
ra DPS w Lisówkach. Malow-
nicze położenie Domu i jego in-
frastruktura sprzyjają zdrowemu 
stylowi życia. 

– Leśny mikroklimat, alej-
ki spacerowe, oczko wodne to 
tylko niektóre elementy otocze-
nia, sprzyjające prowadzeniu za-
jęć nordic walking, korzystaniu 
z siłowni zewnętrznej dostoso-
wanej dla seniorów i osób niepeł-
nosprawnych. Mieszkańcy na-
szego Domu mają ponadto do-
stęp do bloku rehabilitacyjnego 
i sali gimnastycznej. Na naszym 
terenie funkcjonują też salonik 
fryzjersko-kosmetyczny, biblio-
teka, sklepik, kaplica, sala tele-
wizyjna, sala gier. Wszystkie za-
jęcia prowadzone są oczywiście 
przez specjalistów – zapewnia 
Robert Leszczak.

Propozycja dla mieszkańców 
DPS w Lisówkach, dotycząca 
aktywnego spędzania czasu jest 
bardzo szeroka i dostosowana do 
potrzeb i możliwości seniorów. 
Pomimo że Dom nie znajduje 
się w centrum miasta, mieszkań-
cy nie zamykają się w jego „czte-
rech ścianach”. Wraz z opiekuna-
mi aktywnie uczestniczą w życiu 

społeczności lokalnej, starając 
się być jej pełnoprawnymi i war-
tościowymi członkami. 

– Dom współpracuje z wie-
loma szkołami, instytucjami, 
organizacjami pozarządowymi. 
Często gościmy uczniów szkół 
podstawowych czy gimnazjów, 
którzy prezentują różne formy 
twórczości artystycznej, przed-

stawień teatralnych. Od kilku lat 
współpracujemy z Uniwersyte-
tem Artystycznym w Poznaniu. 
Nasi mieszkańcy pod okiem ka-
dry Uniwersytetu oraz jego stu-
dentów są autorami muralu. Brali 
też czynny udział w budowie bu-
dek lęgowych dla ptaków, a ostat-
nio uczestniczyli w warsztatach 
ceramicznych – wylicza wicedy-
rektor ośrodka. 

Dzięki współpracy z Miej-
ską Radą Seniorów w Poznaniu 
seniorzy z Lisówek mogli brać 
udział w wielu wydarzeniach 
kulturalnych, wycieczce stat-
kiem po Warcie czy zwiedzaniu 
dawnego Okrąglaka. – W okre-
sie wiosenno-letnim oferujemy 
naszym mieszkańcom także wy-
cieczki, których celem jest po-
znanie atrakcji turystycznych po-
wiatu, takich jak Zamek w Kórni-
ku, Pałac w Rogalinie, Muzeum 
Fiedlera w Puszczykowie. Na-
si seniorzy biorą również czyn-
ny udział w imprezach wyjazdo-
wych – dodaje Robert Leszczak.

Nie sposób też nie wspo-
mnieć, że DPS w Lisówkach jest 
organizatorem Festynu Integra-
cyjnego „Barierom Stop” pod 
patronatem starosty poznańskie-
go, który corocznie gromadzi w 
Lisówkach ponad 300 osób. – 
Jego ideą jest pokazanie, że ani 
wiek, ani niepełnosprawność nie 
są przeszkodą do wspólnej zaba-
wy – kończy Robert Leszczak. Z 
ofertą DPS w Lisówkach będzie 
się można zapoznać podczas tar-
gów „Viva Seniorzy”, które od-
będą się w dniach 12-13 maja w 
Poznaniu na terenie MTP.

Tomasz Sikorski
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Senior, czyli człowiek aktywny

Wkroczenie w wiek senio-
ra nie musi być końcem 

świata. – W powiecie poznań-
skim walczymy ze stereotypem 
człowieka starego i staramy się 
aktywizować seniorów. Dofi nan-
sowujemy m.in. warsztaty edu-
kacyjne, zajęcia nordic walking, 
wraz z policją organizujemy spo-
tkania mające na celu uchronić 
osoby starsze przed różnego ro-
dzaju oszustami. I zawsze jest na 
nich wysoka frekwencja. Wspie-
ramy również portal interneto-
wy „Brawo senior” – mówi Zyg-
munt Jeżewski, członek zarządu 
Powiatu w Poznaniu.

Seniorzy mogą też korzystać 
z innych form wsparcia. – Poma-
gamy w zakupie sprzętu rehabi-
litacyjnego czy też w likwido-
waniu barier architektonicznych. 
Co roku organizujemy Dzień Se-
niora. I co roku mamy problem, 
gdzie pomieścić wszystkich go-
ści, bo zainteresowanie imprezą 
jest ogromne – dodaje Zygmunt 
Jeżewski. Osoby najbardziej ak-
tywne działają w lubońskim Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku, któ-
rego motto „Senior nie musi sie-
dzieć” najlepiej oddaje charakter 
„uczelni”. 

– Chodzimy tam, by się re-
alizować. Ludzie po sześćdzie-
siątce też uwielbiają tańczyć, 
chcą zwiedzać. A tam możemy 
to robić. Mamy także sekcje lite-

racką, językową, informatyczną 
i sportową. Osoby, które można 
tam spotkać, imponują witalno-
ścią, chcą smakować życia – mó-
wi Henryka Michalska, słuchacz-
ka Uniwersytetu. 

Wiele osób starszych ca-
ły czas jest też aktywnych za-
wodowo. – I bardzo dobrze. Pa-
miętam, że przed kilkoma laty, 
jak dużo młodych ludzi wyjecha-
ło w poszukiwaniu pracy do An-
glii czy Irlandii, pracodawcy na-
gle zaczęli dostrzegać wartość lu-
dzi starszych. Wiele programów 
realizowanych przez Powiatowe 
Urzędy Pracy jest adresowanych 
właśnie do osób powyżej 50 lat. 
Wspieramy też tych, którzy ich 
zatrudniają. Część pracodawców 
ma wątpliwości, czy zdecydować 
się na taki krok, ale później... sa-
mi zachęcają innych, by poszli w 
ich ślady. Bo warto – przekonuje 
Zygmunt Jeżewski. 

