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Niech świąteczny czas Bożego Narodzenia obfituje we wzajemną życzliwość,
a wyjątkowa atmosfera pozwoli zapomnieć o codziennych troskach.
Życzę, aby Nowy Rok przyniósł siłę do realizacji śmiałych zamierzeń,
odrodzenie wiary w drugiego człowieka oraz przekonanie,
że wyznawane wartości nie są tylko ideałami,
ale słusznym celem, o który warto walczyć.
Jan Grabkowski
Starosta Poznański
z Zarządem Powiatu w Poznaniu

Jodła, magiczny cwibak i radość życia! – czyli wigilia i święta w domu Marii i Jana Grabkowskich – czytaj w świątecznym Magazynie Głosu
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lisko dwieście dzieci z placówek opiekuńczo-wychowaczych oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu poznańskiego wzięło udział w spotkaniu mikołajkowym, które odbyło się w Luboniu. – Co roku
organizujemy taką imprezę. Co
roku też spotykamy się w innym
miejscu. Dwa lata temu graliśmy w bowling, a przed rokiem
skakaliśmy na trampolinach –
wspomina Zygmunt Jeżewski,
członek Zarządu Powiatu w Poznaniu.
Tym razem dzieci i młodzież,
którzy zjechali do Lubońskiego

Ośrodka Sportu i Rekreacji mogli zobaczyć występ iluzjonisty, odwiedzili miniplanetarium
oraz wzięli udział w świątecznych warsztatach plastycznych.
Oczywiście nie zabrakło gier
oraz zabaw, a także prezentów i
smakołyków. Najwięcej emocji
wzbudził występ Sławomira Jenerowicza, iluzjonisty znanego z
programu „Mam talent”. – Przedstawienia dla dzieci są specyﬁczne. Trzeba zachęcić je do wspólnej zabawy. Myślę, że tym razem
to się udało – mówi artysta.
– W tych spotkaniach chodzi o to, aby dzieciom, które

z różnych powodów znalazły
się w takiej, a nie innej sytuacji, życiowej dać coś więcej.
Ta impreza ma im przynieść
radość, pokazać że o nich pamiętamy i że zawsze będziemy
im pomagać – dodał Zygmunt
Jeżewski, który przy okazji
podkreślił również, że rodziny zastępcze działające w powiecie poznańskim odnoszą
spore sukcesy wychowawcze,
a dzieci tam się wychowujące
mają bardzo dobrą opiekę.
– Ta impreza ma też charakter integracyjny. Dzieci z
naszych placówek opiekuńczo-wychowaczych oraz rodzin zastępczych na co dzień
nie spotykają się ze sobą, a tutaj jest do tego świetna okazja
– zapewnił Zygmunt Jeżewski.
Warto dodać, że w powiecie poznańskim działa 310 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 424 dzieci. Jest też 18 rodzin zastępczych zawodowych.
Żeby taką rodziną się stać, trzeba jednak przejść cały proces
przygotowawczy oraz specjalne szkolenie.
Tomasz Sikorski

Jedyny taki wieczór z Aniołami
„Wieczór z Aniołami” na
stałe wpisał się już w kalendarz powiatowych imprez. Tegoroczny, tak jak i te wcześniejsze, odbył się w sali Jana Pawła II kościoła pw. św. Józefa w
Puszczykowie. Tak jak zwykle
rozpoczął się przedstawieniem
o pięciu Aniołach mieszkających w Niebie. Etiudę teatralną
przygotowali i zaprezentowali
gospodarze uroczystości, czyli
aktorzy z Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie. – Cokolwiek maltańczycy robią, jest
to dobre i ciekawe. A co roku
przygotowują dla nas coś zaskakującego, co sprawia, że warto tu przyjeżdżać – mówił Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu w Poznaniu.
Najbardziej wyczekiwaną
przez publiczność częścią imprezy były jednak pokazy wokalne. Na scenie zaprezentowało się dziewięciu wykonawców reprezentujących placówki
działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego i Poznania.
Zaprezentowali oni kolędy i
utwory nawiązujące do okre-

su Bożego Narodzenia. – „Wieczór z Aniołami” to taka mniejsza wersja „Zlotu Talentów”,
naszej sztandarowej imprezy –
podkreślił Jerzy Pelowski, organizator wydarzenia.
Po amatorach na scenę
wkroczył gość specjalny uroczystości, zespół Strefa Zero. Muzycy, na czele z wokalistką Kasią Czarnecką, zaprezentowali publiczności własne
aranżacje popularnych kolęd. –
Spotkanie w Puszczykowie to

pierwszy sygnał, że nadchodzą
święta – mówił o uroczystości
Andrzej Baehr, dyrektor zarządu Fundacji Kawalerów Maltańskich. Na zakończenie imprezy wręczono nagrody i dyplomy w licznych konkursach.
W tym przypadku nie o nagrody jednak chodziło. „Wieczór z
Aniołami” był przede wszystkim doskonałą okazją do spotkania oraz złożenia sobie świąteczno-noworocznych życzeń.
Ziemowit Maląg
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Mikołajki z iluzją i prezentami

