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Dziś to my podpowiadamy, jak kształcić zawodowców

Za tydzień rozpoczynają 
się Targi Edukacyjne, na któ-
rych swoje stoisko będzie miał 
m.in. powiat poznański. Jaką 
ofertę znajdą tam uczniowie 
oraz ich rodzice?

Bardzo bogatą. Szkoły, któ-
rych organem prowadzącym jest 
powiat poznański, to nie tylko 
licea, ale także, a może przede 
wszystkim, szkoły kształcące za-
wodowo: branżowe oraz techni-

ka. Ich oferta jest wyjątkowo sze-
roka i warto się zastanowić, jaką 
szkołę wybrać. W ostatnich la-
tach największym powodzeniem 
cieszyły się takie zawody, jak 
monter mechatronik, technik in-

formatyk i technik logistyk. Cały 
czas wielu młodych ludzi zainte-
resowanych jest klasami mundu-
rowymi w Bolechowie czy Swa-
rzędzu.

Czyli hasło „Czas zawo-
dowców” nadal jest aktualne?

My już od wielu lat kształci-
my zawodowców i dbamy o to, 
aby nasi uczniowie odbierali rze-
telne wykształcenie. Ci, którzy 
opuszczają mury naszych szkół, 
są gotowi do podjęcia pracy. A to 
dlatego, że oferujemy uczniom 
możliwość uzupełnienia wiedzy 
teoretycznej praktycznymi umie-
jętnościami. Dla przykładu, swa-
rzędzka „Jedynka” od lat współ-
pracuje z Volkswagenem, SKF 
Polska czy PANOPA Logistyk 
Polska. Z kolei Solaris Bus & 
Coach przyjmuje absolwentów 
z Zespołu Szkół w Bolechowie. 

Uczniowie szkół prowadzo-
nych przez powiat poznański 
nie mają zatem problemów ze 
znalezieniem pracy.

Nie, ponieważ trafi ają do 
klas patronackich i już tam pod-

pisują umowy o pracę, stając się 
pracownikami fi rm, z którymi w 
dorosłym życiu mogą się związać 
na stałe. Mogę zapewnić, że ab-
solwenci naszych placówek nie 
są klientami Powiatowego Urzę-
du Pracy. Pewnie dlatego chęt-
nych na miejsca w szkołach w 
Bolechowie, Swarzędzu czy Ro-
kietnicy jest bardzo wielu. To też 
nie dziwi, bo młodzi ludzie za-
czynają doceniać wartość dobre-
go fachu w rękach. Zależy im na 
tym, aby wejść w rynek pracy ja-
ko wykwalifi kowany pracownik. 
Młodzież chce dzisiaj zdobywać 
świat i jest otwarta na nowe moż-
liwości. 

To właśnie dla takich mło-
dych osób powstaje Centrum 
Kształcenia Praktycznego w 
Swarzędzu?

To będzie najbardziej no-
woczesna tego typu placówka 
w Polsce. Koszt inwestycji wy-
nosi 34 miliony złotych. War-
to te pieniądze wydać, bo chce-
my kształcić na najwyższym, eu-
ropejskim poziomie. W nowych 

obiektach centrum znajdzie się 
18 specjalistycznych pracow-
ni do nauki zawodu oraz część 
hotelowo-gastronomiczna, która 
służyć będzie uczniom kierunku 
gastronomiczno-hotelarskiego. 
Jeszcze do niedawna uczniowie 
Swarzędzkiej „Jedynki” po wie-
dzę jeździli za granicę. Dziś to 
my podpowiadamy, jak kształcić 
zawodowców. 

To jedyna tak duża inwe-
stycja w powiecie poznańskim?

Ta jest największa, ale nie je-
dyna. Już wkrótce rozpocznie się 
rozbudowa szkoły w Murowa-
nej Goślinie, która należy do Ze-
społu Szkół w Bolechowie. Na 
wszystkie prace przeznaczymy 
blisko 15 milionów złotych. Roz-
budowa i modernizacja placówki 
ma potrwać dwa lata. Po jej za-
kończeniu szkoła zyska zupełnie 
nową jakość nauczania. Przykła-
dy placówek ze Swarzędza i Mu-
rowanej Gośliny najlepiej chyba 
pokazują, jak poważnie traktuje-
my edukację.  

