
ISSN 2544-3925 nr 24/34  17 gmin powiatu poznańskiego 2 listopada 2018  www.powiat.poznan.pl

Dokończenie na str. 2Fo
t. 

– 
To

m
as

z 
Si

ko
rs

ki

Schronisko dla zwierząt w Skałowie skończyło właśnie trzy lata. – Na ten moment 
mamy na pokładzie 180 psów i 20 kotów. To optymalna liczba. Innych zwierząt nie 
przyjmujemy, choć wiem, że prędzej czy później pojawi się problem zwierzaków eg-
zotycznych – mówi dyrektor Paweł Kubiak.

W Skałowie zwierzęta znajdują miłość

Schronisko w Skałowie zbudowało 
jedenaście gmin, dziesięć z powia-

tu poznańskiego oraz Nekla. To one 
też w dużej mierze fi nansu-
ją placówkę, płacąc skład-
kę członkowską. – Ktoś 
powie, że bezdomne 
psy i koty to nie pro-
blem. Ale kiedy takie 
zwierzę błąka się po 
ulicy, to ktoś musi się 
nim zająć. Zwierzęta 
przywożone są do nas 
przez służby miejskie. 
W sumie, przez te trzy lata 
przyjęliśmy 1714 zwierzaków. 
Głównie były to psy. Do tego doszło 
350 kotów oraz dwa króliki – mówi Pa-

weł Kubiak. – Staramy się nie przyjmo-
wać zwierząt od osób prywatnych, bo 
nie chcemy spełniać zachcianek ludzi, 

którym znudził się dotychcza-
sowy pupil – dodaje.

Zwierzęta, które tra-
fi ają do Skałowa można 
adoptować. – Nie jeste-
śmy jednak sklepem. U 
nas nie ma sytuacji, że 
ktoś przyjeżdża i po kil-
ku minutach ma już psa 

czy kota. Mamy okre-
ślone procedury. Z oso-

bą, która jest zainteresowana 
adopcją, przeprowadzamy roz-

mowę i ankietę. Pytamy o warunki 
mieszkaniowe, czy w rodzinie są dzie-

ci, a jeśli tak, to w jakim wieku. Dopiero 
potem sami proponujemy pieska. Moż-
na z nim wyjść na spacer, lepiej go po-
znać. Po kolejnym spotkaniu fi nalizuje-
my sprawę. Wychodzimy z założenia, że 
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Metropolia walczy ze smogiem

W 160 szkołach Metropolii Poznań, w tym także w powiecie poznańskim, zainstalowane zostaną czujniki pomiaru jakości powietrza. Zain-
staluje je fi rma INEA, która wygrała przetarg. Realizację projektu wyceniono na 1 268 179,20 zł brutto. Potrwa on trzy lata i obejmuje tak-
że przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród dzieci i młodzieży.

– I w tym właśnie upatru-
ję naszego sukcesu, ponieważ 
przez dzieci bardzo często docie-
ra się do ich rodziców. Oni ma-
ją być swego rodzaju ambasado-
rami tej akcji. Dlatego przepro-
wadzamy ją właśnie w szkołach. 
Chcemy edukować, ponieważ 
tylko wyedukowane społeczeń-
stwo może działać i pracować na 
swoją rzecz, w tym przypadku na 
rzecz swojego zdrowia. Niestety, 
poziom zanieczyszczenia nasze-
go powietrza cały czas jest duży. 
A to powietrze jest nam przecież 
potrzebne do życia – mówił Jan 
Grabkowski, starosta poznański 

i jednocześnie wiceprezes Za-
rządu Stowarzyszenia Metropo-
lia Poznań.

System monitorujący po-
wietrze składać się będzie z 
miernika zanieczyszczenia za-
instalowanego na zewnątrz 
szkoły, monitora informacyj-
nego wewnątrz budynku oraz 
komputera. Pierwsze systemy 
pomiarowe będą gotowe w ter-
minie czterech tygodni od pod-
pisania umowy. Montaż wszyst-
kich zestawów powinien się 
zakończyć w ciągu trzech mie-
sięcy. Projekt realizowany przez 
Stowarzyszenie Metropolia Po-

znań jest pierwszą tego rodza-
ju akcją metropolitalną w kra-
ju. Oprócz kampanii edukacyj-
nej przygotowane zostaną spot 
radiowy oraz telewizyjny. Do-
datkowym wsparciem akcji ma-
ją być ulotki i plakaty.

– Czyste powietrze to prio-
rytet dla nas wszystkich. Dla-
tego rozpoczynamy współpra-
cę ze szkołami – mówił Jacek 
Jaśkowiak, prezydent Pozna-
nia i prezes Zarządu Stowarzy-
szenia Metropolia Poznań. On 
również podkreślał rolę eduka-
cji w tym projekcie. – W placów-
kach oświatowych realizowa-

ny będzie specjalny program dla 
dzieci i młodzieży. Ważne jest 
też kształtowanie świadomości 
wśród ich rodziców. Liczymy, że 
lokalne stacje pomiarowe będą 
dla nich czynnikiem mobilizują-
cym do zmiany przyzwyczajeń i 
większej troski o środowisko w 
codziennym życiu – dodał.

– Środki, które Stowarzy-
szenie przeznacza na realizację 
projektu są znaczne, ale też ska-
la problemu jest ogromna. Za-
nieczyszczone powietrze wy-
wołuje alergie, choroby układu 
oddechowego, układu krążenia, 
a także przyczynia się do roz-

woju nowotworów. Celem na-
szej akcji jest właśnie uświado-
mienie mieszkańcom skali te-
go problemu. A przecież za stan 
czystości powietrza odpowie-
dzialni jesteśmy w dużej mierze 
my sami – dodał Jan Grabkow-
ski. Oprócz starosty poznań-
skiego oraz prezydenta Pozna-
nia, umowę podpisali przedsta-
wiciele fi rmy INEA.

