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Powiat poznański dba środowisko. To dotyczy nie tylko likwi-
dacji źródeł niskiej emisji, ale także usuwania ciągle jeszcze 
obecnego azbestu. Mają w tym pomóc specjalne programy. 
– Skorzystanie z nich przyniesie naszym mieszkańcom same 
korzyści. Zarówno zdrowotne, ekonomiczne, jak i ekologicz-
ne – mówi starosta poznański Jan Grabkowski.
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Ekologia

Czym jest azbest? To ogólna 
nazwa handlowa obejmują-

ca włókniste minerały z grupy 
serpentynów i amfi boli. Dzięki 
swym właściwościom jest prak-
tycznie surowcem niezniszczal-
nym. Bardzo duża elastyczność 
włókien, wysoka wytrzymałość 
mechaniczna, małe przewodnic-
two cieplne, odporność na wy-
sokie temperatury oraz działanie 
czynników chemicznych spo-
wodowały, iż azbest często  sto-
sowano w przemyśle maszyno-
wym, energetyce, komunikacji, 
a przede wszystkim do wytwa-

azbestu, wymiary tworzących go 
włókien i ich stężenie oraz czas 
kontaktu – mówi Agata Sibila z 
Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. W 
związku wykryciem czynników 
chorobotwórczych azbestu pod 
koniec ubiegłego wieku wycofa-
no go z gospodarki. Nadal jednak 
jest on obecny w naszym otocze-
niu i środowisku. A tak być nie 
musi… 

– Od 2006 roku realizowany 
jest „Program usuwania azbe-
stu oraz wyrobów zawierają-
cych azbest na terenie powiatu 
poznańskiego”. W wyniku tych 
działań wspólnie z gminami 
zlikwidowano ponad 11 307 kg 
wyrobów zawierających azbest 
za kwotę ponad 6 mln złotych 
– wylicza Jan Grabkowski. 
Na tym jednak nie koniec. Od 2 
marca, w urzędach gmin powia-
tu poznańskiego właściwego dla 
położenia danej nieruchomości, 
można składać wnioski o udział 
w programie likwidacji wyro-
bów zawierających azbest. 

– Zakres prac, który jest wy-
konywany w trakcie realizacji 
programu, obejmuje demontaż 
wyrobów zawierających azbest, 
pakowanie, transport i uniesz-
kodliwienie tych wyrobów na 
składowisku odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
To samo dotyczy już wcześniej 
zdemontowanych wyrobów za-
wierających azbest – zapewnia 
Agata Sibila. Wszelkie koszty 
związane z ww. pracami w stu 
procentach pokrywane są ze 
środków pozyskanych z Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, budżetów 
gmin, a także ze środków powia-
tu poznańskiego. 

Zachęcamy zatem do skorzy-
stania z okazji. Dbajmy o swoje 
zdrowie i środowisko! Więcej 
informacji na temat programu, 
jak i wszystkie wymagane doku-
menty można znaleźć na stronie 
www.powiat.poznan.pl

Tomasz Sikorski

rzania materiałów budowlanych.
Azbest ma też jednak działania 

rakotwórcze. – Powstają one w 
wyniku wdychania włókien, za-
wieszonych w powietrzu. Na wiel-
kość zagrożenia wpływa rodzaj 
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Dla kogo Lider Przedsiębiorczości?
Konkurs

Twórcy pierwszego na świecie 
bezprzewodowego stetosko-

pu czy największa fabryka sushi w 
Polsce mogą pochwalić się presti-
żowym tytułem Poznańskiego Li-
dera Przedsiębiorczości. Do kogo 
w tym roku trafi  to wyróżnienie? 
Do 31 marca czekamy na zgło-
szenia fi rm, które notują sukcesy 
na rynku, cechuje je przedsiębior-
czość, wrażliwość społeczna, a 
także posiadają ciekawą ofertę 
oraz rzetelnie wywiązują się ze 
swoich zobowiązań. XVII edycja 
niesie ze sobą też kilka nowości.