Wielu seniorów wymaga 
jednak pomocy. I to całodobo-
wej. Z myślą o nich powstał Dom 
Pomocy Społecznej w Lisów-
kach. – Maksymalnie może u nas 
mieszkać sto osób. Średnia wie-
ku naszych podopiecznych na ten 
moment to prawie 80 lat. Miesz-
kają u nas ludzie z całej Polski, bo 
ośrodek ma zasięg ponadlokalny 
i każdy może sobie wybrać, gdzie 
chce spędzić starość – mówi Ro-
bert Leszczak, zastępca dyrekto-

Żyjemy coraz dłużej, nasze społeczeństwo 
się starzeje. W powiecie poznańskim już te-
raz mieszka blisko 36,5 tysiąca kobiet po 
sześćdziesiątce oraz ponad 17 tysięcy męż-
czyzn, którzy ukończyli 65 lat. 

Rozmowa z wicestarostą poznańskim Tomaszem Łubińskim 

Przekraczamy granice i… sięgamy po unijne miliony
Powiat poznański wnio-

skuje do Unii Europejskiej o 
bagatela 66 mln zł i wszystko 

wskazuje na to, że …
…otrzyma te fundusze. 

To niewątpliwie ogrom-
ny sukces naszych spe-
cjalistów, którzy praco-

wali przy projektach. 
Od wielu lat udowad-

niamy, że w regio-
nie jesteśmy lide-

rem w pozyskiwaniu 
środków zewnętrz-

nych. A to, jak wiado-
mo, determinuje tem-

po inwestycji. Obecnie 
wartość przyznanego do-

fi nansowania wynosi  51 
milionów na 10 projektów. 

Jednocześnie w trakcie oce-
ny merytorycznej są 4 wnio-

ski o łącznej wartości 14 milio-
nów złotych. 

Zdecydowana większość 
tych projektów prowadzo-
na jest w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorial-
nych. Jakie zadania w ramach 
ZIT-ów będą realizowane w 
pierwszej kolejności?

Właśnie ogłosiliśmy prze-
targ na rozbudowę Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy 
Zespole Szkół nr 1  w Swarzę-
dzu. Całkowity koszt zadania to 
32 mln zł. Unia daje na ten pro-
jekt 17 mln zł. Oprócz budowy 
i rozbudowy bazy dydaktycz-
nej otrzymaliśmy też dotację 
unijną – ponad 4 mln zł na do-
kształcanie uczniów i osób doro-
słych w centrum.  Warto dodać, 
że od wielu lat Centrum Kształ-

cenia Praktycznego cieszy się 
bardzo dużą popularnością za-
równo wśród młodzieży, jak 
i pracodawców, którzy wysyła-
ją pracowników, by ci podnosili 
kwalifi kacje. Jakość kształcenia 
w swarzędzkiej „Jedynce” jest 
bardzo wysoko oceniana przez 
lokalny rynek pracy.

Jakie jeszcze pomysły uda 
się realizować w ramach ZIT-
-ów?

Oczywiście należy wspo-
mnieć o węzłach przesiadko-
wych. Jesteśmy po ogłoszeniu 
przetargów w formule „zapro-
jektuj i wybuduj” na budowę 
węzłów przesiadkowych na dro-
gach powiatowych – ulicy Kisz-
kowskiej w Pobiedziskach oraz 
ulicy Głównej i Dworcowej w 
Biskupicach, gdzie  zmodernizu-

jemy  nawierzchnię i wybuduje-
my ścieżki rowerowe. Te zadania 
wykonujemy wspólnie z gminą 
Pobiedziska. Natomiast budo-
wa ścieżki rowerowej na ulicy 
Gnieźnieńskiej realizowana jest 
wspólnie z Murowaną Gośliną. 
To nie koniec, obecnie wspól-
nie z gminami jesteśmy gotowi 
na budowę kolejnych, dziesięciu 
węzłów przesiadkowych. 

Zintegrowane Inwesty-
cje Terytorialne to doskona-
ły przykład, jak dzięki współ-
pracy samorządów na różnych 
szczeblach, można uzyskać 
wspólne korzyści dla regionu. 
Jaki udział ma w tym powiat 
poznański?

Decyzja o przystąpieniu do 
Stowarzyszenia Metropolii Po-
znań otworzyła dla powiatu po-

znańskiego przysłowiowy ku-
rek z pieniędzmi unijnymi. Jako 
członek stowarzyszenia, wraz z 
podpoznańskimi gminami i mia-
stem Poznań, startujemy z du-
żo lepszej pozycji w rywalizacji 
o dotacje unijne, niż gdybyśmy 
próbowali pozyskiwać fundu-
sze samodzielnie. I takim przy-
kładem są ZIT-y. Warto podkre-
ślić, że podstawowa idea, jaka 
przyświeca Zintegrowanym In-
westycjom Terytorialnym, mówi 
jednoznacznie o tym, że mamy 
wychodzić poza sztywne grani-
ce administracyjne samorządów, 
by nasze działania przełożyć na 
jeszcze większą funkcjonalność 
realizowanych przedsięwzięć.

Rozmawiała 
Katarzyna 

Wozińska-Gracz
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Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach na co dzień tryskają humorem