Coraz mniej azbestu

11 lat temu powiat poznański zainicjował program likwidacji azbestu. Jest on skierowany m.in. do właścicieli nieruchomości, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, działkowców oraz instytutów badawczych na terenie całego powiatu. Koszty demontażu, transportu i neutralizowania wyrobów zawierających azbest
w stu procentach pokrywa powiat. Od 2006 roku udało się unieszkodliwić 9.582,151 Mg szkodliwego materiału.

Jedyne takie Centrum w Polsce

W Swarzędzu, przy Zespole Szkół nr 1, powstaje najnowocześniejsze w Polsce Centrum Kształcenia Praktycznego. – Dzięki inwestycji wartej 34 mln złotych kształcenie zawodowe w naszym
powiecie zyska europejski poziom. 20 mln złotych na rozbudowę
pozyskaliśmy z Unii Europejskiej – mówi Jan Grabkowski. Powiat
poznański wyrósł na lidera kształcenia zawodowego w Wielkopolsce. Potwierdzeniem tego jest zainteresowanie klasami branżowymi. Na niektórych kierunkach ośmiu kandydatów ubiega się o jedno miejsce.
Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu ma się zakończyć w lipcu 2018 roku. Do istniejącego budynku
szkoły dobudowany zostanie budynek dwu- i trzykondygnacyjny.
Znajdzie się w nim 18 specjalistycznych pracowni do nauki zawodu oraz część hotelowo-gastronomiczna. W nowych pracowniach
chętni kształcić się będą m.in. w takich zawodach, jak elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych czy technik
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

To był bardzo dobry rok

– Nasza wizja rozwoju powiatu poznańskiego jest dynamiczna. Mijające lata
pokazują, iż dobrze ją realizujemy – mówi Jan Grabkowski starosta poznański
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onad 300 milionów złotych – tyle wynosił budżet powiatu poznańskiego w 2017 roku. Ten następny, czyli budżet na 2018, będzie o blisko 100 milionów wyższy. – Nie boimy się wyzwań, dlatego mamy przed sobą
niezwykle pracowity i ciekawy rok. Chcemy nadal być
nie tylko największym, ale również najprężniej rozwijającym się powiatem w regionie i kraju – zapowiada Jan
Grabkowski, starosta poznański. Jak to uczynić? Planując odpowiednio budżet. – Jest on prospołeczny i proinwestycyjny – podkreśla starosta. Oznacza to m.in., iż
najwięcej wydatków będzie przeznaczonych na edukację i inwestycje oświatowe (ok. 117,5 mln zł), a w drugiej kolejności na drogi powiatowe (ok. 97,5 mln zł). W
przyszłym roku, przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu
powstanie Centrum Kształcenia Praktycznego. Będzie
to pierwszy tego typu obiekt w Wielkopolsce. Przebudowane lub rozbudowane zostaną także szkoły prowadzane
przez powiat poznański (Zespół Szkół w Kórniku wraz z
salą gimnastyczną, Zespół Szkół w Bolechowie). Do placówek traﬁ także nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne do
nauki zawodu. Z pomocą środków unijnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach
rozpocznie się rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, dzięki czemu wnętrza będą przystoso-

Owińska wyrastają na turystyczną perłę. Jest to możliwe dzięki kolejnym inwestycjom. W kończącym się roku powiat poznański otrzymał i przekazał 9 mln złotych doﬁnansowania na „Rewaloryzację wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego”, w którym
obecnie mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci Niewidomych. – Obiekt po odzyskaniu dawnego charakteru zostanie udostępniony dla zwiedzających – zapowiada Jan
Grabkowski. – W teren ośrodka i dawnego klasztoru zainwestowanych zostanie łącznie 25 mln złotych – dodaje.
– Z uwagi na proﬁl działalności placówki i unikalną lokalizację
w zespole obiektów dawnego kompleksu klasztornego Cystersów, a także dzięki współpracy z zagranicznymi organizacjami zajmującymi się tematyką Szlaku Cysterskiego, całe zadanie ma zasięg międzynarodowy – dodaje z dumą starosta poznański. Zakres prac wynikających z podpisanej w 2017 roku umowy obejmuje m.in. remont na krużgankach, dużego refektarza, małego refektarza, kapitularza, biblioteki czy kaplicy. W kompleksie w Owińskach znajduje się również jedyny w swoim rodzaju Park Orientacji Przestrzennej.