Rozmawiał Tomasz Sikorski

– Absolwenci naszych szkół nie są klientami Powiatowego Urzędu 
Pracy. W naszych placówkach kształcimy na najwyższym, europej-
skim poziomie – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. 

Jan Grabkowski, starosta poznański, z dyrektorami i nauczycielami z powiatowych szkół

By zainteresować 
historią i powstaniem
– Staramy się tak opowiadać o powstaniu wielkopol-
skim, by młodzież zaciekawić historią i tym, co się wy-
darzyło przed stu laty – mówi Michał Krzyżaniak, dy-
rektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie.

W tym roku przypada setna rocz-
nica wybuchu powstania wielkopol-
skiego. W związku z tym planowanych 
jest wiele imprez nawiązujących do te-
go jakże ważnego w historii naszego 
kraju wydarzenia. Część z nich odbę-
dzie się w Muzeum Powstańców Wiel-
kopolskich w Lusowie, w powiecie po-
znańskim. – Rocznicowe uroczystości 
odbędą się 29 grudnia 2018 r. Jak co ro-
ku zorganizujemy je przy współpracy 
z Towarzystwem Pamięci Generała Jó-
zefa Dowbora Muśnickiego w Luso-
wie, przy pomniku oraz przy grobie ge-
nerała – mówi Michał Krzyżaniak, dy-
rektor muzeum. 

– Jednocześnie planujemy kilka 
mniejszych przedsięwzięć, którymi bę-
dziemy chcieli zaktywizować miesz-
kańców gminy do wspólnego święto-
wania tej rocznicy – dodaje. Placówkę 
w Lusowie na co dzień najczęściej od-
wiedza młodzież szkolna. – Nie ukry-
wam, że bardzo nas to cieszy. Każdora-
zowo staramy się dostosować do wieku 
zwiedzających i tak opowiadać o po-
wstaniu wielkopolskim, by młodzież 
zaciekawić historią i tym, co się wyda-
rzyło przed stu laty. By nie wychodzili 
z Muzeum znudzeni – zapewnia dyrek-
tor. Co turyści odwiedzający Muzeum 
w Lusowie mogą tam zobaczyć?

– Zbiory naszego Muzeum obej-
mują przede wszystkim różnego ro-
dzaju pamiątki po powstańcach wiel-
kopolskich związane z całym ich ży-
ciem. Posiadamy liczne fotografi e 
dokumentujące wydarzenia z lat 1918-
1920. Niezwykle ciekawe, zwłaszcza 
dla młodszych zwiedzających, są re-
pliki umundurowania, wyposażenia i 
uzbrojenia powstańców i żołnierzy Ar-
mii Wielkopolskiej – informuje Michał 
Krzyżaniak. Warto dodać, że w związ-
ku z setną rocznicą wybuchu powsta-
nia wielkopolskiego na stronie powiatu 
powstała specjalna zakładka informu-
jąca o wszystkich wydarzeniach z tym 
związanych.

Tomasz Sikorski  

Komisariat 
w Kostrzynie 
znowu najlepszy
Komisariat Policji w Ko-
strzynie po raz trzeci 
zwyciężył w konkursie na 
„Najlepszy komisariat po-
wiatu poznańskiego”. 

– To wyróżnienie jest wyrazem 
uznania dla wszystkich naszych poli-
cjantów i pracowników. Świadczy o 
ich zaangażowaniu w pełnieniu służ-
by. Nasze miejsce w rankingu poka-
zuje, że kostrzyńscy policjanci z uwa-
gą słuchają głosów mieszkańców gmi-
ny – mówił asp. szt. Krzysztof Kliński, 
p.o. komendanta Komisariatu Policji 
w Kostrzynie, który nagrodę – czek 
o wartości 30 tysięcy złotych – odebrał 
z rąk Jana Grabkowskiego, starosty po-
znańskiego, oraz Macieja Nestoruka, 
komendanta Komendy Miejskiej Poli-
cji w Poznaniu.