Od tego roku zwiększa się za-
sięg terytorialny konkursu. Tym 
razem do udziału zapraszamy 
fi rmy z całej Metropolii Poznań. 

Druga nowość to dodatkowe kry-
terium oceny fi rmy pod względem 
działań na rzecz ochrony środowi-
ska i ekologii. Do udziału w bez-
płatnym konkursie zaproszone są 
średnie, małe i mikroprzedsiębior-
stwa oraz start-upy. – Ten konkurs 
na stałe wpisał się już w kalendarz 
gospodarczy regionu – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznański.

– Przykłady naszych laureatów 
pokazują, że udział w tym przed-
sięwzięciu bardzo się opłaca. 
Przedsiębiorstwa są lepiej roz-
poznawalne na rynku, otrzymują 
zaproszenia, by wziąć udział w 
krajowych i zagranicznych kon-
ferencjach, targach i misjach go-
spodarczych. Stają się liderami 
gospodarczymi regionu. Odzwier-

ciedlają wielkopolską gospodar-
ność i rzetelność. Bardzo mnie 
cieszy, że zgłaszają się do nas co-
raz młodsi wiekiem przedsiębior-
cy, którzy z powodzeniem realizu-
ją swój pomysł na biznes – dodaje.

W dotychczasowych szesnastu 
edycjach konkursu udział wzięło 
łącznie blisko 900 fi rm z Pozna-
nia oraz powiatu poznańskiego. 
Oprócz prestiżowego tytułu zwy-
cięzcy mogą liczyć na atrakcyjne 
nagrody, w tym m.in. na bezpłat-
ne studia podyplomowe na Poli-
technice Poznańskiej, Uniwersy-
tecie Ekonomicznym czy UAM, 
obsługę rachunku dla biznesu 
przez PKO BP czy bezpłatne 
stoiska na MTP. Tegoroczna pula 
nagród wynosi około 180 tysięcy 

złotych. Każda startująca fi rma 
musi poddać się ocenie meryto-
rycznej na wysokim poziomie. 
Od kilku lat jest ona prowadzona 
przez ekspertów z fi rmy Grant 
Thornton. 

– Oceniamy  rmy pod wzglę-
dem  nansowym, innowacyjności 
czy dynamiki rozwoju. Nowością 
w tym roku jest kryterium ekolo-
giczne. Podmioty będziemy wery-
 kować między innymi pod kątem 
rozwiązań energooszczędnych czy 
tego w jaki sposób radzą sobie ze 
składowaniem i sortowaniem od-
padów – wyjaśnia Mariusz Maik, 
z Grant Thornton, partnera mery-
torycznego konkursu. Więcej na 
www.powiat.poznan.pl (kg)

Wielkanocne smaki
Konkurs

4 kwietnia podczas Jarmarku 
Wielkanocnego w Muzeum 

Narodowym Rolnictwa i Prze-
mysłu Rolno-Spożywczego w 
Szreniawie po raz kolejny wy-
bierać będziemy „Najlepszy 
Smak Powiatu Poznańskiego”. 
W ostatnich tygodniach oce-
nialiśmy pyry, pierniki, 
ryby oraz pączki. 
Teraz przyszła 
pora na kolej-
ne potrawy, 
tym razem ko-
jarzące się ze 
świętami wiel-
kanocnymi. – 
Będziemy oceniać 
mazurki, baby wiel-
kanocne, pasztety oraz 
mięsiwa – mówi Jan Babczy-
szyn, koordynator wydarzenia.

– Konkursy z założenia od-
bywają się przy okazji dużych 
tematycznych imprez festyno-
wych, targowych lub innych, 
gdzie kulinaria stanowią ich 
istotną część, a powiat po-
znański jest w nie zaangażo-

wany – dodaje. Do udziału w 
konkursie zapraszamy cukier-
nie, piekarnie, masarnie, re-
stauracje, gospodarstwa agro-
turystyczne, koła gospodyń 
wiejskich i inne zakłady ga-
stronomiczne z terenu powiatu 
poznańskiego. 