W Dopiewie czują się bezpieczniej
Milion złotych zainwestował powiat poznański w budowę Komisariatu Policji w Dopiewie. Kolejne 1,2 mln złotych plus działkę przekazała gmina Dopiewo. Pozostałą kwotę, blisko 700 tys. złotych, wydała na ten cel policja. –
Hasło, które towarzyszy nam od dłuższego czasu, czyli „Bezpieczny powiat”,
znajduje pokrycie w rzeczywistości. Przez minione lata na wsparcie policji
wydaliśmy ok. 8 mln złotych – mówi Jan Grabkowski. Komisariat w Dopiewie jest trzecim, który w ramach programu modernizacji i budowy przyjętego przez powiat poznański, zbudowany został „od zera”. A warto w tym miejscu podkreślić, że zarówno udział w budowie, jak i w przebudowie komisariatów nie jest obowiązkiem powiatu.

wyjątkowy duet z Poznania. Mimo młodego wieku to już świadome artystki, których skrajnie
odmienne barwy głosu doskonale się ze sobą komponują. Piotra
Kuźniaka z kolei większość fanów muzyki kojarzy z występami w zespole Trubadurzy.
Zespół Kameralny Amici
Canti natomiast to jedna z najprężniej rozwijających się grup
wokalnych. Pełne pasji, a także
nowatorskie podejście do sztuki wokalnej przyniosło grupie
uznanie na wielu konkursach
ogólnopolskich i poza granicami
kraju. Zespół tworzy grupa amatorów – pasjonatów sztuki wokalnej, która działa nieprzerwanie od 1996 roku. Początek kolędowania o godz. 15.00. (TS)

Imprezy, festyny…

Nagrody i stypendia

Aktywne Panie
już czekają na święta

Powiat poznański każdego roku przyznaje nagrody i stypendia najlepszym sportowcom, trenerom, najzdolniejszym uczniom,
a także wybitnym przedstawicielom kultury
i sztuki. Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przeznaczono 18 301
złotych. Niemal dwa razy tyle, bo 36 585 złotych, otrzymali sportowcy oraz trenerzy. Kolejne 139 500 złotych przekazano na stypendia Rady Powiatu w Poznaniu dla najzdolniejszych uczniów.

Święta Bożego Narodzenia są magicznym czasem spędzanym w gronie
najbliższych, otulonym tradycjami i zwyczajami. Są one poprzedzone momentem
przygotowań do wigilijnej wieczerzy, kiedy to wystrój wnętrz nabiera świątecznego charakteru, a w domu unoszą się zapachy choinki i przygotowywanych potraw. –
Taką atmosferę można już poczuć u „Aktywnych Pań” w Lusowie – mówi Krystyna
Semba, osoba, której w gminie Tarnowo Podgórne nie trzeba przedstawiać nikomu.
Pani Krystyna od lat opiekuje się zarówno tymi lokalnymi, jak i polskimi tradycjami ludowymi, chroniąc je od zapomnienia i krzewiąc je w muzyce i tańcu.
Od samego początku istnienia grupy, przez przeszło 20 lat, Krystyna Semba pełniła funkcję kierownika Zespołu Pieśni i Tańca Lusowiacy, kulturalnej wizytówki gminy Tarnowo Podgórne. Jednocześnie blisko współpracuje z paniami, które te same zwyczaje i tradycje pielęgnują na gruncie rękodzieła oraz kulinariów.
– Wszystkim nam przyświeca jeden cel: podtrzymywać i przekazywać tradycje naszych małych ojczyzn – mówi.
– Początek grudnia u „Aktywnych Pań” to czas dekorowania domu, wykonywania przepięknych stroików, ozdób choinkowych, lampionów roratnich dla
wnuków oraz przygotowania tzw. podłaźnika, czyli pięknie przystrojonego koła z iglastych gałązek, które jak co roku ozdobi lusowski kościół w okresie świątecznym. Temu wszystkiemu towarzyszy unoszący się aromat pieczonych pierników, które po ozdobieniu przez naszą koleżankę, Kingę Grajek, są prawdziwymi
arcydziełami – relacjonuje pani Krystyna.
„Aktywne Panie” można spotkać co roku podczas Powiatowego Przeglądu
Zespołów Folklorystycznych, który odbywa się w sierpniu w Lusowie. To m.in.
tam zachęcają do skosztowania wspaniałej, regionalnej kuchni wielkopolskiej. Te
same smaki i tradycje panie promują również w zaprzyjaźnionych gminach, i to nie
tylko w kraju, ale i za granicą. – Historia zespołu wiąże się z historią Koła Gospodyń Wiejskich. To właśnie z inicjatywy tego Koła w 1996 roku wzięliśmy udział
w turnieju „Moja Wieś Aktywna”. Wtedy, po zajęciu pierwszego miejsca, zrodził
się pomysł zawiązania Zespołu Folklorystycznego Lusowiacy, który działa do dziś
– wspomina.
W zespole także panuje już przedświąteczna gorączka. Przygotowywany jest
właśnie nowy scenariusz widowiska bożonarodzeniowego w choreograﬁi Dariusza Jezierskiego. Terminy i miejsca występów Lusowiaków będą publikowane na
proﬁlu zespołu na Facebooku. – Na ten piękny i magiczny czas oczekiwania na
święta Bożego Narodzenia przekazujemy Czytelnikom „Prasowej17.” przepis na
pierniczki oraz życzenia prosto z Lusowa. Na te święta i Nowy Rok niech Wam się
wszystko darzy! – kończy Krystyna Semba.
Anna Skalska, WB