– Ochrona środowiska 
i naszego zdrowia, a przede 
wszystkim zdrowia naszych 
dzieci jest dla nas bardzo waż-
na. Jeśli technologia może to 
wspierać, to jesteśmy bardzo 

zainteresowani takimi inicja-
tywami – skomentował Michał 
Bartkowiak, Chief Operating 
Offi  cer INEA. Warto przy tym 
dodać, że projekt prowadzony 
jest we współpracy z Naukową 
Akademicką Siecią Kompute-
rową – Instytutem Badawczym 
(NASK). Wyniki pomiarów bę-
dą dostępne na stronie projek-
tu Edukacyjnej Sieci Antysmo-
gowej: esa.nask.pl/map. Dane 
prezentowane będą też na ekra-
nach informacyjnych umiesz-
czonych w szkołach, gdzie 
wzbogacą je treści edukacyjne 
opracowane przez INEA. (ts)

jeśli ktoś przyjeżdża do nas drugi, trzeci 
raz, i to z rodziną, to mu naprawdę zale-
ży. To chroni przed nietrafi onymi decy-
zjami – twierdzi dyrektor.

A tych decyzji trzeba było pod-
jąć sporo, bo do adopcji trafi ło aż 1236 
zwierząt. – To bardzo dobry wynik. Te 
statystyki podkreślają także sens na-
szej działalności – uważa Paweł Ku-
biak. Schronisko w Skałowie, mające 
do dyspozycji ponad 5 hektarów po-
wierzchni, ma już zresztą swoją markę i 
bardzo ciekawą ofertę. – Ze wspomnia-
nego wybiegu mogą korzystać wszyscy 
mieszkańcy pobliskich gmin. I sporo 
osób tak robi. W weekendy przyjeżdża 
do nas mnóstwo ludzi ze swoimi czwo-
ronogami. Oprócz schroniska prowa-
dzimy również hotel dla psów. W okre-
sie wakacyjnym jest nim ogromne za-
interesowanie. Czasami brakuje nawet 
miejsc – mówi dyrektor. 
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Schronisko 
w Skalowie dziennie 

potrzebuje 

około 70 kg 
karmy dla zwierząt.
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Trwa sportowa rywalizacja w ramach mistrzostw szkół powiatu poznańskiego. W Kórnickim Centrum 
Rekreacji i Sportu Oaza o medale i puchary walczyli najlepsi pływacy.
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Z miłości do zwierząt
Jak taki psi hotel działa? – 

Identycznie jak hotele przezna-
czone dla ludzi. Można przy-
wieźć do nas swojego pupila 
i zostawić go na kilka dni. Ceny 
nie są wygórowane. Miejsc ho-
telowych mamy 52. Pies, który 
do nas trafi , jest dwa razy dzien-
nie wyprowadzany na spacer 
i zawsze ma pełną miskę jedze-
nia. W schronisku mamy moni-
toring, są kamery, ale póki co 
właściciel zwierzaka nie może 
doglądać swojego czworono-
ga za pośrednictwem internetu 
– śmieje się Paweł Kubiak. Ko-
lejnym pomysłem schroniska 
w Skałowie jest stworzenie 
cmentarza dla zwierząt. Wła-
śnie zakupiono specjalny piec 
do kremacji. Ten projekt ma wy-
startować w listopadzie. 

– W Poznaniu brakuje ta-
kiego cmentarza i wiem, że spo-
ro ludzi jeździ ze swoimi zwie-
rzętami do Wrocławia czy Piły. 
Nie czarujmy się, wiele czwo-
ronogów traktowanych jest na 
równych prawach jak pozosta-
li domownicy. Są rozpieszcza-
ne i kochane. A prawo zabrania 
zakopywania zwierząt na własną 
rękę. Jedyna możliwość to odda-
nie takiego zwierzęcia do wete-
rynarza, co wiąże się z jego utyli-
zacją. Liczymy więc na to, że na-
szą ofertą zainteresuje się wiele 
osób – uważa dyrektor schroni-
ska, które na szeroką skalę pro-
wadzi także różnego rodzaju ak-
cje edukacyjne, wspierane m.in. 
przez powiat poznański.

– Jako nauczyciel i były dy-
rektor szkoły doceniam rolę edu-
kacji. W placówce posiadamy 
dużą salę, w której możemy pro-
wadzić zajęcia z dziećmi i mło-
dzieżą. Uczymy ich postępowa-
nia ze zwierzętami, oprowadza-
my po schronisku. Szkoły bardzo 
chętnie korzystają z takich zajęć. 
Przez te trzy lata przeszkolili-
śmy już ponad trzy tysiące dzie-
ciaków – wylicza Paweł Kubiak. 
Niestety, dzieci w myśl przepi-
sów prawa nie mogą zostać wo-
lontariuszami. Chyba że przyja-
dą do schroniska wraz z nauczy-
cielem lub rodzicami. 

A pomoc wolontariuszy 
jest nieoceniona. – Zatrudnia-
my osiem osób. To tak na styk, 

bo praca jest dwuzmianowa. A 
w zasadzie trzyzmianowa, bo 
w nocy także ktoś musi być w 
schronisku. To powoduje, że 
głównym zajęciem naszych pra-
cowników jest sprzątnie, kar-
mienie oraz drobne prace pie-
lęgnacyjne. W takiej sytuacji 
część prac, jak choćby wypro-
wadzanie psów na spacery, wy-

konują właśnie wolontariusze. 
Jest ich sporo. Są osoby, któ-
re przyjeżdżają do Skałowa co-
dziennie. Przekrój wiekowy jest 
bardzo duży. Od młodzieży, po 
seniorów – zapewnia dyrektor.