DPS w Lisówkach to atrakcyjne miejsce dla seniorów
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Gminy zapraszają…
BUK na zajęcia z ha  u arty-
stycznego, we wtorki (16:00-
19:00) do MGOK w Buku. 
CZERWONAK na warsztaty 
świadomości plastycznej, od 
piątku do niedzieli, 5-7 maja do 
CKR w Koziegłowach.
DOPIEWO do Dąbrówki na 
Bieg o Koronę Księżnej Dą-
brówki, w niedzielę, 28 maja. 
Start o godz. 12.00.
KLESZCZEWO na wystawę 
fotografi i „Druh – 60 lat”, 
w czwartek, 25 maja (19:00) 
w GOK w Kleszczewie.
KOMORNIKI na koncert z oka-
zji Dnia Matki „Od Ordonki do 
Opery”, w czwartek, 18 maja, 
w Domu Kultury w Plewiskach. 
KOSTRZYN na Kurdesz Kaszte-
lański w sobotę i niedzielę, 27-
28 maja. Plac ul. Estkowskiego 
w Kostrzynie.
KÓRNIK do Arboretum na cykl 
wydarzeń artystycznych „Kwit-
nące Magnolie”, 1-3 maja; 
„Kiedy znów zakwitną białe 
bzy”, weekend 13-14 maja; 
„Dni Azalii i Różaneczników”, 
20-28 maja.
LUBOŃ na Ogólnopolski Tur-
niej Tańca Towarzyskiego w so-
botę, 6 maja (od 10:00) w ha-
li widowiskowo-sportowej Lu-
bońskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. 
MOSINA na Dni Mosiny roz-
poczynające się w piątek, 26 
maja. Potrwają do niedzieli. 
Plac 20 października. 
MUROWANA GOŚLINA na 
X Międzynarodowy Fes  wal 
Chóralny, od soboty, 13 maja do 
soboty, 24 czerwca. Koncerty 
w Gimnazjum nr 1 oraz Koście-
le pw. Św. Jakuba Apostoła. 
POBIEDZISKA na Piastowskie 
Igry w Grodzie Pobiedziska, 
w sobotę, 6 maja, start o godz. 
13:00.
PUSZCZYKOWO na kiermasz 
ogrodniczy „Zielonym do góry”, 
w sobotę, 6 maja (10:00-14:00) 
na Rynku w Puszczykowie. 
ROKIETNICA na Rokietnickie 
InteGRAcje, w niedzielę, 27 
maja (12:00-18:00) przy SP 
i Przedszkolu „Bajeczka”.
STĘSZEW na Turniej Piłki Noż-
nej dla drużyn zrzeszonych, w 
poniedziałek, 1 maja (10:00). 
Stadion KS Lipno Stęszew. 
SUCHY LAS na XXI Rajd Rowe-
rowy im. Wojciecha Bogusław-
skiego Glinno 2017 , w niedzie-
lę, 14 maja.
SWARZĘDZ na Józefi nki 2017, 
czyli Święto Patrona, sobota 
29, kwietnia - Samochodowy 
Rajd Flagi, niedziela – ponie-
działek, 30 kwietnia -1 maja 
wydarzenia na Rynku.
TARNOWO PODGÓRNE na 
Bieg Lwa, w niedzielę, 21 maja. 
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Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Ludzie chcą
żyć w powiecie
Rozmowa z zastępcą dyrektora wydziału Ja-
nem Kędziorą, o udogodnieniach dla inwe-
storów oraz dostępnym dla każdego systemie 
informacji przestrzennej.

Ile rocznie wydawanych jest decyzji pozwalających rozpocząć 
budowę w powiecie poznańskim?

Od kilku już lat około 7- 8 tysięcy rocznie.
W jakich proporcjach?
W większości, bo około 85 procent spraw związanych jest z bu-

downictwem mieszkaniowym jednorodzinnym.  Pozostałe 15 procent 
związanych jest z budownictwem wielorodzinnym i obiektami zwią-
zanymi z działalnością  gospodarczą. 

Jest sporo chętnych, aby zamieszkać w powiecie poznańskim?
Tak! W minionych latach do powiatu poznańskiego przeniosło się 

około 100 tysięcy mieszkańców Poznania.
Jakie gminy cieszą się największą popularnością i z czego to 

wynika?
Obecnie największą popularnością inwestorów, jeżeli chodzi o 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, cieszą się Rokietnica, 
Kórnik, Tarnowo Podgórne, Swarzędz.  Jeśli chodzi o działalność go-
spodarczą – to nadal Tarnowo Podgórne, ale także Suchy Las, Kórnik, 
czy Swarzędz – gminy położone przy autostradzie czy innych waż-
nych drogach. Wynika to między innymi z niższych cen nieruchomo-
ści w stosunku do cen w Poznaniu, ale i atrakcyjnego ich położenia – 
bliżej natury. Cieszy nas, że rozwijają się wszystkie gminy.

Załóżmy, iż chciałabym kupić w powiecie działkę i na niej po-
stawić swój dom. Od czego powinnam zacząć?

Jeżeli już wiemy, w której gminie chcemy zamieszkać, wybra-
ną ofertę należy zweryfi kować i ustalić czy lokalne przepisy na przy-
kład plany miejscowe, czy inne wydane już decyzje pozwolą zreali-
zować nasz zamiar – projekt. W tym celu można wykorzystać strony 
BIP poszczególnych gmin lub system informacji przestrzennej na stro-
nach BIP powiatu poznańskiego http://poznanski.e-mapa.net i usta-
lić przeznaczenie działki, którą jesteśmy zainteresowani. Choć trze-
ba mieć świadomość, że nie wszystkie obszary objęte są miejscowy-
mi planami.  Wyjątkiem jest Kleszczewo, tu cały obszar gminy objęty 
jest planem. Stworzony w oparciu o ewidencje gruntów system infor-
macji przestrzennej dostarczy także informacji o tym, co znajduje się 
lub planowane jest na sąsiednich działkach. Ale nie tylko, w systemie 
zaznaczone są także obszary ograniczonego użytkowania: lotniska Ła-
wica, Natura 2000 czy parki. Nasz wydział również tworzy ten sys-
tem udostępniając informacje o wydanych pozwoleniach na budowę. 
W ten sposób można szybko uzyskać wiele istotnych dla nas infor-
macji.  

Małe mistrzynie
– Dlaczego gram w piłkę nożną? Bo mogę strzelać gole – mówi 8-let-
nia Dominika. Ona i jej koleżanki z Dąbrowy nie mają sobie równych 
w Wielkopolsce i mają szansę zagrać na Stadionie Narodowym.

Dziewczynki z malutkiej, 
wiejskiej Szkoły Podsta-

wowej im. Astrid Lindgren w 
Dąbrowie robią prawdziwą fu-
rorę. Tylko w ostatnim miesiącu 
wygrały dwa prestiżowe turnie-
je. – We Wrześni triumfowali-
śmy w mistrzostwach Wielko-
polski do lat 8 w projekcie „Z 
Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”, a w Poznaniu zwy-
ciężyliśmy w fi nale wojewódz-
kim projektu „From schools to 
women’s league”, realizowa-
nego przez FIFA i PZPN w ra-
mach kampanii „Women Li-
ve Your Goals”. Tam graliśmy, 
jako drużyna gminy Dopiewo 
– mówi Tomasz Woźniak, na-
uczyciel wychowania fi zyczne-
go z Dąbrowy.

– W szkole pracuję dziesięć 
lat. Z dziewczynkami, które te-
raz tak dobrze się spisują mam 
kontakt od zerówki. Świetnie 
się więc rozumiemy i jesteśmy 
mocno ze sobą zżyci. To procen-
tuje na boisku – mówi Tomasz 
Woźniak. Jego zawodniczki za-
pytane o to, jaki jest trener chó-
rem odpowiadają: SUPER! – 
Staram się być nie tylko na-
uczycielem i trenerem, ale też 
wychowawcą. Wpajam dziew-
czynkom, aby zawsze się do-
brze zachowywały i szanowały 
rywalki – dodaje szkoleniowiec. 

