowany jest już od 40 lat, kierowany jest głównie do dzieci i młodzieży, rodzin 

a także osób 50+ z gmin powiatu. 1 i 2-dniowy rajd ma za zadanie zapoznać uczestników 

z historią, przyrodą i pokazać najciekawsze miejsca do zwiedzania i aktywnego wypoczynku. 

Ma również za zadanie integrację w myśl hasła "turystyka łączy pokolenia". Na metę turyści 

dotrą trasami pieszymi 1 i 2-dniowymi: pieszą (nocleg w Kobylnicy) i autokarową, 

przebiegającymi przez Puszczę Zielonka i gminę Swarzędz. Meta na terenie Szkoły 

Podstawowej przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy. 

 IX Choinka 4x4 (Fundacja Choinka 4x4) 

Impreza turystyczno-sportowa o charakterze rekreacyjnym i jest adresowana do całych rodzin. 

W jej trakcie będą zorganizowane gry i konkurencje sportowe- przede wszystkim na świeżym 

powietrzu. Ich wyniki będą podstawą do klasyfikacji załóg. Odcinki pomiędzy próbami 

sportowymi uczestnicy będą pokonywać samochodami - przede wszystkim drogami 

szutrowymi, stąd pożądane jest posiadanie samochodu z napędem na cztery koła. W ten 

sposób beneficjenci będą mieli okazję zobaczyć mało znane zakątki Wielkopolski, chcemy 

w ten sposób wzbudzić zainteresowanie pięknem krajobrazu i zabytkami wielkopolskich 

miejscowości. 



 Wycieczka autokarowa Śladami Powstania Wielkopolskiego (Oddział Środowiskowy 

PTTK Poznań - Nowe Miasto) 

POWIERZENIE: Wycieczka autokarowa z trzema trasami dla uczestników. Trasy wycieczek będą 

przebiegały przez miejscowości Powiatu Poznańskiego, w których znajdują się miejsca 

upamiętniające Powstanie Wielkopolskie. Na trasę numer jeden nastąpi wyjazd z Owińsk, 

następnie pojadą do Murowanej Gośliny, Pobiedzisk, Kostrzyna i Lusowa. Na trasę numer dwa 

uczestnicy wyjadą z Swarzędza do Pobiedzisk, następnie do Kostrzyna, Puszczykowa i Lusowa. 

Na trasę numer trzy uczestnicy wyjadą z Dopiewa, następnie pojadą do Buku, Stęszewa, 

Puszczykowo i Lusowa. W każdym autokarze o zwiedzanych miejscach będzie opowiadał 

przewodnik. Wycieczka odbędzie się 16 czerwca 2018r. z metą w Lusowie. Na mecie w Lusowie 

zostanie zorganizowany konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim z nagrodami dla 

najlepszych oraz zwiedzanie Muzeum poświęconego drugiemu przywódcy Powstania 

Wielkopolskiego jak również Powstaniu. Wszyscy otrzymają ciepły posiłek, kawę/herbatę 

i znaczki okolicznościowe. 

 Udział w Paradzie Seniorów i Pikniku Pokoleń "Dojrzali Wspaniali" w Warszawie 

(Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku) 

Wyjazd jednodniowy. Przejazd do Warszawy i przemarsz z seniorami z Placu Konstytucji 

do Zamku Ujazdowskiego, gdzie odbędzie się Piknik Pokoleń. Marsz prowadzony będzie przez 

bębniarzy, orkiestry i kolorowe busy; potrwa ok. 60 min spokojnego marszu, uczestnicy będą 

mieli do pokonania ok. 1 km. Na mecie ustawione będą 2 sceny z koncertami na żywo oraz 

potańcówka z DJ-em. Impreza ma na celu pokazanie energii, potencjału i twórczości seniorów. 

 XI Rodzinny Rajd Rowerowy "KU PAMIĘCI" (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Dolina Samy 

Zorganizowanie ogólnie dostępnej dla mieszkańców z Powiatu Poznańskiego, imprezy 

rekreacyjno-turystycznej umożliwiającej aktywne spędzenie wolnego czasu. XI Rajd Rowerowy 

organizowany na przełomie maja i czerwca, którego trasa o długości około 40 km przebiegać 

będzie przez miejscowości Gminy Rokietnica i Tarnowo Podgórne. Start i meta zlokalizowane 

będą w Cerekwicy a półmetek w Pawłowicach. Na półmetku i mecie rajdu przewidziane 

są konkursy, występy artystyczne, wręczenie nagród i posiłki regeneracyjne. Rajd ma być także 

uczczeniem pamięci Powstańców Wielkopolskich w związku z setną rocznicą jego wybuchu. 

  



6) ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA  

 Realizacja działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej 

mieszkańców powiatu poznańskiego poprzez upowszechnienie wiedzy o prawach 

i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów 

ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów 

(Fundacja "Amicus Certus") 

Realizacja działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej 

mieszkańców powiatu poznańskiego poprzez upowszechnienie wiedzy o prawach 

i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony 

prawnej, mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów 

7) RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI  

 Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na 

niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych powiatu 

poznańskiego w 2018 roku (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa 

Wielkopolskiego) 

Zadanie polega na utrzymaniu gotowości ratowniczej poprzez zapewnienie dyżurów 

ratowników wodnych w stacji ratowniczej - bazie WOPR oraz utrzymaniu gotowości 

operacyjnej sprzętu w tym środków transportu wodnego i lądowego wykorzystywanych przez 

WOPR województwa wielkopolskiego. 

 Bezpieczny Powiat Poznański z RWR 2018 (Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział 

w Poznaniu) 

Wyposażenie ratowników oraz zakup sprzętu ratowniczego, który będzie wykorzystywany do 

pracy, na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu poznańskiego oraz 

prowadzenia profilaktyki w zakresie zachowania nad wodami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