Najlepszy komisariat w powiecie 
poznańskim został wyłoniony na pod-
stawie rocznej oceny pracy funkcjona-
riuszy. Wśród kryteriów brano m.in. 
pod uwagę liczbę policjantów przypa-
dającą na jednego zatrzymanego „na 
gorącym uczynku”, własną inicjaty-
wę w zakresie działań profi laktycz-
nych czy wskaźniki wykrywalności 
przestępstw kryminalnych. Okolicz-
nościowe dyplomy i nagrody otrzy-
mali również komendanci komisaria-
tów w Mosinie i Suchym Lesie, które 
zajęły drugie i trzecie miejsce. Współ-
zawodnictwo pomiędzy posterunkami 
ma motywować policjantów do jesz-
cze lepszego wypełniania obowiązków 
służbowych. (kwg)

100. rocznica 
Powstania 

Wielkopolskiego

OSOBOWOŚĆ ROKU. Jan Grabkowski został „Wielkopolską Osobowością Ro-
ku 2017” w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego”. Starosta poznański wygrał w ka-
tegorii samorządność i społeczność lokalna. – Takie nagrody, choć nie są celem 
samym w sobie, to jednak mobilizują do jeszcze cięższej pracy – powiedział sta-
rosta. Ofi cjalna uroczystość wręczenia nagród odbyła się w poznańskim Hotelu 
„Bazar”. Więcej na stronie www.powiat.poznan.pl oraz 22 marca, w czwartkowym 
wydaniu „Głosu Wielkopolskiego”. (ts)
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Oferta szkół prowadzonych 
os. Mielżyńskiego 5a 
62-020 Swarzędz 
tel. 61 817 22 81
www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl

- Technikum
- Branżowa Szkoła I Stopnia
- Centrum Kształcenia Praktycznego
-  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (tryb zaoczny)
- Szkoła Policealna (tryb zaoczny)
- Kwalifi kacyjne kursy zawodowe (tryb zaoczny)

Szkoła wyposażona jest w najwyższej klasy sprzęt 
do nauki zawodu. Kształcenie odbywa się we 
wszystkich zawodach, zaś specjalnością szkoły 
jest współdziałanie z zakładami pracy w obszarze 
szkolenia zawodowego. W placówce są klasy pod 
patronatem Volkswagen Poznań, SKF Polska, IM-
PERIAL Logistics, CLIP Logistics. Uczniowie mają 
możliwość uczestniczenia w wymianach ze szkoła-
mi partnerskimi m.in. w Niemczech, Norwegii, Ro-
sji. Oferta edukacyjna technikum: technik ekonomi-
sta, technik mechatronik, technik informatyk, tech-
nik logistyk, technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, technik hotelarstwa, technik żywienia 
i usług gastronomicznych, technik automatyk. No-
wość: technik mechanik.
Drzwi otwarte:  6 kwietnia 2018 r., godz. 16.30, 

7 kwietnia 2018 r., godz.  9.30.

ul. Podgórna 12 
62-020 Swarzędz 
tel. 61 817 20 26
www.zs2swarzedz.powiat.poznan.pl

- Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego
Szkoła powstała w 1992 roku z inicjatywy lokalnej społeczności i ściśle z nią współpracuje. Dojazd do szkoły 
jest bardzo łatwy, gdyż budynek mieści się przy ulicy Podgórnej, w centrum miasta, nieopodal pętli autobusowej. 
II LO posiada rozbudowaną, nowoczesną bazę informatyczną oraz pracownie przedmiotowe wyposażone 
w projektory i tablice interaktywne. Placówka oferuje dogodny plan lekcji, zajęcia kończą się ok. godz. 15.00. 
Liceum kształci w czterech kierunkach: językowo-humanistycznym, matematycznym, przyrodniczym, policyj-
nym i sportowym. Działają trzy klasy akademickie pod patronatem poznańskich uniwersytetów, uczniowie tych 

zespołów mają zajęcia z naukowcami. Liceali-
ści z klas policyjnych i sportowych uczestniczą 
w obozach szkoleniowych. W ramach cyklu 
„Podgórna zaprasza”, organizowane są comie-
sięczne spotkania z ciekawymi ludźmi. Szko-
ła pomaga potrzebującym, organizując akcje 
charytatywne, uczniowie działają jako wolonta-
riusze. W kameralnej, liczącej dwanaście klas, 
szkole panuje przyjazna atmosfera.
Drzwi otwarte:   7 kwietnia 2018 godz. 10.00, 