Co sprawia, że cały czas po 
ulicach biegają bezdomne psy 
i jak temu zapobiec? – Bardzo 
istotne jest czipowanie zwierząt, 
bo dzięki temu łatwiej takie za-
gubione zwierzę odnaleźć. Nie-
oceniony jest także… Facebo-
ok. Prawdę mówiąc nie wiem, 
jak praca schronisk wyglądała 
przed pojawieniem się tego me-
dium. Często się zdarza, że już 
godzinę po zamieszczeniu ogło-
szenia odzywa się do nas wła-
ściciel lub jego znajomy. Magia 

Facebooka jest nieprawdopo-
dobna – śmieje się Paweł Ku-
biak. Powszechnie panuje opi-
nia, że najwięcej zwierząt traci 
swój dom w okresie letnim, gdy 
wiele osób wyjeżdża na waka-
cje i po prostu wyrzuca swoich 
dotychczasowych ulubieńców 
na ulicę. 

– My takiej zależności nie 
zauważyliśmy – mówi Paweł Ku-
biak. W tej chwili w prowadzo-
nym przez niego schronisku jest 
180 psów i 20 kotów. – To opty-
malna liczba, choć wiadomo, że 
jak będzie trzeba, to przyjmiemy 
ich więcej. Zmniejszy się jednak 
wtedy komfort zwierzaków – do-
daje. Schronisko w Skałowie na 
ten moment nie przyjmuje eg-
zotycznych zwierząt. – Zdajemy 
sobie jednak sprawę, że prędzej 
czy później będziemy musieli 
zmierzyć się z tym tematem. Co-
raz więcej osób ma żółwie, róż-
ne pająki czy węże. Bo taka jest 
moda – dodaje. Mody mają jed-
nak to do siebie, że szybko mija-
ją. I co wtedy?

– Niestety, wiele osób cały 
czas bardzo przedmiotowo trak-
tuje zwierzęta. I szybko się nimi 
nudzi. Dlatego tak restrykcyj-
nie przestrzegamy przepisów 
dotyczących adopcji. Dzięki te-
mu jednak, psy lub koty, które 
opuszczają nasze schronisko, 
później już do nas nie trafi ają 
– kończy dyrektor placówki w 
Skałowie. 

Tomasz Sikorski

Paweł Kubiak, dyrektor Schroniska w Skałowie

Dokończenie ze str. 1
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Trzeba się systematycznie uczyć

Aż 74 uczniów ze szkół prowadzonych przez 
powiat poznański otrzymało stypendia Rady Po-
wiatu w Poznaniu. Najlepsza w tym gronie okaza-
ła się Renata Kowalew z Zespołu Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, któ-
ra w minionym roku szkolnym uzyskała średnią 
ocen 5,69.

Co trzeba zrobić, aby osiągnąć taki wynik?
Trzeba się systematycznie uczyć, z dnia na 

dzień. I być dobrze przygotowanym na każdą lek-

cję, nie mówiąc już o sprawdzianach czy kartków-
kach. 

Dużo czasu poświęcasz na naukę?
Właśnie, że nie. Nauka przychodzi mi łatwo. 

Nie muszę ślęczeć godzinami nad książkami i wku-
wać. 

Jakie przedmioty są Ci najbliższe?
Matematyka i geografi a. Obecnie uczęszczam 

do czwartej klasy o profi lu technik logistyk. W 
tym kierunku chciałabym się zresztą kształcić da-
lej. Mam zamiar dobrze przygotować się do matu-
ry, zdać ją, a następnie kontynuować naukę na stu-
diach. 

Od pani dyrektor Waszej szkoły, Beaty Stra-
my, wiem, że jesteś osobą, która nie tylko kon-
centruje się na nauce. Co zatem jeszcze robisz?

Trochę tego jest, bo tańczę w zespole ludo-
wym, lubię strzelectwo sportowe, a ostatnio zrobi-
łam też kurs operatora wózka widłowego. 

Można więc powiedzieć, że zainteresowania 
masz różnorodne?

Kurs zrobiłam, ponieważ był darmowy i chcia-
łam wykorzystać okazję. W końcu nie wiadomo, co 
w życiu może się przydać. Taniec natomiast to mo-
ja wielka pasja. Realizuję się w Zespole Folklory-
stycznym „Goślinianie”. Próby mamy raz w tygo-
dniu, do tego dochodzą jeszcze występy. 

A strzelanie?
W szkole w Bolechowie są klasy mundurowe 

i jest też klub strzelecki. Chętnie tam zaglądam i 
uczestniczę w zajęciach. Mamy zresztą niezłe osią-
gnięcia, ponieważ w ubiegłym roku na zawodach 
strzeleckich „Srebrne muszkiety” drużynowo za-
jęliśmy trzecie miejsce. Treningi nie idą zatem na 
marne.

Rozmawiał Tomasz Sikorski   

Rower gminny w PobiedziskachRower gminny w Pobiedziskach

Zintegrowane węzły przesiadkowe rosną w po-
wiecie poznańskim jak grzyby po deszczu. To nie 
tylko parkingi dla samochodów i rowerów. Gminy 
kupują także hybrydowe autobusy, a w Pobiedzi-
skach powstał nawet system rowerów gminnych. 
Funkcjonuje on podobnie do roweru miejskiego w 
Poznaniu. Żeby wypożyczyć rower wystarczy zalo-
gować się do systemu, uiścić opłatę aktywacyjną i 
już można wskakiwać na siodełko. 