Rywalki w konfrontacjach z 
drużyną z Dąbrowy nie mają jed-
nak zbyt wiele do powiedzenia. 
– Już teraz często gramy z ze-
społami złożonymi ze starszych 
dziewczyn, bo lepiej jest się cze-

goś nauczyć niż ciągle wygry-
wać po 11:0. Taka Dominika 
Grzesiak, która została wybra-
na najlepszą zawodniczką tur-
nieju we Wrześni moim zdaniem 
gra lepiej niż wielu chłopców z 
jej rocznika – uważa Tomasz 
Woźniak. – Lubię grać w piłkę i 
uwielbiam strzelać bramki. Cza-
sami trener każe mi jednak wró-
cić do obrony – mówi Dominika. 

– W przeciwieństwie do 
wielu innych drużyn staramy 
się grać zespołowo. Dziewczy-
ny podają do siebie i potrafi ą re-
alizować na boisku to, co sobie 
założymy przed meczem – za-
pewnia trener. Małym zawod-
niczkom z Dąbrowy nic też nie 
przeszkadza, nawet deszcz, któ-
ry padał w trakcie fi nałowe-
go turnieju „From schools to 
women’s league”. – Chyba nie 
skłamię, jeśli powiem, że my 
nawet lubimy grać w takich eks-
tremalnych warunkach. Pewnie 
dlatego, że dziewczyny są do te-
go ...przyzwyczajone. Halę w 
szkole póki co mamy malutką i 
zazwyczaj trenujemy na boisku 
– śmieje się Tomasz Woźniak. 

Już wkrótce zespół z Dąbro-
wy może zagrać na innym bo-
isku, znacznie większym i bar-
dziej okazałym. Finał realizo-
wanej kampanii „Women Live 
Your Goals” zaplanowano bo-
wiem na Stadionie Narodowym 
w Warszawie. – Byłoby fajnie, 
gdybyśmy tam dotarły – mówią 
dziewczynki. Wiele z nich, mi-
mo bardzo młodego wieku, wią-
że swoją przyszłość z futbolem. 
– Kilka z naszych zawodniczek 
trafi ło już do najmocniejszej 
drużyny w Polsce, czyli Medy-
ka Konin i grają w młodzieżo-
wych reprezentacjach. One to 
widzą i chcą pójść w ich śla-
dy. Czy mają na to szanse? Tak, 
ponieważ im się chce. Są usłu-
chane, mają zapał i chęci. A to 
najważniejsze – mówi Tomasz 
Woźniak. 

Nic też dziwnego, że zespół 
z Dąbrowy ze wszystkich stron 
zbiera komplementy. – Jestem 
pod wielkim wrażeniem tego, 
co pokazały dziewczyny – mó-
wił po poznańskim fi nale Paweł 
Wojtala, prezes Wielkopolskie-
go Związku Piłki Nożnej. Ob-
serwowała go także Nina Pata-
lon, trenerka reprezentacji Pol-
ski do lat 17. – Dziewczynki z 
gminy Dopiewo mogą awanso-
wać do wielkiego fi nału na Sta-
dionie Narodowym, bo pokaza-
ły wszystko to, za co kochamy 
ten sport. A chcę podkreślić, że 
to sport także dla dziewczyn. W 
Skandynawii, Niemczech, USA 
czy Kanadzie już dawno prze-
stał funkcjonować stereotyp, że 
futbol to gra dla chłopców – po-
wiedziała trenerka. 

– Wiele dziewczyn napraw-
dę sporo potrafi . Na boisku nie 
brakuje też walki. Czy moim za-
wodniczkom po nieudanej ak-
cji zdarza się przeklinać pod no-
sem? Czasami pojawia się złość. 
Jak coś nie wyjdzie. To jednak 
normalne. Bo choć wyniki w fut-
bolu młodzieżowym nie są spra-
wą najistotniejszą, to jednak wia-
domo, że każdy chce wygrywać. 
I każda wygrana cieszy – kończy 
Tomasz Woźniak, super trener 
z malutkiej Dąbrowy.

Tomasz Sikorski

W zespole U-8 grają: Wiktoria Lechniak, Amelia Stypińska, Marta Głowska, Dominika Maćko-
wiak, Lena Koczorowska, Małgorzata Grabska, Zofi a Fołek, Dominika Grzesiak, Anna Dzie-
dzic i Pola Dołkowska

W grupie młodszej trenuje ok. 20 dziewczynek, a w starszej 15

Dominika Grzesiak

 Czy chcąc postawić małe pomieszczenie gospodarcze koło do-
mu potrzeba do tego pozwolenia na budowę?

Nie trzeba dla małych obiektów budowlanych, na przykład bu-
dynków gospodarczych do 35 metrów kwadratowych. W tym przy-
padku stosuje się najprostszą formę przewidzianą dla małych obiek-
tów – zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, którego to 
inwestor może dokonać sam. W tym celu należy wypełnić wniosek, 
złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane, dołączyć samodzielnie przygotowane szkice wraz 
z opisem i jeżeli inwestor zrobił to dobrze i my nie zgłosimy sprzeci-
wu w terminie 21 dni może rozpocząć prace budowlane. 

Czy zdarzają się decyzje odmowne? 
Zdarzają się. Wydanie decyzji odmownej, czy też sprzeciwu nie 

oznacza jednak braku możliwości zrealizowania inwestycji. Wiedząc, 
czego oczekujemy można wystąpić o pozwolenie drugi raz. Najczę-
ściej przyczyna leży w niezgodności z miejscowym planem lub de-
cyzją o warunkach zabudowy. Dlatego zawsze warto to sprawdzić. 