12 maja 2018 godz. 10.00.

ul. Topolowa 2 
62-050 Mosina 
tel. 61 813 29 22
www.zsmosina.powiat.poznan.pl

- Liceum Ogólnokształcące
- Technikum
- Branżowa Szkoła I Stopnia
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (tryb zaoczny)
- Szkoła Policealna (tryb zaoczny)
- Internat
- WODiDZ
Szkoła z blisko 50-letnią tradycją kształ-
cenia zawodowego: technik logistyk, 
technik hotelarstwa, branżowa szkoła 
I stopnia, w liceum ogólnokształcącym: 
klasa wojskowa oraz kulturoznawcza 
(nowość), a także szkoły dla dorosłych. 
Placówka systematycznie realizuje 
edukacyjne projekty unijne i praktyki za-
graniczne w technikum. Współpracuje 
z Politechniką Poznańską, Wyższą 
Szkołą Logistyki i Centrum Szkolenia 
Wojsk Lądowych. Dysponuje interna-
tem z własnym zapleczem kuchennym. 
Drzwi otwarte:  17 marca 2018 r., 

godz. 9.00-12.00.

ul. Poznańska 2 
62-035 Kórnik 
tel. 61 817 02 56
www.zskornik.powiat.poznan.pl

- Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
- Technikum
Atuty szkoły to: 100-procentowa zdawalność egzaminu maturalnego, coroczne stypendia Rady Powiatu w Po-
znaniu, Prezesa Rady Ministrów dla uczniów za wysokie wyniki w nauce, możliwość uczestniczenia w różno-
rodnych zajęciach pozalekcyjnych, bezpłatne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury, systematyczna 
współpraca z uczelniami wyższymi oraz innowacje pedagogiczne, „Wirtualne Laboratoria”, „Wirtualna Fizyka 
- Wiedza Prawdziwa”, „Język niemiecki w pracy spedytora międzynarodowego”. Wśród uczniów i absolwentów 
szkoły są fi naliści i laureaci olimpiad oraz konkursów przedmiotowych. Placówka posiada znaczące osiągnię-
cia w wielu dyscyplinach sportowych. Ma też bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną, a wszystkie sale 
lekcyjne są wyremontowane i wyposażone w sprzęt multimedialny. Szkoła realizuje projekty unijne, praktyki za-
wodowe dla uczniów technikum organizowane są w renomowanych fi rmach logistyczno-spedycyjnych. Zespół 
Szkół w Kórniku to bezpieczna, kameralna i przyjazna uczniowi szkoła.
Drzwi otwarte: 17 marca 2018 r., godz. 10.30. 
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przez powiat poznański
ul. Obornicka 1, Bolechowo 
62-005 Owińska 
tel. 61 812 60 40
www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl

- Liceum Ogólnokształcące
- Technikum
Szkoła w Bolechowie ma bogatą ofertę edukacyjną. Nowością jest klasa policyjna mundurowa i strażacko-ra-
townicza na poziomie Liceum Ogólnokształcącego. Dużym zainteresowaniem cieszą się klasy wojskowe mun-
durowe. Placówka kształci również w zawodzie technik informatyk, technik logistyk i technik spedytor. Ucznio-
wie osiągają sukcesy w sportach obronnych na szczeblu ogólnopolskim, a także w olimpiadach i konkursach 
logistycznych. Szkoła posiada własną strzelnicę, siłownię, nowoczesne sale komputerowe, pracownie logi-
styczne. Oferuje liczne zajęcia pozalekcyjne rozwijające pasje uczniów, m.in.: koło strzeleckie, karate, fi lmowe, 
informatyczne, logistyczne. Organizuje warsztaty artystyczne i psychologiczne.
Drzwi otwarte: 13 kwietnia 2018 r. godz., 13.00-17.00.

ul. Szamotulska 24 
62-090 Rokietnica 
tel. 61 814 50 27
www.zsrokietnica.powiat.poznan.pl