– Przez pierwsze cztery godziny można z tych 
rowerów korzystać nieodpłatnie. W tym czasie każ-
dy może załatwić swoje sprawy w mieście, poje-
chać do lekarza, zrobić zakupy, czy też po prostu 
wybrać się na krótszą lub dłuższą przejażdżkę po 
okolicy. Tym bardziej, że mamy wokół Pobiedzisk 

piękne, malownicze tereny – mówi Dawid Moliń-
ski z Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska. 

Stacje wypożyczania rowerów powstały przy 
dworcach kolejowych w Pobiedziskach, Pobiedzi-
skach Letnisku i Biskupicach. Z jednośladów ko-
rzystają zarówno turyści jak i mieszkańcy gminy. 
– Jest to świetne rozwiązanie. Osobiście wybieram 
wycieczki do lasu, nad jezioro – mówi Kacper An-
drzejczyk, mieszkaniec Pobiedzisk. 

Do dyspozycji cyklistów jest szesnaście rowe-
rów. System jest zintegrowany z poznańskim ro-
werem miejskim. Przy węźle w Pobiedziskach jest 
jeszcze jedna nowinka techniczna. Jest nią stacja ła-
dowania samochodów elektrycznych.

Maciej Maliński (Telewizja Powiatowa17.)

Przebudowa drogi z Pobiedzisk do Iwna
Rozpoczęła się przebudo-

wa jednej z najważniejszych 
dróg powiatowych łączącej Po-
biedziska z Iwnem. - Stan na-
wierzchni na całym odcinku po-
zostawiał tam sporo do życze-
nia. Brakowało też chodników 
i ścieżki rowerowej W związku 
z tym już kilka lat temu podję-
liśmy działania projektowe ma-
jące na celu przebudowę całej 

drogi, czyli od Pobiedzisk aż do 
węzła na drodze S5 – mówi Ma-
rek Borowczak, dyrektor Zarzą-
du Dróg Powiatowych w Pozna-
niu.

W pierwszym etapie zmo-
dernizowany zostanie ponad 
5-kilometrowy odcinek z Pobie-
dzisk do Kociałkowej Górki. W 
miejscowości Kapalica zostanie 
wybudowana kanalizacja desz-

czowa. Droga zyska też nową 
nawierzchnię. Powstaną chod-
niki, przepusty i zjazdy. Szaco-
wany koszt inwestycji to blisko 
17 milionów złotych. Ponad 3 
miliony powiat poznański pozy-
skał ze środków unijnych. Za-
kończenie prac planowane jest 
na koniec października 2019 ro-
ku.  Maciej Maliński 

(Telewizyjna Powiatowa17.)
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WYDARZY SIĘ W POWIECIEWYDARZY SIĘ W POWIECIE
MUR OFF ROCK. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekre-

acji w Murowanej Goślinie 
odbędzie się XIV edycja im-
prezy pod nazwą Mur off  
Rock. Jest ona przeznaczona 
dla młodych zespołów pre-
ferujących cięższe, choć nie 
tylko, brzmienia. Tym razem 
na scenie zaprezentują się 
takie grupy jak Obcy, Squall, 
Paranoid Mind oraz Flying 
Heads. Ci ostatni pochodzą z 
Murowanej Gośliny. – Jeste-
śmy trójką młodych, przystoj-
nych, wysportowanych i bez 
nałogów facetów grających 
niezniszczalnego rock and 
rolla – można przeczytać na 
stronie zespołu. Przystojnych 

panów wspomaga jeszcze „jedyna i niepowtarzalna królewna”. Im-
prezę zaplanowano na 3 listopada. Pierwszy zespół zagra o godz. 
19.00. Bilety w cenie 15 i 10 zł.  

PADEREWSKI ALL INCLUSIVE. W środę, 7 listopada o godz. 19.00, w 
Swarzędzkiej Sali Koncertowej 
w Zalasewie odbędzie się mul-
 medialne widowisko koncer-

towe „Fantazja Polska, czyli 
Paderewski All Inclusive“. Ideą 
programu jest przedstawienie 
najważniejszych momentów 
z życia wybitnego męża stanu 
i artysty, Ignacego Jana Pade-

rewskiego. Kanwą opowieści będą „Pamiętniki” Paderewskiego 
spisane przez Mary Lawton. Historia zostanie ukazana dwutorowo: 
za pomocą rekonstrukcji poprzez wykonanie utworów i narrację 
aktorów oraz przy współudziale rapera, który w improwizowany 
sposób komentować będzie dzisiejsze znaczenie wielkich dokonań 
Paderewskiego. Całość uzupełnią felietony fi lmowe przedstawiają-
ce szerszy kontekst historyczny przedstawianych wydarzeń. Na wi-
dowisko obowiązują bezpłatne wejściówki, które można odbierać 
w Ośrodku Kultury w Swarzędzu.

MARTYNA JAKUBOWICZ W SUCHYM LESIE. Martyna Jakubowicz 
to jedyna w swoim rodzaju 
wokalistka. Obdarzona cha-
ryzmą i charakterystycznym 
głosem, który sprawia, że jej 
ballady, łączące wpływy fol-
ku, bluesa i rocka, należą do 
najbardziej rozpoznawalnych 
pośród kanonu polskiej mu-
zyki rozrywkowej. Ta świetna 
artystka wraz z zespołem Żona 
Lota wystąpi 11 listopada o 
godz. 18.00 w Centrum Kul-
tury i Bibliotece Publicznej 
Gminy Suchy Las. Martyna Ja-
kubowicz na swoim koncie ma 
aż piętnaście albumów, któ-
re znalazły uznanie nie tylko 
wśród szerokiej publiczności 

ale również zostały docenione przez zagraniczną prasę oraz krajo-
wą branżę muzyczną. Ostatni album – „Zwykły Włóczęga”, trafi ł do 
sklepów w maju 2018 roku. Zawiera on piosenki Boba Dylana. Bile-
ty w cenie 50 i 40 zł. (opr. ts)
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TRAMP-ek: TeniSówko, podpowiedz mi proszę, 
jak możemy aktywnie spędzić najbliższy weekend. 