Zamek jeszcze piękniejszy

W 2017 roku powiat poznański w różnych formach wsparł ponad 1200 imprez!
Doﬁnansowanie otrzymało 205 wydarzeń, m.in. takich jak: Powiatowy Przegląd
Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot Talentów”, Powiatowy
Przegląd Zespołów Folklorystycznych w
Lusowie, Fes wal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza w Luboniu, Pierwszy Krok Wioślarski na terenie powiatu czy
Maraton Lednicki 2017. Powiat organizuje lub współorganizuje również tak popularne imprezy jak: Powiatowe Kolędowanie w Buku, festyn rodzinny „Bezpieczni w
powiecie”, Biała Sobota w Puszczykowie,
Rokietnicki Rumpuć czy Poznańska Pyra.

W tym roku powiat poznański przeznaczył 1 250 000 złotych na remonty i renowację zabytków. Efekty już są widoczne. Choćby na Zamku w Kórniku, gdzie miesiąc temu oddano
do użytku odnowioną frontową elewację budynku. – Obiekt
prezentuje się teraz wspaniale – twierdzi prof. dr hab. Tomasz Jasiński, wieloletni dyrektor placówki. Nowa elewacja,
to część większego projektu. W 2015 roku w Kórniku wyremontowano ceglane części elewacji na wieży, a rok później
pozostałą część na poziomie przyziemia od stron wschodniej, południowej i zachodniej.
Kilka dni później zakończono również prace konserwatorskie prowadzone przy budynku byłego dworca kolejowego w Puszczykowie. Trzy lata temu, przy wsparciu powiatu
poznańskiego i miasta, wyremontowano i ponownie uruchomiono zabytkowy zegar na dworcowej wieży. Teraz, kiedy została odnowiona elewacja zewnętrzna, budynek zyskał
zupełnie nowy wygląd. Ze wsparcia powiatu poznańskiego w tym roku skorzystały także paraﬁe w Lusowie, Owińskach, Żydowie, Komornikach, Gułtowach, Kórniku, Kostrzynie, Mosinie, Długiej Goślinie, Konarzewie i Tulcach.

PIERNICZKI
300 g mąki pszennej
100 g mąki żytniej
pełnoziarnistej
130 g cukru pudru
100 g masła, roztopionego
i lekko przestudzonego
100 g miodu
2 jajka
1 opakowanie przyprawy
do piernika
1 łyżka kakao (opcjonalnie)
1 łyżeczka sody oczyszczonej

Świąteczna Kraina w Deli Parku
M

Fot. – Deli Park

tarosta poznański Jan Grabkowski oraz Stanisław Filipiak, burmistrz miasta i gminy
Buk, zapraszają na tradycyjne
Powiatowe Kolędowanie, które odbędzie się 7 stycznia 2018
roku w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w
Buku. Honorowy patronat nad
imprezą objął ks. arcybiskup
Stanisław Gądecki, metropolita
poznański.
Gościem specjalnym poprzedniej edycji Powiatowego Kolędowania był Marek Piekarczyk, wokalista legendarnej
grupy TSA. Tym razem kolędy
wykonywać będą siostry Kasia
i Gosia Hybiak, Piotr Kuźniak
oraz Zespół Kameralny Amici
Canti z Buku. Siostry Hybiak to