- Technikum
- Branżowa Szkoła I Stopnia
- Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe
- Internat
Szkoła z tradycją oferująca kształcenie w atrakcyjnych za-
wodach takich jak: technik informatyk, technik hotelarstwa, 
technik architektury krajobrazu, technik organizacji rekla-
my oraz w szkole branżowej I stopnia, która zapewnia zdo-
bycie kwalifi kacji w każdym wybranym zawodzie. Praktyki 
we współpracy z renomowanymi pracodawcami i zakłada-
mi rzemieślniczymi. Szkoła współdziała z uczelniami wyż-
szymi: Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Przyrodni-
czym w Poznaniu, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Wyższą Szkołą Bankową oraz Wyższą Szko-
łą Pedagogiki i Administracji. Placówka kładzie nacisk na 
indywidualizację procesu nauczania. Uczniowie zdobywa-
ją dodatkowe kwalifi kacje, kończąc kursy, m.in. grafi ki kom-
puterowej, baristyczny, barmański, kelnerski, obsługi urzą-
dzeń sieciowych, przygotowania i testowania kabli światło-
wodowych, Akademii Cisco, obsługi pilarek, arborystyki czy 
nawadniania terenów zielonych. 
Drzwi otwarte:  20 kwietnia 2018 r., godz. 16.00, 

19 maja 2018 r., godz. 12.00.

ul. Rubież 20 
61-612 Poznań 
tel. 61 823 13 41
www.zsrokietnica.powiat.poznan.pl

- Technikum
Atutem szkoły jest łączenie doświadczenia i nowoczesności. Oferta edukacyjna dostosowana jest do zaintere-
sowań uczniów oraz zapotrzebowania na rynku pracy. Obecnie kształci w trzech kierunkach: technik architektu-
ry krajobrazu, technik informatyk i technik organizacji reklamy. Technikum w Poznaniu współpracuje z uczelnia-
mi wyższymi: Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Przyrodniczym, 
Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji w Poznaniu oraz Col-
legium Da Vinci. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach dodatkowych, podno-
szenia swoich kwalifi kacji w ramach projektów unijnych, zdobywania certyfi katów, m.in. Cisco Networking Aca-
demy, korzystania z darmowego oprogramowania w ramach Microsoft Imagine.
Drzwi otwarte: 21 kwietnia 2018 r., godz. 9.00-12.00, 19 maja 2018 r., godz. 9.00-16.00.

ul. Szkolna 1 
62-095 Murowana Goślina 
tel. 61 812 24 91
www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl

- Technikum
- Branżowa Szkoła I Stopnia
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

ul. Kasprowicza 3 
62-041 Puszczykowo 
tel. 61 813 34 11
www.lopuszczykowo.powiat.poznan.pl

- Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
- Internat
W roku szkolnym 2018/2019 placówka planuje uruchomić pięć oddziałów, w tym jeden sportowy. W pierwszym 
roku nauki wszystkie klasy będą realizowały takie same przedmioty, każdy na poziomie podstawowym. Języ-
ki obce nauczane w liceum to: angielski, niemiecki i hiszpański. W celu umożliwienia młodzieży uczenia się ję-
zyków na poziomie dostosowanym do ich umiejętności, zajęcia z tych przedmiotów będą odbywały się w sys-
temie międzyklasowym. Po pierwszej klasie uczniowie będą mogli dokonać ostatecznego wyboru przedmio-
tów realizowanych w zakresie rozszerzonym i uczestniczyć w nich w grupach międzyoddziałowych, o ile zgłosi 
się określona w przepisach liczba osób. Planowane oddziały to: sportowy (lekka atletyka), humanistyczno-arty-
styczny, ekonomiczno-politechniczny, dziennikarski, przyrodniczo-medyczny. Przedmioty rozszerzone będzie 
można wybrać spośród: języka polskiego, języka angielskiego, historii, matematyki, fi zyki, informatyki, geogra-
fi i, chemii i biologii. Puszczykowskie liceum jest znane z sukcesów uczniów i absolwentów klas sportowych na 
poziomie powiatu, województwa, kraju i Europy. Uczniowie klas sportowych, po typowych zajęciach lekcyjnych, 
codziennie trenują, a ponadto biorą udział w obozach sportowych, zawodach różnych szczebli, reprezentując 
liceum oraz szkolny klub sportowy Juvenia.
Drzwi otwarte: 24 marca 2018 r., godz. 9.00, 21 kwietnia 2018 r., godz. 9.00.