TeniSówka: Prawdę powiedziawszy, TRAMP-
-ku, w najbliższych dniach chciałabym raczej odpo-

cząć. Planuję usiąść w miękkim fotelu i oddać się 
przyjemnej lekturze z kubkiem ciepłej herbaty z 
miodem w ręce.

TRAMP-ek: W sumie to niezła myśl. Masz 
już upatrzoną jakąś konkretną książkę? 
TeniSówka: Jestem w nastroju na czytanie baśni 

i legend. Chciałbym bliżej poznać historie związane z 
naszą okolicą. 

TRAMP-ek: Jedną z moich ulubionych jest le-
genda o Maruszce. Choć przyznam, że jest dość smut-

na. Weselsza jest na pewno ta o Pierdole z Gądek.
TeniSówka: Tę ostatnią akurat znam. 

Czytałam o niej niedawno w „Prasowej17.”. 
TRAMP-ek: To może poczytaj 

o Czarnej i Białej Damie. Jedna bywa w Będlewie, a druga w Kórniku. 
Historia o tej pierwszej, słynącej z niesamowitej urody Felicji Potoc-
kiej, jest nieco podobna do opowieści o Maruszce.

TeniSówka: Bardzo chętnie. Szukam też legend z okolic Mosiny. 
Tej o Elegancie, Jeziorze Skrzynki czy Studni Napoleona. Są różne ich 
wersje, a chciałabym poznać ich jak najwięcej.

TRAMP-ek: Niełatwo je wszystkie znaleźć, ale ostatnio wpa-
dły mi w ręce książki, które zbierają opowieści z okolic Swarzędza i z 
Puszczy Zielonka. Zwłaszcza te ostatnie bardzo mnie zaciekawiły. W 
niedzielę planuję być w bibliotece w Suchym Lesie. Na pewno mają je-
den egzemplarz. Zapytam, czy mi wypożyczą.

TeniSówka: W niedzielę biblioteki są najczęściej zamknięte. Co 
planujesz tam robić?

TRAMP-ek: Ja też lubię bajki i legendy. I właśnie dlatego będę 
w najbliższą niedzielę uczestniczył w kolejnym już sucholeskim Gło-
śnym Czytaniu Bajek. O jedenastej posłuchać będzie można historii 
Muminków. Wcześniej były już czytane na przykład opowieści o Ku-
busiu Puchatku czy o Mamie Mu.

TeniSówka: Wiesz, TRAMP-ku, to pu-
bliczne czytanie dzieciom bajek to wspaniała ini-
cjatywa. Sama chętnie bym się w coś takiego za-
angażowała.

TRAMP-ek: To świetny pomysł. 
Może dzięki temu zostaniesz zawodo-
wym lektorem.

TeniSówka: Nie zastanawiałam się 
jeszcze nad tym kim będę w przyszłości, ale 
kto wie? 

TRAMP-ek: To może jednak wybierze-
my się tam razem? Będziesz miała okazję poznać ta-
kiego lektora i może w przyszłości nawiążecie współ-
pracę.

TeniSówka: TRAMP-ku, jak zwykle mnie prze-
konałeś. Pojedziemy tam razem.

 Agata TeniSówka Skowron
Ziemowit TRAMP-ek Maląg
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Dom w Lisówkach pokazał  się na targach
Blisko 400 osób odwiedziło 

stoisko Domu Pomocy Spo-
łecznej w Lisówkach podczas 
dziewiątej edycji targów „Viva 
Seniorzy”. To największe tego ty-
pu targi w Polsce. Na gości czeka-
ły ekologiczne materiały promo-
cyjne, okazałe jabłka z logo DPS 
w Lisówkach oraz przewodnik, 
informujący w przystępny sposób 
o zasadach przyjęcia do placów-
ki, z szatą grafi czną opracowaną 
specjalnie z myślą o seniorach. 

– W targach uczestniczymy 
od ich pierwszej edycji. Jesteśmy 
na nich jedynym domem pomocy 
społecznej dla osób w podeszłym 
wieku, który działa na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej. Co 
nas wyróżnia? Z pewnością wa-

runki bytowe. Jedno– i dwuoso-
bowe pokoje, niedługi czas ocze-
kiwania na przyjęcie, rozbudo-
wana baza rehabilitacyjna oraz 

wspaniałe położenie w otulinie 
Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego. I co równie ważne, szyb-
ka komunikacja, czyli możliwość 

dojazdu do Poznania – mówi Ro-
bert Leszczak, zastępca dyrekto-
ra DPS w Lisówkach. 

Dom przeznaczony jest dla 
osób w podeszłym wieku. Potrze-
bę zamieszkania w Lisówkach 
zgłasza się pracownikowi socjal-
nemu Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie lub Ośrodka Po-
mocy Społecznej właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania 
osoby ubiegającej się o przyjęcie. 
DPS w Lisówkach przyjmuje na 
podstawie decyzji kierującej na 
pobyt stały lub czasowy. – Stara-
my się stworzyć jak najlepsze wa-
runki dla seniorów z całej Polski, 
stąd też obecność na targach – do-
daje Robert Leszczak. 