Po powiecie poznańskim podróżuje się coraz bezpieczniej i po coraz lepszych drogach. Pod koniec 2017
roku oddano do użytku m.in. ulicę Grunwaldzką w Plewiskach. Koszt remontu wyniósł prawie 12 mln złotych.
Jeszcze więcej, bo ponad 24 mln złotych, wyniesie koszt
przebudowy drogi z Kleszczewa do Zalasewa. Ponad
16 mln złotych przekaże na ten cel Unia Europejska. To
największe w historii unijne doﬁnansowanie dla inwestycji drogowej powiatu poznańskiego. Zakończenie prac
planowane jest w drugiej połowie 2018 roku.
W czasie budowy użytych zostanie 1500 ciężarówek
masy bitumicznej (30 tys. ton!). Na chodnikach ułożonych będzie 15 tysięcy metrów kwadratowych kostki brukowej, a przy drodze wbuduje się 220 słupków do znaków drogowych. Ponadto ułożonych zostanie 8 kilometrów krawężników i oporników betonowych oraz blisko
3 kilometry rur kanalizacji deszczowej. To najdroższa
i największa inwestycja drogowa w historii powiatu poznańskiego!
– To niezwykle ważny odcinek w układzie drogowym
powiatu. Ta część powiatu od kilku lat bardzo prężnie się
rozwija, stąd decyzja, by tak kompleksowo zmodernizować układ drogowy – przekonuje Jan Grabkowski. – Od
lat sukcesywnie staramy się przebudowywać nasze drogi, na zarządzanie którymi w tym roku wydaliśmy ponad
60 mln złotych – dodał starosta poznański.

Owińska, czyli perła powiatu

Powiatowe Kolędowanie

S

wane do potrzeb podopiecznych Ośrodka. Wśród zadań
drogowych zaplanowano wiele inwestycji, w tym m.in.:
– przebudowę drogi powiatowej (ciąg ulic Swarzędzka/Topolowa) zlokalizowanej w gminach Swarzędz,
Kleszczewo i Kostrzyn na odcinku od skrzyżowania z
drogą krajową S5 (węzeł Kleszczewo) do skrzyżowania z ulicą Olszynową w Zalasewie (ok. 23,5 mln zł),
– opracowanie dokumentacji i przebudowę drogi powiatowej Gądki (S11) – Szczodrzykowo (DW434), w gminie Kórnik (ok. 10 mln zł),
– opracowanie dokumentacji i przebudowę drogi na odcinku węzeł Iwno S5 - do granicy administracyjnej Pobiedzisk (2,5 mln zł),
– budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy
stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem autobusów
(ok. 1 mln zł),
– budowę nowego mostu nad rowem Głuchowskim w
pasie drogi powiatowej Poznań – Komorniki ul. ks.
Malinowskiego w Komornikach (1,6 mln zł),
– przebudowę drogi na odcinku Tarnowo Podgórne –
Lusowo oraz rozbudowę drogi powiatowej Tarnowo
Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) i Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice (ok 4,3
mln zł).

Nadal w przyszłym roku powiat będzie doﬁnansowywał programy polityki zdrowotnej (szczepionki przeciw grypie, czy pneumokokom i HPV). Na ochronę zdrowia w 2018 roku zaplanowano ok. 8,8 mln zł. O nowy
blok operacyjny zostanie rozbudowany szpital powiatowy w Puszczykowie. Wydatki na pomoc społeczną (ok.
42,1 mln zł) obejmą działalność Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach czy funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
także działalność Powiatowego Urzędu Pracy. Ponad
7 mln zł zaplanowano na pomoc i wsparcie rodzinom
zastępczym, o milion więcej przeznaczono na placówki
opiekuńczo-wychowawcze.
– „Bezpieczny powiat” to hasło wypełniane przez
nas treścią, stąd ponad milion złotych planujemy przeznaczyć na wsparcie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i doﬁnansowanie remontu Komisariatu Policji w
Tarnowie Podgórnym – wyjaśnia starosta. Zaplanowano
także środki na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz modernizację terenu do ćwiczeń w JRG8 w Bolechowie. Na OSP powiat chce wydać ok. 250
tys. zł, dzięki czemu zakupiony będzie sprzęt ratowniczy
i przeciwpożarowy. Na ochronę zabytków i opiekę nad
nimi zaplanowano 1,5 mln zł. (opr. AJ, TS)