Rozmawiała Anna Jaworska

Zapraszamy do zapoznania się z Broszurą Budżetową Powiatu Poznań-
skiego na rok 2017. Można ją znależć na www.powiat.poznan.pl
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W Sezamie jest niezły jazz
Tarnowo Podgórne ma opi-

nię bogatej i prężnie działającej 
gminy. – I tak jest. Nie jest pu-
stym hasłem, że Tarnowo Pod-
górne dba o wszechstronny 
rozwój. U nas dopieszcza się 
zarówno mieszkańców, jak i in-
westorów. Dba się też o kulturę 
i sport. Otrzymujemy środki, 
które pozwalają nam przygoto-
wywać bardzo bogatą ofertę kul-
turalną dla mieszkańców. Nazwa 
Sezam do czegoś przecież zo-
bowiązuje. U nas, tak jak w tym 
bajkowym Sezamie, także moż-
na znaleźć różne skarby – śmieje 
się Szymon Melosik. 

I rzeczywiście, oferta Gmin-
nego Ośrodka Kultury jest bar-
dzo bogata. – Działa u nas kilka-
naście (!) dziecięcych i młodzie-
żowych zespołów teatralnych, 
mamy Teatr Tańca, dwa zespoły 
folklorystyczne, znakomitą Mło-
dzieżową Orkiestrę Dętą, Koło 
Śpiewu, Mażoretki, są również 
działające przy Klubie Seniora 
Senioritki. Prowadzimy także 
cykle koncertów, dla przedszko-
laków Pro Sinfonika i Mezzofor-
te dla dzieci szkolnych. Od 16 lat 
promujemy też muzykę klasycz-
ną podczas „Lusowskich spo-
tkań muzycznych”. A to przecież 
nie wszystko… – wylicza dyrek-
tor Sezamu. To tylko wycinek 
naszej działalności…

To właśnie on w 2009 roku 
uznał, że to, czego jeszcze bra-
kuje w prowadzonej przez nie-
go placówce, to jazz. – Kiedyś 
powiedziałem, że disco polo w 
naszym ośrodku pojawi się tyl-
ko po moim trupie. A że nie wy-
bieram się jeszcze na tamten 
świat, to jako przeciwwagę dla 

tego pop-kulturowego nieszczę-
ścia postanowiłem promować 
tak wysmakowaną muzykę ja-
ką jest jazz. No i okazało się, że 
jest publiczność ceniąca sobie tę, 
jakby nie patrzeć, niszową mu-
zykę. Eksperyment więc wypa-
lił – wspomina Szymon Melosik.

Jako pierwszy na „Jazzo-
wej Scenie Sezamu” zagrał Jan 
Ptaszyn Wróblewski. Po nim 
byli następni, m.in. Ściarański 
New Quartet, Wojciech Karo-
lak, Henryk Miśkiewicz 
Full Drive czy ostatnio 
Marek Napiórkowski 
Sextet oraz Maciej For-
tuna Trio. – Tych wy-
konawców z wielkimi 
nazwiskami było znacz-
nie więcej. Staramy się 
robić cztery, pięć koncer-
tów rocznie. Każdy jest 
inny. Przed rokiem uda-
ło nam się zaprosić Krze-
simira Dębskiego i jego 
legendarny już 
Strin g Connec-
tion. I to niemal 
w pierwotnym 
składzie. Jestem 
z tego bardzo 
dumny, bo to by-
ło prawdziwe wy-
darzenie muzycz-
ne – mówi szef Se-
zamu.

Czy takie tu-
zy polskiego jaz-
zu łatwo ściągnąć do Tarnowa 
Podgórnego? – Z muzykami gra-
jącymi taką muzykę jest znacz-
nie łatwiej rozmawiać niż z 
gwiazdami bawiącymi się w roz-
rywkę. Oni nosa nie zadzierają. 
Mają świadomość swojej warto-

ści i nie mu-
szą się dowartościowywać 

w sztuczny sposób. Czy to wy-
sokimi stawkami, czy też dziw-
nymi żądaniami, jak np. whisky 
w ramach cateringu. To normal-
ni ludzie, grający za normalne 
pieniądze. „Jazzowa Scena Se-
zamu” w tej chwili ma już usta-

Pokazuję młodzieży, że Mozart to gość

Skąd pomysł, by populary-
zować muzykę klasyczną?  

Projekt „Symfonia na 
Skrzypce i DJ-a” jest pokłosiem 
mojego udziału w programie te-
lewizyjnym „Must Be The Mu-
sic”. Poszedłem do niego, że-
by zainteresować młodych ludzi 
muzyką poważną jak i samy-
mi skrzypcami, które do tej po-
ry postrzegane są przez wielu ja-
ko wyjątkowo nudny instrument. 
Chciałem to jednak zrobić w no-
watorski sposób. Używając choć-
by elektroniki. Jak się okazało, 
ten pomysł spodobał się widzom. 
A było ich niemało, bo „Must Be 
The Music” miało oglądalność na 
poziomie czterech milionów wi-
dzów. Ja wystąpiłem w pierw-
szej edycji programu, którą wy-
grał zespół Enej. I byłem trzeci. 
Wtedy dotarło do mnie, że skoro 
tyle osób zagłosowało na mnie, to 
zapotrzebowanie na takie granie 
wcale nie jest małe. 

Czym jest „Symfonia na 
Skrzypce i DJ-a”?

To połączenie klasyki z no-
woczesnością. Wybrałem kilka 
„hitów” muzyki poważnej i po-
kazuję młodzieży, że można je 
zagrać w „ich stylu”. W ten spo-
sób staram się ich zainteresować, 
zaciekawić. To taka 45-minuto-
wa podróż przez epoki, dźwięki 
i style. Robimy przy tym quizy, 
opowiadam ciekawostki. Staram 
się, by coś z tej wiedzy zostało w 
głowie. 

I udaje się?
Tak, bo okazuje się, że 

przez te 45 minut występu mło-
dzież często zapamiętuje wię-
cej na temat muzyki klasycznej 
niż przez całą swoją edukację. 
Chodzi o to, by po takim kon-
cercie, choć kilka osób wróciło 
do domu i wpisało sobie w Go-
ogle czy Youtube’a nazwiska 
Beethovena czy Mozarta. By 
obcowali z tą muzyką. Nieważ-

ne, czy będą jej słuchać w aran-
żacjach klasycznych, czy w ta-
kich, jakie ja proponuję. Ważne, 
żeby o tę muzykę się otarli.

Jak jednak trafi ć do mło-
dych ludzi wpatrzonych w swo-
je telefony i komputery?

Pisząc scenariusz do tego 
projektu, opierałem się na ter-
minologii naukowej, ale już na 
scenie staram się mówić języ-
kiem potocznym. Dzięki temu 
jestem bliżej młodzieży. Przyta-

czam różne ciekawostki związa-
ne z muzyką. Staram się słucha-
cza zainteresować. 