Anna Jaworska

Zbyszek dba o bezpieczeństwo 

Zebra Zbyszek zwiększa 
bezpieczeństwo na drogach po-
wiatu poznańskiego. To inicja-
tywa Autostrady Wielkopolskiej 
wspierana przez powiat poznań-
ski. Przy czterech szkołach w 
gminach Buk i Dopiewo nie tak 
dawno powstały nowatorskie 
przejścia dla pieszych. – Wyma-
lowane na drodze postacie zebr 
już kilkadziesiąt metrów przed 
przejściem informują kierow-
ców, że powinni zwolnić i za-
chować szczególną ostrożność. 
Na drodze są również napisy in-
struktażowe dla dzieci. Wszyst-
ko po to, aby zwiększyć bezpie-
czeństwo – mówi Tomasz Łu-
biński, wicestarosta poznański. 
Dodatkowe napisy przy okazji 
pomagają uczniom poznać za-
sady bezpiecznego zachowania 
się na drodze. 

– Uwrażliwiają dzieci, 
zwłaszcza te najmłodsze, na to, 
by się zatrzymać przed przej-
ściem i spojrzeć kilkakrotnie 

na drogę – dodaje Hanna Hof-
fmann, wicedyrektor Szko-
ły Podstawowej w Dąbro-
wie. Takie wesołe przejścia dla 
pieszych przypadły do gustu 
uczniom. – Zebry są fajne, bo 
można łatwiej przejść przez uli-
cę. Jest bezpieczniej – zapew-
nia Michał. – Zebry pokazują, 
gdzie mamy przechodzić. No i, 
że mamy patrzeć w lewo, w pra-
wo, potem jeszcze raz w lewo, 
i dopiero wtedy można przejść 
na drugą stronę ulicy – dodaje 
Julka. Wymalowanie zebr, któ-
re zostały nazwane imieniem 
Zbyszek, to część kampanii in-
formacyjno-edukacyjnej „Au-
tostrada do szkoły”. Zebra Zby-
szek jest nie tylko przyjacielem 
i przewodnikiem dzieci w ich 
drodze do i ze szkoły. Jest tak-
że pomocna rodzicom, a pełniąc 
funkcję ostrzegawczą także kie-
rowcom. 

Maciej Maliński
(Telewizyjna Powiatowa17.)

Rowerami i z kijkami po WPN

Za nami coroczny Wielko-
polski Rajd Integracyjny 

Osób Niepełnosprawnych „Ro-
werami i z kijkami po Wielko-
polskim Parku Narodowym – 
pamięci Bohaterów Powstania 
Wielkopolskiego”, organizo-
wany przez Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. Ja-
nusza Korczaka w Mosinie przy 
wsparciu powiatu poznańskie-
go. Była to już szósta edycja tej 
sportowo-rekreacyjnej imprezy 
o zasięgu wielkopolskim.

Wzięli w niej udział miło-
śnicy turystyki z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej Amikus Po-
znań, Zespołu Szkół Specjal-
nych im. M. Konopnickiej w 
Kościanie, Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego im Z. Tyle-
wicza w Poznaniu, Domu Po-
mocy Maltańskiej w Puszczy-
kowie, Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Śremie, Do-
mu Pomocy Społecznej w Kór-
niku oraz Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im J. 
Korczaka w Mosinie. 

Start rajdu nastąpił na par-
kingu leśnym nad Jeziorem Ja-
rosławieckim, a metę zlokali-
zowano nad Jeziorem Chomę-
cickim. Grupa nordic walking, 
licząca 47 zawodników, poko-
nała 10-kilometrowy dystans, 
natomiast grupa rowerowa, w 
liczbie 14 zawodników, przeje-
chała trasę długości 16 km. 

Po przekroczeniu mety każ-
dy z zawodników otrzymał oko-
licznościowy medal wykona-
ny podczas warsztatów garn-
carskich przez podopiecznych 
Ośrodka oraz specjalnie wybitą 
na tę okazję sowę od przedsta-
wicieli Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Na zmęczonych 
sportowców czekały ognisko i 
pyszna grochówka. Uczestnicy 
rajdu zapalili także symbolicz-
ny znicz na mogiłach powstań-
ców wielkopolskich.

Anna Skorczyk
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Tylko Unia gra dalej w pucharze
Znamy już ćwierćfi nalistów 

rozgrywek o Puchar Pol-
ski strefy poznańskiej. Do tego 
etapu rywalizacji dotarła tylko 
jedna drużyna z powiatu po-
znańskiego. Jest nią Unia Swa-
rzędz, która w 1/8 fi nału aż 7:0 
pokonała na wyjeździe Czar-
nych Czerniejewo. – Wykonali-
śmy po prostu swój plan – mó-
wią w klubie. W kolejnej run-
dzie piłkarzy Unii czekać już 
będzie dużo większe wyzwa-
nie, ponieważ do Swarzędza 
przyjedzie III-ligowy Mieszko 
Gniezno, a to jeden z głównych 
faworytów regionalnego Pu-
charu Polski. 

– Na to wygląda, zwłasz-
cza po tym, jak z rozgrywkami 
pożegnały się rezerwy poznań-
skiego Lecha – mówi Dawid 
Frąckowiak, menedżer klubu z 
pierwszej stolicy Polski. Miesz-
ko w drodze do ćwierćfi nału po-
konał inną drużynę ze Swarzę-

dza, a mianowicie grającego 
w okręgówce Lidera. – W tym 
spotkaniu, tak jak to często w 
Pucharze Polski się zdarza, dali-
śmy szansę dublerom, a oni bar-
dzo poważnie podeszli do swo-
ich obowiązków. Podobnie było 

w poprzednich rundach – doda-
je menedżer.

Z rozgrywek wyeliminowa-
ne zostały także Stella Luboń 
oraz Avia Kamionki. Obie ekipy 
z powiatu poznańskiego musia-
ły uznać wyższość Polonii Śro-

da. Stella na własnym boisku 
przegrała 0:3 z pierwszym ze-
społem tego klubu, a Avia ule-
gła na wyjeździe rezerwom 1:3. 
Tak się składa, że teraz oba ze-
społy Polonii zagrają ze sobą. I 
pewnie w ciemno można zało-
żyć, że do dalszego etapu roz-
grywek przejdzie III-ligowiec, 
który broni zresztą trofeum.   