Coraz lepsze drogi

iliony światełek rozświetlających noc
przykuwają uwagę podróżnych między
Poznaniem a Stęszewem. Znajdujący się tam
Deli Park po raz kolejny zamienił się w Świąteczną Krainę. Ponad 6 hektarów parku edukacyjno-rozrywkowego mieni się trzema milionami lampek choinkowych.
Przez cały grudzień i do końca karnawału przy odrobinie szczęścia będzie można
się tam spotkać ze św. Mikołajem i jego elfami, i w specjalnej księdze zapisać się do grona grzecznych dzieci. Mikołaj obiecuje, że
dla takich worek z prezentami będzie obﬁty.
Z myślą o odwiedzających przygotowano także wiele innych atrakcji. Warsztaty piernikowe, wspólne czytanie bajek i baśni i śpiewanie
kolęd to tylko niektóre spośród nich.
Świąteczną Krainę w Deli Parku swoim honorowym patronatem objął starosta poznański, Jan Grabkowski. (ZM)

Wszystkie składniki ciasta
wsypać do miski i wyrobić na
gładkie ciasto. Na dwa dni włożyć do lodówki. Piec w temp.
180 st. C do zrumienienia.

LUKIER
1 białko jajka
400 g cukru pudru
sok z jednej cytryny
Fot. – Deli Park

W 2018 roku wystartuje Poznańska Kolej Metropolitalna. To
oznacza, że co pół godziny będą kursować pociągi do Wągrowca, Nowego Tomyśla, Jarocina i Grodziska Wlkp. Powołanie do życia tego projektu ma na celu m.in. podniesienie jakości i komfortu
podróżowania mieszkańców metropolii w jej obrębie, zmniejszenie natężenia indywidualnego ruchu samochodowego oraz preferowanie ekologicznego transportu kolejowego. – Pod tym względem jesteśmy przykładem dla innych – mówi Jan Grabkowski.
Poznańska Kolej Metropolitalna to wspólne dziecko samorządu
województwa wielkopolskiego, miasta Poznań, powiatu poznańskiego oraz gmin i
powiatów, wzdłuż których uruchomione zostaną przejazdy. Dla powiatu poznańskiego
jest to wydatek ok. 1,5 mln złotych.
– Zasada jest bardzo prosta, kto nie zapłaci, tam pociąg się nie
zatrzyma. Chcemy, by nasz projekt był alternatywą dla samochodów – dodaje starosta poznański. Docelowo Poznańska Kolej Metropolitalna ma obejmować swoim zasięgiem cały obszar w promieniu ok. 50 km od Poznania i docierać także do takich miejscowości jak Kościan, Września, Gniezno, Oborniki oraz Szamotuły.
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Fot. – Ziemowit Maląg

Alternatywa dla samochodów

grudzień 2017

Fot. – Gmina Tarnowo Podgórne

grudzień 2017

Fot. – Paulina Doleżko
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Białko ucierać powoli, stopniowo dodając na przemian cukier puder
i sok z cytryny, do otrzymania pożądanej gęstości lukru.
Przepis Kingi Grajek
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Marzenia o Tokio

Medalowe żniwa Jedynki

Fot. – UKS Jedynka Mróz Colnago Kórnik

To był kolejny wspaniały sezon kolarzy UKS Jedynka Mróz Colnago Kórnik. Reprezentanci
tego klubu tylko w imprezach rangi mistrzowskiej zdobyli 57 medali

– Nie chwaląc się, jesteśmy
jednym z najlepszych klubów
w Polsce. Biorąc pod uwagę
tylko te kolarskie, zajmujemy
drugie miejsce w kraju – mówi
prezes UKS Jedynka Mróz Colnago Kórnik, Maciej Brylewski. – Od kiedy grupa powstała, a było to w 2000 roku, nasi zawodnicy zdobyli 4 medale
mistrzostw świata, 18 krążków
mistrzostw Europy oraz 397
medali mistrzostw Polski – wylicza Robert Taciak, trener koordynator.
On w klubie z Kórnika jest
prawdziwą alfa i omegą. To właśnie za jego sprawą powstała Jedynka i to pod jego okiem kolarze podnoszą swoje umiejętności i osiągają sukcesy.
Katarzyna Pawłowska i Mateusz Taciak to dzisiaj czołowi
polscy kolarze. Ta druga była na
igrzyskach olimpijskich w Londynie i trzykrotnie zdobywa-