– Najlepsze produkty 
zostaną wyróżnione 

przez Kapitułę 
Smaku i będą 
rekomendo-
wane w me-
diach lokal-
nych tuż przed 
Wielkanocą. 
Wa r u n k i e m 

koniecznym do 
udziału w konkur-

sie jest to, aby zgłaszany 
do niego produkt był dostęp-

ny na rynku dla konsumentów 
w sposób ciągły lub sezonowy 
– mówi Jan Babczyszyn. Kon-
kursy swoim patronatem hono-
rowym objął starosta poznański 
Jan Grabkowski. Więcej infor-
macji oraz regulamin na www.
powiat.poznan.pl (ts)

Kulinarna brazyliada
Edukacja

Flávia Gazola, mistrzyni kuch-
ni brazylijskiej, przez kilka 

dni prowadziła zajęcia kulinar-
ne w zarządzanym przez powiat 
poznański Zespole Szkół nr 1 w 
Swarzędzu. Projekt „Kulinarna 
brazyliada” jest kolejnym dzia-
łaniem realizowanym w ramach 
trwającej od 17 lat współpracy po-
wiatu poznańskiego z prefekturą 

Sao José dos Pinhais. Flávia Ga-
zola na co dzień pracuje w szkole 
gastronomii Senac w Kurytybie i 
specjalizuje się wtradycyjnej, do-
mowej kuchni brazylijskiej oraz 
w technikach kuchni molekular-
nej. Jej dania inspirowane są także 
potrawami Indian brazylijskich. 
Kurs kuchni brazylijskiej w swa-
rzędzkiej szkole był już prowa-
dzony po raz trzeci. (tm)

Trolejbus z nagrodą 
Targi

Dwuprzegubowy trolejbus 
Trollino 24, wyproduko-

wany przez fi rmę Solaris Bus 
& Coach S.A. z Bolechowa w 
powiecie poznańskim, otrzy-
mał prestiżową nagrodę Top 
Design Award. Przyznano ją 
podczas poznańskich targów 
Arena Design 2020. Pojazd 
wyróżniono za innowacyjne i 
unikalne wzornictwo. Między-
narodowe targi Arena Design 
przyciągają do Poznania świa-
towych wizjonerów w dzie-
dzinie designu i są okazją do 
zaprezentowania produktów o 
najwyższym poziomie wzor-
nictwa. Trollino 24 to najdłuż-
szy pojazd będący w ofercie 
Solarisa. (red)
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EKO POGADUSZKI 
TRAMPka i TeniSówki

Drodzy Czytelnicy, do „Prasowej17.” wracają powiatowe ma-
skotki, czyli TRAMPek i TeniSówka! Na naszych łamach rozma-
wiać będą o ekologii, ekonawykach i ekotrendach. Jednocześnie 
będą promować i informować Was o turystycznych walorach 
powiatu poznańskiego. O tym, gdzie warto pojechać i co warto 
zobaczyć. Czyli jednym zdaniem, o tym co w powiatowej trawie 
piszczy…