I dlatego opowiada Pan 
o tym, że Antonio Vivaldi był 
księdzem i często przerywał 
msze, bo akurat wpadł mu do 
głowy jakiś ciekawy motyw 
muzyczny... 

Gdybym swoją wiedzę prze-
kazywał w sposób klasyczny, 
nikt by nie był tym zainteresowa-
ny. A dzięki temu, że przemycam 

te klasyczne elementy, to ta wie-
dza zostaje. Nagle się okazuje, że 
Mozart to był gość. Staram się 
znaleźć złoty środek, coś pomię-
dzy tradycją a nowoczesnością. 

Młodzież potrafi  być jed-
nak oporna na wiedzę.

Każdy koncert jest inny. 
Czasami gramy w salach gim-
nastycznych, gdzie trudno stwo-
rzyć odpowiednią atmosferę. 
Wszyscy siedzą, jeden na dru-
giego patrzy i zastanawia się, czy 
wypada mu klasnąć czy krzyk-
nąć. Bo się boi, że koledzy go 
wyśmieją. Staram się jednak 
emanować energią i z każdą mi-
nutą coraz bardziej wciągnąć ich 
w koncert. I to się udaje. Nigdzie 
nie spotkałem się, żeby odbiór 
muzyki, którą proponuję, był zły. 
A zagraliśmy już 30 koncertów z 
tą trasą.

Część z nich była w powie-
cie poznańskim.

Zagraliśmy dla uczniów z 
powiatowych szkół ponagimna-
zjalnych w Murowanej Goślinie, 
Owińskach, Puszczykowie, Bo-
lechowie i Swarzędzu. 

Zastanawiam się, czy pro-
jekt „Symfonia na Skrzypce i 
DJ-a” przypadłby do gustu... 
seniorom?

Ostatnio grałem koncert dla 
takiej publiczności. Było trochę 
śmiesznie, bo na początku opie-
kunka grupy poprosiła wszyst-
kich, by wyciągnęli… aparaty 
słuchowe. Nie ukrywam, że sam 
byłem bardzo ciekawy, jak oni 
zareagują na takie innowacyjne 
podejście do muzyki klasycznej. 
A reakcja była fenomenalna. 

Na koniec zapytam, czego 
Pan teraz słucha prywatnie? 

Wszystkiego, co jest dobre. 
Na nic się nie zamykam. Moim 
mainstreamem, z uwagi na dzia-
łalność, jest muzyka elektronicz-
na. Tego słucham najwięcej, bo w 
tym siedzę i muszę być na bieżą-
co. Obecnie studiuję jazz, a wcze-
śniej skończyłem klasykę. Spek-
trum jest więc szerokie. Moją 
największą miłością jest jednak 
muzyka klasyczna, bo to z niej 
wszystko się wywodzi. 

Rozmawiał: 
Tomasz Sikorski

– Dorobiliśmy się stałej publiczności, która łaknie jazzu, rozumie tę muzykę i która wie, jak się zachować na koncercie jazzowym – mówi 
Szymon Melosik, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sezam w Tarnowie Podgórnym, pomysłodawca „Jazzowej Sceny Sezamu”. 

loną markę i doszło do tego, że 
artyści sami się do nas zgłasza-
ją. Światek jazzowy nie jest du-
ży i muzycy już wiedzą, że warto 
do nas przyjechać, bo mamy faj-
ne warunki do grania i rozumie-
jącą jazz publiczność – twierdzi 
Szymon Melosik. 

Tę publiczność trzeba było 
sobie jednak wychować. – To nie 
dotyczy tylko jazzu. Na począt-
ku, a jestem dyrektorem ośrodka 
już 17 lat, były problemy z fre-
kwencją na imprezach. Publicz-
ność trzeba było najpierw zain-
teresować, następnie pozyskać, a 

na końcu przyzwyczaić. Tak by-
ło choćby w przypadku naszej 
działalności teatralnej. Z jazzem 
przeszliśmy tę samą drogę, choć 
już na skróty. Salę mamy na 200 
osób i w tej chwili ona wypełnia 
się niemal do ostatniego miejsca. 
Na koncercie Marka Napiórkow-
skiego, który wyjątkowo odbył 
się w Przeźmierowie widzów by-
ło jeszcze więcej – mówi dyrek-
tor Sezamu. 

Teraz o frekwencję nie trze-
ba już się martwić. I to nie tylko 
na koncertach wielkich gwiazd. 
Okazało się, że mamy stałą, 

wierną publiczność, która kocha, 
rozumie i łaknie jazzu. Wie też, 
jak się zachować na koncercie, 
nagradzając brawami udane so-
lówki. Czasami śmieję się, że w 
pewnym sensie jesteśmy konku-
rencją dla prestiżowego poznań-
skiego klubu Blue Note, bo na 
nasze koncerty przyjeżdżają nie 
tylko mieszkańcy gminy Tarno-
wo Podgórne, ale także fani mu-
zyki ze stolicy Wielkopolski – 
dodaje Szymon Melosik, który 
na scenę „Sezamu” sprowadza 
także gwiazdy zagraniczne. Jed-
ną z nich był Ed Cherry. 

– Dał fantastyczny koncert. 
To muzyk, który grywał z wiel-
kimi tego świata i mógłby nosić 
głowę wysoko w chmurach, a 
jest nieprawdopodobnie skrom-
nym człowiekiem. Wkrótce, bo 
już w czerwcu, zagra i zaśpie-
wa u nas także Karen Edwards 
z zespołem – zapewnia dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury. A 
kogo szef „Jazzowej Sceny Se-
zamu” by zaprosił do Tarnowa 
Podgórnego, mając nieograni-
czone możliwości fi nansowe? – 
Pierwsze nazwiska, jakie przy-
chodzą mi do głowy, to Miles 
Davis oraz Oscar Peterson. Nie-
stety, obaj już nie żyją. Jako pia-
nista jestem wielkim fanem te-
go drugiego. A już tak bardziej 
poważnie, to chciałbym by u 
nas zagrali Tomasz Stańko, Ur-
szula Dudziak i zdobywca pre-
stiżowej nagrody Grammy Wło-
dek Pawlik. Mam nadzieję, że te 
marzenia uda się zrealizować. 
I to już wkrótce... – kończy Szy-
mon Melosik.