ła złoty medal na torowych mistrzostwach świata.
Oboje obecnie startują już w
innych grupach, a w Kórniku rosną ich następcy. W zakończonym nie tak dawno sezonie największe sukcesy odnosiła Nikol Płosaj, która wraz z torową
drużyną zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy elity w
wyścigu na dochodzenie. Warto
dodać, że w tym zespole jechała u boku wspomnianej już Katarzyny Pawłowskiej.
Nikol oprócz tego świetnie
radziła sobie na szosie, sięgając
choćby po brązowy medal górskich mistrzostw Polski. Reprezentantka UKS Jedynki Mróz
Colnago przy okazji zdobyła
cały worek medali w rywalizacji
młodzieżowej. – To był mój najlepszy sezon. Nie ukrywam, że
coraz poważniej myślę o igrzyskach olimpijskich w Tokio –
przyznała zawodniczka.

– Liczymy, że na te igrzyska
pojedzie dwóch, może trzech naszych reprezentantów – mówią
w kórnickim klubie. Szanse na to
mają choćby Patryk Rajkowski,
etatowy reprezentant Polski na
torze czy też czyniąca stałe postępy Weronika Humelt. Świetny
sezon ma za sobą również Alicja
Ratajczak, która zdobyła m.in.
srebrny medal mistrzostw Polski
elity w wyścigu na czas.
– W sumie zdobyliśmy w
tym roku 57 medali na różnego
rodzaju imprezach mistrzowskich. To naprawdę bardzo dobry wynik, z którego możemy
być dumni. Największą niespodziankę sprawił nam Jan Łamaszewski, który wygrał swój
pierwszy wyścig w życiu i to
od razu były górskie mistrzostwa Polski juniorów – wspomina trener Robert Taciak.
Świetne wyniki w młodszych kategoriach uzyskiwa-

ła także 12-letnia Maria Hoffmann. W sumie na mistrzostwach Polski ta młodziutka
zawodniczka czterokrotnie stawała na najwyższym stopniu
podium. – Nie chcę za dużo mówić na jej temat, żeby nam nie
obrosła w piórka. Mogę jedynie
zapewnić, że wiemy, jak pracować z takimi perełkami, bo
mieliśmy już takie w klubie –
stwierdza trener.
Wyliczając tegoroczne osiągnięcia kolarzy z Kórnika, warto też wspomnieć o sukcesie
Wojciecha Bystrzyckiego, który dość niespodziewanie wygrał 35. edycję „Złotego Koła”,
najtrudniejszego górskiego wyścigu w Polsce dla juniorów. To
impreza, w której triumfowali
późniejsi wybitni reprezentanci
Polski, z Rafałem Majką na czele. Oby w ich ślady poszedł kolarz z Kórnika.
Tomasz Sikorski

Jaki był dla Was zakończony właśnie sezon?
Nikol: Dla mnie bardzo udany, jeden z najlepszych w dotychczasowej karierze. Nie może
być jednak inaczej, skoro zdobyłam dwa medale mistrzostw Europy. Mogę jedynie żałować, że
ten sezon już się zakończył.
Weronika: Dla mnie również to był bardzo dobry rok, bo
nie dość, że zdobyłam medal mistrzostw Europy, to jeszcze…
uwierzyłam w siebie. Poczułam,
że jeśli mocniej popracuję i poprawię się w niektórych elementach, to mogę systematycznie
piąć się w górę i być dużo lepszą
zawodniczką.
Co uważacie za swój największy sukces w 2017 roku?
Nikol: W moim przypadku to brązowy medal wywalczony w elicie w wyścigu drużynowym na dochodzenie na
mistrzostwach Europy w Berlinie. Razem z koleżankami potwierdziłyśmy, że to nasza konkurencja, że cały czas należymy
do światowej czołówki, i co najważniejsze, że możemy jeździć
jeszcze szybciej.
Weronika: Dla mnie sukcesem na pewno był medal wywalczony na młodzieżowych
mistrzostwach Europy. Bardzo
się też ucieszyłam z krążków
wywalczonych wspólnie z koleżankami z drużyny na torze.
Cenny jest dla mnie brąz zdobyty w olimpijskiej konkurencji
omnium.
A czego nie udało się Wam
zrealizować w 2017 roku?
Nikol: Miałam słabszy początek sezonu. Nie mogłam złapać formy i mocno cierpiałam na
treningach i zawodach. Do tego
doszły jeszcze problemy zdrowotne, które wcześniej mnie
omijały. Z czasem było jednak
coraz lepiej, więc nie mam powodów do narzekań.
Weronika: W żadnym wypadku nie mogę mówić o niedosycie. Jestem jeszcze młodą zawodniczką, dopiero drugi
rok startuję w kategorii orliczek
i doskonale wiem, że nie mogę