TeniSówka: Hej TRAMPku dawno się nie widzieliśmy i na pew-
no masz mi dużo do opowiedzenia. Może na początek opowiedz 
mi, jak spędziłeś tegoroczne ferie?
TRAMPek: Byłem nastawiony na wielkie śniegowe szaleństwo, 
narty, sanki, lepienie bałwanów i bitwy na śnieżki, a tu nic… Spę-
dziłem dwa tygodnie na zimowisku i nie było śniegu! 
TeniSówka: Faktycznie. Fajniej bawiłoby się na dworze. A cho-
ciaż w tenisa stołowego w świetlicy pograłeś?
TRAMPek: No niewiele mi już brakuje, żeby zostać mistrzem 
pingla. Przez dwa tygodnie miałem sporo czasu na szlifowanie 
formy. 
TeniSówka: A wiesz dlaczego nie było śniegu?
TRAMPek: No jasne, że wiem! Było za ciepło. W zasadzie w ogó-
le w tym roku zimy nie odczułem.
TeniSówka: No właśnie. Wyższa temperatura zmienia postać 
opadów!
TRAMPek: Ale o co Ci chodzi?
TeniSówka:O to, że zimą zamiast śniegu pada deszcz. 
TRAMPek: Ach tak, bo było ciepło no i prawie cały czas padało!
TeniSówka: A ciepło było dlatego, że klimat się zmienia.
TRAMPek: A czy ja mogę coś zrobić, żeby ferie były śnieżne?
TeniSówka: Każdy z nas może coś zrobić. I o tym opowiem Tobie 
przy następnym spotkaniu. 

Spisały: Skowronek i Głuszek

W siedem dni dookoła świata…

Fileas Fogg, bohater słynnej po-
wieści Juliusza Verne’a, potrze-

bował 80 dni, by okrążyć świat. A gdyby tak udało się to w tydzień, 
w dodatku nie ruszając się z Wielkopolski? Niemożliwe? A jednak! 
Po sąsiedzku, na wyciągnięcie ręki mamy tu wiele atrakcji, które przy 
odrobinie wyobraźni pozwolą przenieść się do mniej lub bardziej od-
ległych zakątków kuli ziemskiej. Pozostaje więc ruszyć w drogę wo-
kół Poznania – dookoła świata!

Na skraju rezydencji w Rogalinie stoi kościół św. Marcelina, znany 
jako mauzoleum rodu Raczyńskich. Nie wszyscy wiedzą, że budynek 
stanowi kopię rzymskiej świątyni z francuskiego Nîmes. Do jeszcze 
wcześniejszych, greckich wzorców nawiązuje kościół św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Buku, choć jego plany powstały w… Ber-
linie. Pocysterską świątynię w Owińskach zdobią spiralne kolumny, 
inspirowane grobowcem świętego Piotra w bazylice watykańskiej, a 
w ołtarzu kościoła w Kicinie znalazła się kopia rzymskiego obrazu 
Matki Boskiej Śnieżnej.

Świat w Puszczy Zielonce
By zobaczyć spektakularne widowiska historyczne, nie trzeba 

jeździć do Francji. Od kilku lat plenerowe spektakle wzorowane na 
słynnym parku Puy du Fou są znakiem rozpoznawczym Parku Dzieje 
w Murowanej Goślinie. 

W Puszczy Zielonce można też spotkać się z myśliwymi (Traperska 
Osada w Bolechówku) i rdzennymi mieszkańcami (Wioska Indiań-
ska w Łopuchówku) legendarnego Dzikiego Zachodu. Zamiast po-

dróży w dalekie strony wystarczy wizyta w arboretum w Zielonce lub 
Kórniku, gdzie zebrano bogate kolekcje roślin świata.

Architektura krajów niemieckich
Wybitny niemiecki projektant Hans Poelzig pozostawił swój ślad 

również w Luboniu. Zaprojektowaną przez niego imponującą halę 
magazynową można zwiedzać w czasie wycieczek Lubońskim Szla-
kiem Architektury Przemysłowej. Równie efektownie prezentuje się 
kolejowa przeprawa przez Wartę w Stobnicy. Most powstał w kon-
strukcji systemu Gerbera, rzadkiej na ziemiach polskich, a wykorzy-

stywanej w Bawarii albo w szkockim Forth Bridge. Niemieckie ko-
rzenie ma również Pałac Jankowice, którego pierwotna bryła łudząco 
przypominała berlińską Starą Mennicę. Alpejski styl uzdrowiskowy 
reprezentują budynki dworców kolejowych Puszczykowo i Puszczy-
kówko oraz zabudowania pobliskiego Ludwikowa.