Tomasz Sikorski
Anna Jaworska

Tomasz Dolski, 21-letni skrzypek i kompozy-
tor, jest twórcą unikatowego projektu „Sym-
fonia na Skrzypce i DJ-a”. 
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Szymon Melosik zaprasza do Sezamu gwiazdy jazzu

Tomasz Dolski z uczniami ZS nr 2 w Swarzędzu
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Piłka ręczna 
to sport dla 

prawdziwych 
twardzieli

– Chcielibyśmy, aby jak naj-
więcej dzieci i młodzieży zain-
teresowało się tym pięknym, 
choć wymagającym sportem 
– mówi wicestarosta poznań-
ski Tomasz Łubiński. Mają w 
tym pomóc pokazowe treningi 
poznańskich szczypiornistów. 
Pierwszy z nich odbył się w no-
wo otwartej hali w Stęszewie. 
Wzięli w nim udział uczniowie 
miejscowej szkoły podstawo-
wej oraz gimnazjum.

– Dzieciaków było napraw-
dę sporo. Pokazaliśmy im, jak 
wygląda profesjonalny trening 
i rozgrzewka. Był także mecz po-
kazowy, po którym wszyscy mo-
gli się sprawdzić w konkursach 
rzutów karnych i rzutach z wy-
skoku. Jakiś czas temu zaprosi-
liśmy też młodzież z powiatu na 
nasze spotkanie ligowe – przypo-
mina Krzysztof Brzeziński, kie-
rownik zespołu. A to nie koniec 
pomysłów na dalszą współpracę 
powiatu z I-ligowcem. – Nie wy-
kluczam, że w przyszłym sezonie 
zagramy w Stęszewie lub innej 
hali mecz ligowy. Może nawet na 
inaugurację – dodaje.

Piłka ręczna, choć jest jed-
ną z najpopularniejszych dyscy-
plin sportowych w naszym kra-
ju, to w powiecie ustępuje piłce 
nożnej, koszykówce czy siat-
kówce. A wcale tak być nie mu-
si. – Mamy silne ośrodki w Bu-
ku oraz Dopiewie. Jest też Lider 
Swarzędz. Dlaczego jednak nie 
mają powstawać kolejne sek-
cje. Choćby w Stęszewie. Pił-
ka ręczna jest trudnym sportem, 
dla prawdziwych twardzieli, ale 
zapewniam, że warto ją upra-
wiać – przekonuje Tomasz Łu-
biński, który sam był zawodni-
kiem, grał w drużynach z Buku 
oraz Poznania i swego czasu tra-
fi ł nawet do wojewódzkiej ka-
dry juniorów.

Jego słowa potwierdza trener 
Grunwaldu. – Żaden inny sport 
nie rozwija tak wszechstronnie 
jak piłka ręczna. I jest to nauko-
wo potwierdzone, bo w Skan-
dynawii przebadano zawodni-
ków uprawiających różne dyscy-
pliny i na koniec okazało się, że 
najlepszą koordynacją mogą się 
pochwalić właśnie szczypiorni-
ści. Ja na każdym kroku przeko-

Powiatowe wędrówki 
TRAMPka i TeniSówki

„Z Grunwaldem w powiecie poznańskim” to 
nowy projekt mający na celu spopularyzować 
piłkę ręczną w regionie. 

Błękitna Wstęga cały czas ma swoją markę 

Tegoroczna impreza odbędzie 
się w majowy weekend. – Za-

czynamy 1, a kończymy 3 ma-
ja. W tym czasie planujemy po-
nad 40 konkursów. Te najbardziej 
prestiżowe odbędą się ostatnie-
go dnia imprezy. Wtedy to jeźdź-
cy rywalizować będą o Błękitną 
Wstęgę oraz rozegrane zostaną fi -
nały VIII Otwartych Mistrzostw 
Powiatu Poznańskiego juniorów, 
dzieci i młodzików w skokach 
przez przeszkody – zdradza Sta-
nisław Helak, prezes Ludowego 
Klubu Jeździeckiego Abaria Iw-
no, organizatora imprezy.

Błękitna Wstęga Wielkopol-
ski to zawody o uznanej marce 
w kraju. – Kiedyś były to zawo-
dy międzynarodowe i przyciąga-
ły na trybuny po 10 tysięcy wi-
dzów. To były jednak inne czasy. 
Nie było internetu, a na półkach 
był tylko ocet. W miejscowym 
„GS-ie” gromadzono towar, że-
by na zawodach niczego nie bra-
kowało. Obecnie na organizowa-
nie imprezy z takim rozmachem 
już nas nie stać. Zawody nie są 
tak prestiżowe, ale nadal wielu 
zawodników wychodzi z zało-
żenia, że trzeba się w Iwnie po-

kazać. Tradycja do czegoś prze-
cież zobowiązuje – mówi Stani-
sław Helak. 

A te tradycje są napraw-
dę piękne. – Jesteśmy dru-
gą najstarszą, cykliczną impre-
zą w regionie. Niewiele bogat-
szą historię ma tylko pływacka 
„Wpław przez Kiekrz”. Pomy-
słodawcą i organizatorem kon-
kursu był mój ojciec, Henryk 
Helak. Teraz Błękitna Wstę-
ga jest jednocześnie jego Me-
moriałem. Samą nazwę impre-
zy wymyślił ówczesny redaktor 
naczelny „Expressu Poznań-
skiego”, Maciej Gryfi n. Pierw-
sze zawody odbyły się w pobli-
skich Chorzałkach. Cztery edy-
cje konkursu zorganizowaliśmy 

w Kociałkowej Górce. Poza tym 
gospodarzem imprezy było i jest 
Iwno – wspomina prezes LKJ 
Abaria. 

On sam urodził sie w Iwnie 
i przez całe życie związany jest 
z jeździectwem, sportem i koń-
mi. – Pamiętam wszystkie kon-
kursy o Błękitną Wstęgę. Który 
zapadł mi szczególnie w pamię-
ci? Zdecydowanie ten pierwszy 
w Chorzałkach. Pewnie dlatego, 
że własnie był tym pierwszym. 
Każde zawody, choć nieco po-
dobne, mają jednak swoją hi-
storię. Nie inaczej będzie w tym 
roku. Dlatego warto do nas zaj-
rzeć w długi, majowy weekend 
– kończy Stanisław Helak. 