Fot. – Tomasz Sikorski

Rozmowa z Nikol Płosaj i Weroniką Humelt,
czołowymi zawodniczkami UKS Jedynka
Mróz Colnago Kórnik

wszystkiego osiągnąć od razu.
Wyznaję zasadę małych kroczków.
Cały czas łączycie starty na torze i szosie. Co będzie
dla Was priorytetem w najbliższym czasie?
Nikol: Wygląda na to, że
więcej uwagi poświęcę startom
na torze. Za dwa i pół roku są
igrzyska olimpijskie w Tokio, na
które mam szansę nie tylko pojechać, ale również uzyskać tam
wraz z dziewczynami z drużyny
naprawdę niezły wynik. Ostatnio
do programu olimpijskiego dołączono konkurencję madison, w
której również czuję się bardzo
dobrze, więc i w tym przypadku chciałabym poprawić swoje
wyniki.
Weronika: Myślę, że na tym
etapie przygotowań do igrzysk
możemy jeszcze bazować zarówno na startach na torze, jak
i szosie. Trzeba tylko w możliwie najlepszy sposób pogodzić
te starty. Tak jak jednak powiedziała Nikol, większą szansę na
wyjazd do Tokio będziemy miały z reprezentacją Polski na torze.
Rozmawiał Tomasz Sikorski

Powiatowe wędrówki TRAMPka i TeniSówki
TeniSówka: Trampku, za dwa dni Wigilia. Czujesz ten świąteczny nastrój?
TRAMPek: Kupiłem już wszystkie prezenty i
teraz rozglądam się za choinką. Chciałbym
mieć w tym roku taką naprawdę dużą, z
ogromną liczbą światełek.
TeniSówka: Miliony światełek widziałam
w Deli Parku w Trzebawiu, niedaleko Stęszewa. Tam od początku grudnia można odwiedzać Świąteczną Krainę. Ogromny Park przystrojony jest naprawdę niezliczoną ilością lampek choinkowych. No i można tam spotkać św.
Mikołaja i osobiście przekazać mu swój list.
TRAMPek: Słyszałem o tym miejscu. Podobno nawet uczą tam piec pierniki.
TeniSówka: Trampku, to ty jeszcze
musisz się uczyć piec pierniki? Prze-

cież to każdy wynosi z domu. Ja od zawsze robię ciasto na długo
przed świętami, a tuż przed Wigilią, razem z całą rodziną ozdabiamy nasze wypieki.
TRAMPek: Ja to raczej dbam o ty, by nie zdążyły się zestarzeć. Za
to świetnie robię makiełki.
TeniSówka: Makiełki? A co to takiego, nigdy nie jadłam.
TRAMPek: Nawet nie wiesz, co tracisz, zresztą dopilnuję, żebyś
w tym roku koniecznie spróbowała moich. Najlepsze powstają zawsze z ręcznie robionego czterojajecznego makaronu zmieszanego z makiem, z dodatkiem miodu i rodzynek. Oczywiście w każdej rodzinie przepisy nieco się różnią, ale moim zdaniem takie są
najlepsze.
TeniSówka: To zupełnie tak jak z kolędami. W każdej rodzinie śpiewa się nieco inne, ale każdy ma swoje ulubione. Ja najbardziej lubię
te wesołe i żywe. A Ty lubisz kolędować?
TRAMPek: Chętnie śpiewam w rodzinnym gronie, ale najbardziej
lubię kolędować razem z chórami, w licznej grupie.

TeniSówka: W takim razie mam dla Ciebie
nie lada gratkę. Musimy razem 7 stycznia
pojechać do Buku, na Powiatowe Kolędowanie. Tam co roku, pod patronatem starosty poznańskiego, spotykają się chóry
z naszego powiatu, by wspólnie śpiewać piękne polskie kolędy i pastorałki.
Swoje koncerty prezentują także zaproszeni artyści. Ostatnio był Marek Piekarczyk a teraz wystąpią siostry Hybiak, które pewnie kojarzysz z występów w telewizji.
TRAMPek: To super. Oczywiście, że je kojarzę. Już
nie mogę się doczekać naszego wyjazdu do Buku.
Agata TeniSówka Skowron
Ziemowit TRAMPek Maląg