Szkoła w Murowanej Goślinie jest Kuźnią Talentów – to nie tylko tytuł nadany przez Stowarzyszenie Kucharzy 
Polskich, to rzeczywistość. Wizytówką placówki jest nowoczesna pracownia gastronomiczna. Kucharze z Mu-
rowanej Gośliny corocznie wygrywają prestiżowe konkursy. Szkoła kształci także w zawodzie technik hotelar-
stwa. W branżowej szkole I stopnia młodzież uczy się w klasach wielozawodowych. Firma Solaris Bus & Coach 
S.A. sprawuje patronat nad klasą w zawodzie mechatronik. Placówka gwarantuje dobry start, pewną przyszłość 
i poczucie bezpieczeństwa. Szkoła proponuje też bezpłatną naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
Drzwi otwarte: 6 kwietnia 2018 r., godz.13.00-17.00.

Zebrała: Małgorzata Roszak
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TRAMP-ek: Czy też czujesz, że wiosna 
już się zbliża?

TeniSówka: Te mrozy tak mi dały w kość, 
że już nawet nie mam ochoty na sporty zi-

mowe. Mam dość nart, łyżew i ciągłego 
oczekiwania na śnieg w powiecie. Chcę 
wreszcie się wygrzać na słońcu.

TRAMP-ek: Mam przeczucie, że 
Twoje marzenia wkrótce się spełnią. Tylko 

patrzeć, jak ptaki wrócą z dalekich krajów, 
a dookoła zrobi się zielono.

TeniSówka: A jak znam Ciebie, TRAMP-
-ku, nie możesz się już doczekać corocznej 
wizyty w Śnieżycowym Jarze. 

TRAMP-ek: Oczywiście, że tak. 
To dla mnie otwarcie sezonu wio-

sennych wypraw po powiecie. Ale w tym roku w marcu wolno tam 
jeździć tylko w niedziele i dni świąteczne. Na co dzień jest tam ostre 
strzelanie. Żołnierze w Biedrusku ćwiczą na poligonie z amunicją 
bojową i może być naprawdę niebezpiecznie.

TeniSówka: To muszę się wstrzelić w jakąś niedzielę, by zoba-
czyć te śliczne kwiatki. W tym roku zamierzam do tego zabrać ze 
sobą aparat fotografi czny i pochwalić się swoimi zdjęciami przyro-
dy wśród znajomych. Podpowiesz mi tylko, którędy najłatwiej tam 
dojechać?

TRAMP-ek: W zasadzie są dwie możliwości. Z Murowa-
nej Gośliny możesz kierować się na Uchorowo lub Starczanowo. 
W obydwu przypadkach od parkingu do rezerwatu jest kawałeczek 
drogi spacerem. Ale naprawdę warto. Śnieżyca wiosenna jest god-
na swojej nazwy.

TeniSówka: To ja mam jeszcze dla Ciebie ciekawą informację. 
Nie wiem, czy już wiesz, ale w niedzielę 25 marca w Puszczy Zie-

lonka będzie ofi cjalne rozpoczęcie sezonu tu-
rystycznego. Możesz się tam wybrać na rowe-
rze, pobiegać lub spacerować z kijkami do nor-
dic walking. Pewne to ostatnie będzie 
Cię najbardziej interesować.

TRAMP-ek: Taki jedenastokilo-
metrowy spacer będzie świetnie się wpi-
sywać w moje przygotowania do mi-
strzostw świata w nordic walking w Mo-
sinie, o których Ci ostatnio opowiadałem. 

TeniSówka: Ja też się cieszę na tę nadchodzą-
cą wiosnę. Mam nadzieję, że jak co roku będzie-
my razem dużo zwiedzać i aktywnie spędzać czas 
w powiecie.  