Pozostałe dwie pary ¼ fi na-
łu tworzą Sparta Oborniki i War-
ta Międzychód oraz Korona Bu-
kowiec i Pogoń Lwówek. Koro-
na to najniżej notowany zespół 
na tym szczeblu rywalizacji. Na 
co dzień ta drużyna występu-
je bowiem w B klasie. – Puchar 
Polski to szansa dla takich dru-
żyn i zawsze trzeba na nie uwa-
żać – twierdzi Dawid Frącko-
wiak. Spotkania ćwierćfi nałowe 
odbędą się już na wiosnę. Teraz 
piłkarze mogą się zatem skupić 
na ligowej rywalizacji. 

Tomasz Sikorski

Karolinka uczy małych piłkarzy
W powiecie poznańskim 

nie brakuje klubów pił-
karskich. Zarówno tych ze spo-
rymi ambicjami, grającymi w IV 
lidze, jak i znacznie mniejszych, 
skupiających się tylko na pracy 
z najmłodszymi. Przykładem ta-
kiego właśnie klubu jest Karolin-
ka Koziegłowy. – Działamy przy 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
23 Lutego. Prowadzimy działal-
ność sportową, ponieważ jest na 
to zapotrzebowanie. Mamy gru-
pę dzieciaków, które chcą grać w 
piłkę – mówi Waldemar Filipo-
wicz, prezes klubu.

W Karolince nikt jednak nie 
myśli o wielkim futbolu. – Ma-
my dwie grupy wiekowe, ża-
ków i orlików. Najstarsze dzieci 
są z rocznika 2007, a najmłodsze 
z 2010. W tym roku zrobiliśmy 
także nabór dla 7-latków. To są 
małe dzieci, które potrzebują sta-
łej opieki, a czasem nawet pro-
wadzenia za rączkę. To właśnie 
na takich maluchach się skupia-
my. Od ich rodziców nie bierze-
my pełnej opłaty za treningi, bo 

wiemy, że nie wszystkich na to 
stać. Środki staramy się pozyski-
wać z zewnątrz – dodaje.

W sumie w Karolince trenu-
je obecnie 25 młodych piłkarzy. 
– I piłkarek, bo w tym gronie są 
też cztery dziewczynki. Jedna z 
nich, 10-letnia Julka Grzybow-
ska, jest naszą perełką i praw-
dziwym postrachem bramka-
rzy przeciwnych drużyn. To ty-
powa łowczyni bramek. Gra za 
dwóch – chwali zawodniczkę 
Małgorzata Maik, sekretarz klu-
bu. – Bo warto dodać, że na tym 
etapie rozgrywek dziewczynki 
mogą grać razem z chłopcami. 
U nas to się świetnie sprawdza. 
Małe piłkarki mają doskonały 
kontakt ze swoimi kolegami – 
dodaje. 

Karolinka była pierwszym 
klubem piłkarskim w Kozie-
głowach. Potem powstały jesz-
cze Junior oraz Jurand. – Ten 
pierwszy został założony na ba-
zie naszych zawodników. Je-
den z roczników, który zakoń-
czył u nas szkolenie, stanowił 

tak zwartą grupę, że rodzice ma-
łych piłkarzy postanowili zało-
żyć własny klub. To tylko poka-
zuje, że nasza praca nie idzie na 
marne. Mamy też umowę z klu-
bem z Kicina, który często bie-
rze od nas całe drużyny z dane-
go rocznika – opowiada Walde-
mar Filipowicz.

Drużyny żaków i orlików 
z Koziegłów na co dzień wy-
stępują w rozgrywkach woje-
wódzkich. – Gramy jednak w ni-
żej sklasyfi kowanych grupach. 
Głównie dlatego, że do nas naj-
częściej trafi ają dzieci, które do-
piero stawiają pierwsze piłkar-
skie kroki. Nie jesteśmy klu-
bem markowym, a to właśnie 
takie najbardziej kuszą młodych 
chłopców. My nie prowadzimy 
żadnej selekcji. Nikomu nie od-
mawiamy. Zwycięstwa cieszą, 
głównie samych zawodników, 
ale wynik nie jest u nas sprawą 
pierwszorzędną. Najważniejsze 
jest to, że dzieciaki mają radość 
z gry – kończy prezes Karolinki.      

Tomasz Sikorski

Szachiści z Jedynki najlepsi

W  Zespole Szkół w Kórniku odbyły się mistrzostwa powiatu 
poznańskiego w szachach drużynowych szkół ponadgimna-

zjalnych. W turnieju uczestniczyło piętnastu zawodników z trzech 
placówek. Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, 
który reprezentowali Adam Tylski, Radosław Budzyński, Elene Ka-
jaia, Tomasz Kędra, Patrycja Napierała oraz Stanisław Słupski.

– W naszej szkole zauważyliśmy wzrost zainteresowania grą w 
szachy. W połowie października odbył się turniej szkolny, w którym 
wzięli udział uczniowie klas I-III. Zwyciężył Stanisław Słupski, a na 
podium stanęli jeszcze Tomasz Kędra oraz Radosław Budzyński – 
mówi Aldona Kaliszuk ze swarzędzkiej Jedynki. (ts)

Czas na wakacje
– To koniec. Sezon 2018 

właśnie dobiegł końca. Mogę 
rozpocząć wakacje – napisała 
Angelique Kerber na swoim pro-
fi lu facebookowym. Dla miesz-
kanki Puszczykowa ostatnim 
akcentem tegorocznych zma-
gań był występ w turnieju Ma-
sters, który właśnie zakończył 
się w Singapurze. Niemka z pol-
skim paszportem w tej prestiżo-
wej rywalizacji odpadła po roz-
grywkach grupowych. Zadecy-
dował o tym przegrany 3:6, 3:6 
pojedynek z Amerykanką Sloane 
Stephens.