Kinga Cenkier

Ponad 100 zawodników oraz 180 koni przy-
jedzie do Iwna na 45. edycję Błękitnej Wstę-
gi Wielkopolski.
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Grunwald w powiecie

nuję rodziców, by zachęcali swo-
je dzieci do uprawiania sportu. I 
to obojętnie jakiego, ponieważ 
ci, którzy trenują, nie potrzebują 
dodatkowych atrakcji w postaci 
narkotyków czy dopalaczy. Dla 
nich dopalaczem jest sport – mó-
wi Rafał Walczak.

Pokazowy trening w Stę-
szewie miał pokazać, że war-
to ruszyć się sprzed kompute-
ra. – Kiedyś młodzież garnęła 
się do sportu, dzisiaj trudno ją 
do tego zachęcić. Dlatego cie-
szę się, że w Stęszewie przyszło 
tak dużo młodzieży. Grunwald 
w Stęszewie? Biorąc pod uwa-
gę, że w Poznaniu brakuje hal, 
nie jest to aż tak nieprawdopo-
dobne. W powiecie jest zresztą 
mnóstwo nowoczesnych obiek-
tów sportowych. Najważniejsze 
jednak, żeby w takim Stęszewie 
młodzież mogła regularnie tre-
nować i się rozwijać. W przy-
szłości ci najlepsi mogliby tra-
fi ć do Grunwaldu, a może nawet 
do jeszcze lepszego klubu – mó-
wi szkoleniowiec.

– Takie akcje mają sens. Pa-
miętam, jak piłkę ręczną w ra-
mach projektu Volkswagena 
promował Artur Siódmiak i jak 
dużo młodzieży uczestniczyło 
w jego zajęciach. Tak na mar-
ginesie można dodać, że ten za-
wodnik pochodzi z Wągrowca, 
nie tak przecież odległego od 
powiatu. Podobnie jest w przy-
padku Łukasza Gieraka. Z Ko-
ściana, który leży zaraz za Stę-
szewem, są natomiast bra-
cia Michał i Bartosz Jureccy, a 
z Ostrowa pochodzą Marcin i 
Krzysztof Lijewscy oraz Bartło-
miej Jaszka – wylicza Tomasz 
Łubiński.

W Wielkopolsce gwiazd 
więc nie brakuje. Czy zawod-
ników takiego pokroju można 
wychować w powiecie poznań-
skim? – Żeby tak się stało, trze-
ba postawić na szkolenie. Sys-
tematycznie uczyć młodzieży 
tego sportu. We Francji działa 
klub o nazwie Montpellier Ag-
glomération Handball i jest wie-
lokrotnym mistrzem swojego 
kraju. Jak sama nazwa wskazu-
je, to klub całej aglomeracji. Nie 
wiem, czy u nas taki projekt uda-
łoby się skopiować. Pewnie nie, 
ale szkolić na pewno warto – 
kończy wicestarosta poznański.

Tomasz Sikorski

Szczypiorniści Grunwaldu Poznań pokazali uczniom stęszewskich szkół jak wygląda trening i mecz piłki ręcznej

Na hipodromie w Iwnie nigdy nie brakuje emocji

TeniSówka: TRAMPKu, czy masz jakiś pomysł 
na weekend?
TRAMPek: Mam kilka pomysłów. Przecież wła-
śnie teraz przypada coroczna impreza POZNAŃ 
ZA PÓŁ CENY. 
TeniSówka: Ale o co w niej chodzi? Wyprzedają 

miasto za połowę wartości?
TRAMPek: Nie żartuj, nie wiesz? Co ro-
ku w jeden weekend na przełomie kwietnia 
i maja, wiele lokalnych atrakcji jest tańszych 

o połowę. Można pójść do muzeum, teatru czy 
restauracji i zapłacić mniej.
TeniSówka: Ale czy tylko w Poznaniu? Przecież 
wiesz, że ja wolę spędzać czas wolny poza mia-
stem.

TRAMPek: Nie martw się, w powiecie po-
znańskim też się dużo dzieje z tej okazji.

TeniSówka: To gdzie możemy poje-
chać?
TRAMPek: Może w sobotę wybierze-

my się do Lusowa. Co prawda wciąż za zimno na ką-
piel, ale proponuję spacer po plaży nad jeziorem Lusowskim. 
Warto też odwiedzić Muzeum Powstańców Wielkopolskich. 
Jak będziemy głodni to możemy wybrać się na coś dobrego do 
pobliskiej restauracji. 

TeniSówka: I to wszystko za pół ceny?
TRAMPek: No tak, a plaża nawet za darmo.
TeniSówka: Świetnie, musimy z tego skorzystać.
TRAMPek: A na niedzielę proponuję wycieczkę do Będlewa. Jest 

tam piękny park i pałac z restauracją. Tam także akcja będzie 
obowiązywać…

TeniSówka: To fantastycznie, kolejny dzień atrakcji za pół ceny. 
Powiedz mi coś więcej o tym miejscu.

TRAMPek: To neogotycki pałacyk położony w sąsiedztwie urokli-
wych jezior i lasów. Otacza go duży park w stylu angielskim, 
gdzie podziwiać można wiele niezwykłych roślin. Jest tam też 
piękna fontanna, a na jednym ze stawów wyspa z romantyczną 
grotą. A jak zrobisz się głodna, to zjemy za pół ceny.

TeniSówka: Trampku martwię się, że nie będzie dobrej pogody na 
wycieczki. Co zrobimy, jeśli w weekend będzie zimno i desz-
czowo?

TRAMPek: Spokojnie, w takiej sytuacji możemy 
wybrać się na ciepłą, krytą pływalnię… 
W powiecie poznańskim jest ich bar-
dzo dużo.

TeniSówka: Ale czy też za pół ceny? 
TRAMPek: Jasne, że tak. Pływalnie w Swa-

rzędzu i Kórniku na pewno włączy-
ły się do tej akcji. A gdybyś chcia-
ła, żeby było naprawdę ciepło to w 
Oazie w Kórniku możesz skorzystać 
z sauny. 

TeniSówka: Super, już nie mogę się do-
czekać… Mamy naprawdę dużo do 
zwiedzania. Nie wiem, czy ze wszystkim zdą-
żymy.

TRAMPek: Nie szkodzi, sezon turystyczny do-
piero się rozpoczyna. Przed nami jeszcze 
sporo weekendów.

Agata TeniSówka Skowron
Ziemowit TRAMPek Maląg