Agata TeniSówka Skowron
Ziemowit TRAMPek Maląg

Powiatowe wędrówki TRAMPka i TeniSówki

MUZYCZNE OBRAZY I IMPRESJE. Na Jazzowej Scenie Sezamu 
tym razem wydarzenie wyjątkowe. Wystąpi aktor Jan Nowicki i zespół 
De Profundis, którzy wspólnie przygotowali program „Droga Krzyżo-
wa. Muzyczne obrazy i impresje” do tekstów ks. Jana Twardowskie-
go. Misterium, oparte na tekstach księdza-poety wprowadzi widzów 
w nastrój skupienia i uwagi, tak charakterystyczny dla Wielkiego Po-
stu. Widowisko stworzone wg pomysłu Marka Stryszowskiego po raz 
pierwszy zaprezentowane zostało w kaplicy św. Kingi w kopalni soli w 
Wieliczce. Koncert odbędzie się w sobotę, 17 marca o godz. 19.30 w 
Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym. Bilety w cenie 20 zł.

RÓŻE EUROPY W PAŁACYKU. W 
sobotę, 17 marca o godz. 19.00 w 
swarzędzkim Pałacyku pod Lipami 
wystąpi zespół Róże Europy, który 
świętuje jubileusz 35-lecia pracy ar-
tystycznej. Jako support wystąpi 
swarzędzki zespół Revolfi ghter. Ró-
że Europy to jeden z najbardziej po-
pularnych zespołów drugiej połowy 
lat 80., zaliczany do tak zwanej sce-
ny alternatywnej. Na swoim koncie 
ma wiele przebojów, choćby „Je-
dwab”, „Stańcie przed lustrami” czy 
„List do Gertrudy Burgund”. Zespół 
swoją trasę promuje hasłem „Róże 

FM: produkujemy satysfakcję”. Przez 35 lat działalności grupa sprze-
dała milion płyt i zagrała tysiące koncertów. Wstęp na koncert wolny.

KAZIK & KWARTET PRO FORMA. Wspólna historia Kazika i Kwar-
tetu ProForma sięga roku 2012. Gościnne wykonanie kilku utworów 
ojca Kazika podczas jednego z koncertów zespołu, przerodziło się 
w dłuższą współpracę. W jej wyniku ukazały się dwupłytowy koncer-
towy album „Wiwisekcja” i płyta DVD „Diwidisekcja”. W maju ubiegłe-
go roku premierę miał pierwszy studyjny album o wiele mówiącym ty-
tule „Tata Kazika kontra Hedora”. Tym razem Kwartet ProForma na 
warsztat wziął wiersze Stanisława Staszewskiego odnalezione w ro-
dzinnych archiwach. Podczas koncertu w Centrum Kultury Przeźmie-
rowo 19 marca o godz. 20.00 usłyszymy nie tylko piosenki z najnow-
szej płyty, ale i już znane utwory. Bilety w cenie65 zł.  Zebrał (ts)

DZIEJE SIĘ W POWIECIEDZIEJE SIĘ W POWIECIE Na boiskach już wiosna
Czwartoligowcy w 
nadchodzący week-
end rozpoczynają 
walkę o punkty. Po 
półmetku rozgrywek 
zdecydowanym li-
derem jest Mieszko 
Gniezno.

– Już przed sezonem za-
powiadaliśmy, że naszym ce-
lem jest awans. Byłoby rewe-
lacyjnie, gdybyśmy zakończy-
li sezon z kompletem punktów 
na koncie – mówi Dawid Frąc-
kowiak, menedżer drużyny z 
pierwszej stolicy Polski. To dru-
gie wcale nie jest nierealne, bo 
Mieszko pierwszą część sezonu 
przeszedł suchą stopą. Wygrał 
wszystkie mecze i teraz ma aż 
16 punktów przewagi nad drugą 
w tabeli Unią Swarzędz. – Tyl-
ko kataklizm może pozbawić 
rywali wygranej w grupie pół-
nocnej – mówią w klubie z po-
wiatu poznańskiego. 

I dużo w tym racji, bo od-
robić takie straty nie sposób. 
Wiele będziemy wiedzieć już 
po pierwszej wiosennej kolej-
ce, bo do Swarzędza przyjedzie 
właśnie Mieszko. Unia do tego 
meczu przygotowywała się pie-

czołowicie, m.in. na zgrupowa-
niu w Kołobrzegu. – Wszystko 
co sobie zaplanowaliśmy przed 
tym obozem, udało się nam zre-
alizować – zapewnia Damian 
Ludwiczak, drugi trener druży-
ny. Za plecami Unii są Warta 
Międzychód oraz Tarnovia Tar-
nowo Podgórne. Ten drugi klub 
ostatnio miał pewne problemy 
natury organizacyjnej. Ich efek-
tem jest zmiana na trenerskim 
stołku. Marcina Kikuta zastąpił 
Zbigniew Zakrzewski. 