Przypomnijmy, że w turnie-
ju Masters gra tylko osiem naj-
wyżej notowanych tenisistek na 
świecie. Tegoroczny turniej, z 
pulą nagród 7 milionów dolarów, 
był bardzo ciekawy i obfi tował w 
niespodzianki. Po raz pierwszy 
od 1994 roku zdarzyło się bo-
wiem, że do półfi nału nie awan-
sowała żadna z czterech najwy-
żej rozstawionych tenisistek. W 
tym gronie znalazła się także An-
gelique Kerber, która ten rok za-
kończy na drugim miejscu w ran-
kingu WTA.

Ten sezon dla mieszkan-
ki Puszczykowa był zresztą bar-
dzo udany, a jego punktem kul-
minacyjny była wygrana na tra-
wiastych kortach Wimbledonu. 
– To było spełnienie marzeń – 
przyznaje Angelique Kerber. Te-
nisistka z powiatu poznańskie-
go znakomicie wypadła również 
w Australian Open oraz French 
Open, gdzie także była bliska 
końcowego triumfu. Niestety, w 
obu przypadkach musiała uznać 
wyższość liderki rankingu, Ru-
munki Simony Halep.

Wracając do turnieju Ma-
sters, należy odnotować, że za-
kończył się on zwycięstwem 
Eliny Switoliny. Niespodziewa-
nym, ale jak najbardziej zasłu-
żonym, bo Ukrainka wygrała 
wszystkie mecze. (ts)

Beniaminek nadal wygrywa

Tenisistki stołowe LKTS Lu-
veny kontynuują doskonałą 

passę. W 5. kolejce I-ligowych 
rozgrywek zespół z Lubonia 
wygrał 6:4 na wyjeździe z Note-
cią Inowrocław. Bohaterką me-
czu była Anita Chudy (na zdję-
ciu), która wygrała oba swoje 
mecze. To zwycięstwo wywin-
dowało beniaminka na czwar-
te miejsce w tabeli. – Przyznam 
się, że nie spodziewałem się aż 
tak udanego początku sezonu. 
Ale też dziewczyny grają zna-
komicie – mówi trener Mariusz 
Pyśk.

Mecz w Inowrocławiu był 
bardzo zacięty i miał drama-
tyczny przebieg. – Noteć zaj-
muje wprawdzie miejsce w dol-
nej części tabeli, ale o punkty 
w tamtejszej sali nie jest łatwo. 
I liga w tym sezonie jest zresz-
tą bardzo wyrównana, praktycz-
nie nie ma pewniaków – twier-
dzi szkoleniowiec. Jego zespół 
sobotni pojedynek rozpoczął od 
prowadzenia 2:0, bo doskona-
le dysponowane Anita Chudy i 
Maja Zielińska pewnie wygrały 
swoje potyczki.

Rywalki szybko jednak od-
robiły straty, ponieważ w na-
stępnej serii spotkań singlo-
wych porażek doznały Paulina 
Nowacka i Joanna Spychała, a 
więc dwie najbardziej doświad-
czone zawodniczki LKTS Lu-
veny. Deble też zakończyły się 

remisem. I też przyniosły zaska-
kujące rozstrzygnięcia, ponie-
waż punkt dla ekipy z Lubonia 
zdobyły Joanna Spychała i mło-
dziutka, bo zaledwie 15-letnia 
Zuzanna Sułek.

Emocje sięgnęły zenitu, 
gdy do stołów i kolejnych gier 
singlowych podeszły Pauli-
na Nowacka i Joanna Spycha-
ła. – Obie stoczyły pięcioseto-
we pojedynki. Obie też w decy-
dujących partiach przegrywały, 
a mimo to potrafi ły ograć swoje 
rywalki. Dzięki temu wyszliśmy 
na prowadzenie w meczu 5:3. 
Decydujący punkt, w następnej 
serii spotkań, zdobyła dla nasze-
go zespołu Anita Chudy – opo-
wiada Mariusz Pyśk.

Postawa 18-latki z Lubo-
nia jest jedną z największych 
niespodzianek całych rozgry-
wek ligowych. – Anita już po 
raz trzeci w tym sezonie zdoby-
ła w grach singlowych komplet 
punktów. I to grając na pierw-
szym stole, czyli z teoretycznie 
najmocniejszymi rywalkami, 
dużo bardziej od niej doświad-
czonymi – cieszy się szkolenio-
wiec beniaminka. Świetnie gra-
ją jednak także pozostałe za-
wodniczki LKTS Luveny.

– Zespół stanowi udane po-
łączenie doświadczenia i mło-
dości. Te młodsze zawodnicz-
ki, po każdym udanym meczu, 
nabierają też pewności siebie. 
Dziewczyny są też bardzo zde-
terminowane. Widać to zwłasz-
cza w meczach przed własną pu-
blicznością. Wynika to pewnie z 
tego, że aż cztery z nich są wy-
chowankami naszego klubu – 
uważa Mariusz Pyśk. Teraz jego 
podopieczne zagrają dwa kolej-
ne mecze, i to właśnie u siebie. 
– Najpierw, w sobotę o godz. 
18.00, zmierzymy się z Dwój-
ką Rawa Mazowiecka, a dzień 
później, o godz. 12.00, zagramy 
z AZS Łomża. Ten drugi mecz 
będzie rozegrany awansem na 
prośbę przeciwnika – mówi tre-
ner.  Tomasz Sikorski
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