W górnej części tabeli, któ-
ra po reorganizacji zachowa IV-

-ligowy byt, jest także zajmują-
ca piątą lokatę Kotwica Kórnik. 
Tuż pod kreską, bo na dziewią-
tym miejscu, jest Grom Plewi-
ska. Zespół z powiatu poznań-
skiego wiosną będzie zatem 
musiał powalczyć o awans w ta-
beli. Ma w tym pomóc pozyska-
ny zimą Szymon Kaźmierow-
ski, który swego czasu, grając w 
barwach Groclinu Grodzisk, był 
uważany za wschodzącą gwiaz-
dę ekstraklasy.    

O miejsce w ósemce na pew-
no spróbują też powalczyć zaj-
mujący obecnie dwunaste miej-

sce piłkarze GKS Dopiewo. – 
Wielu już nas skreśliło i ja z tego 
powodu się… cieszę. Im więcej 
osób będzie lekceważyło nasz 
zespół, tym większą niespo-
dziankę będziemy w stanie spra-
wić – twierdzi kapitan zespołu 
Maciej Ratajski. Z powiatowych 
drużyn po jesieni w najgorszej 
sytuacji wydaje się być Huragan 
Pobiedziska, który plasuje się na 
czternastej pozycji. I tam jednak 
nikt nie zamierza składać broni, 
bo jak mówi powiedzenie: „do-
póki piłka w grze…”. 

Tomasz Sikorski

Lipno trenuje już na trawie
Hokeiści Lipna Stęszew za-

kończyli sezon halowy. Jego 
ukoronowaniem był turniej fi na-
łowy Ligi Centralnej Enea Cup 
2018. – To rozgrywki dla dru-
żyn, które z różnych względów 
nie startują w mistrzostwach Pol-
ski. W tym roku odbyły się czte-
ry turnieje. Ten ostatni, rozegra-
ny został u nas, w Stęszewie. W 
klasyfi kacji generalnej całej li-
gi nasz drugi zespół zajął trze-
cie miejsce, a pierwsza drużyna 
uplasowała się na czwartej pozy-
cji – opisuje Waldemar Dzierla, 
kierownik zespołu. 

Ligę Centralną wygrała Po-
lonia Skierniewice, a drugie 
miejsce zajęła Ósemka Tarnow-
skie Góry. Nagrody indywidu-
alne zgarnęli jednak zawodnicy 

Lipna. – Królem strzelców zo-
stał, i to z ogromną przewagą nad 
resztą stawki, Piotr Kociemba, a 
najlepszym bramkarzem cyklu 
wybrano Macieja Berusa. Ten 
drugi ma blisko 40 lat i w pew-

nym momencie zrezygnował na-
wet z uprawiania sportu. Dał się 
jednak namówić na powrót do 
bramki i teraz gra wspaniale. To 
bardzo mocny punkt naszej dru-
żyny – dodaje.

Obecnie laskarze ze Stęsze-
wa koncentrują się już na roz-
grywkach na trawie. Po rundzie 
jesiennej Lipno zajmuje ósme 
miejsce i wiosną będzie grało w 
grupie spadkowej. – Jesteśmy 
beniaminkiem ekstraklasy i na-
szym celem jest utrzymanie się 
w tej klasie rozgrywkowej. Wio-
sną będziemy grać po cztery me-
cze, dwa razy u siebie i dwa razy 
na wyjeździe, ze Startem Gnie-
zno, LKS Rogowo i Siemia-
nowiczanką. Najsłabsza z tych 
czterech ekip spadnie do drugiej 
ligi, a przedostatnia zagra baraż. 
My startujemy z niezłej pozycji, 
bo na razie wyprzedza nas tylko 
gnieźnieński Start – kończy Wal-
demar Dzierla.

Tomasz Sikorski
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Fragment meczu Unia Swarzędz – Huragan Pobiedziska