Szczypta egzotyki
Przedsmakiem egzotyki może być Sala Mauretańska na zamku w 

Kórniku, wzorowana na architekturze pałacu Alhambra w hiszpań-
skiej Grenadzie. Kórnickie zbiory obejmują też pamiątki z dalekich 
Antypodów: od bumerangów po wypchanego dziobaka. Nieco inne 
trofea myśliwskie (m.in. Wielką Piątkę Afryki) prezentuje Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie. Wokół Poznania nie brak też 
miejsc z żywymi egzotycznymi zwierzętami. Ara araurana i kakadu 
mieszkają w Papugarni Ara w Trzebawiu, lemury i alpaki – po są-
siedzku w Deli Parku, a emu i kangury – w śremskim Zoo.

Śladami podróżników
Odwiedzając muzeum im. Ojca Mariana Żelazka w Chludowie 

można zawędrować w dwa odmienne zakątki świata. W części indyj-
skiej znalazły się tradycyjne stroje, przedmioty liturgiczne, a nawet 
rekonstrukcja klasy szkolnej. Obok nich prezentowane są zbiory z 
Ameryki Południowej. Bajecznie kolorowe motyle, murzyńskie ma-
ski i tam-tamy zobaczymy też w Muzeum Arkadego Fiedlera w Pusz-
czykowie. Na zewnątrz ustawiono kopie słynnych rzeźb – od Bramy 
Słońca z Boliwii po egipskiego Sfi nksa. Na zakończenie zwiedzania 
warto wsiąść na pokład Santa Marii – repliki statku Krzysztofa Ko-
lumba, zamknąć oczy i wyruszyć w „rejs”. Piotr BasińskiPałac Jankowice
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Skrzydła życia
Konkurs

Rozpoczęła się kolejna edycja 
konkursu profi laktycznego 

pod nazwą „Skrzydła życia – 
działam, nie jestem obojętny”. 
Jest on adresowany do młodzieży 
w wieku 13-18 lat, zamieszkują-
cej powiat poznański. Jego celem 
jest zwrócenie uwagi na proble-
matykę przemocy i wykluczenia 
społecznego oraz zachęcenie 
młodzieży do przedstawienia 
przemyśleń na ten temat. 

W tym roku do konkursu moż-
na zgłosić nie tylko prace foto-
grafi czne, ale także plakat lub 
wydruk grafi ki komputerowej. 
Prace następnie zostaną wyko-
rzystane do stworzenia okolicz-
nościowego kalendarza. Konkurs 
organizowany jest przez powiat 
poznański, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz Komendę 
Miejską Policji w Poznaniu. Pra-
ce należy dostarczyć do 30 mar-
ca. Więcej informacji na stronie 
www.powiat.poznan.pl (opr. ts)

KreaTYwna oferta szkół

Edukacja

Tegorocznej, XXIV edy-
cji Targów Edukacyjnych 
przyświecało hasło #Kre-
aTYwni. W trakcie imprezy 
można się było zapoznać z 
ofertą ponad dwustu placó-
wek edukacyjnych, w tym 
także tych prowadzonych 
przez powiat poznański. 

– Podczas targów często tę 
ofertę prezentują sami ucznio-
wie danych placówek. To 
ważne, ponieważ dzięki temu 
młodzież ma okazję porozma-
wiać z nimi, jak tak naprawdę 
w danej szkole jest. Czy warto 
ją wybrać, czy też nie. Czy w 
tej szkole uczeń jest traktowa-
ny podmiotowo, i co równie 
istotne, czy po jej ukończeniu 
znajdzie dobrą pracę – mówi 

wicestarosta poznański, To-
masz Łubiński. – Ta wymiana 
doświadczeń jest bardzo waż-
na – potwierdza Monika Lis-
-Nożyńska, dyrektor Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu.

- Oferta szkół prowadzonych 
przez powiat poznański jest 
bardzo bogata i mam nadzieję, 
że wielu młodych ludzi, któ-
rzy odwiedzili nasze stoisko 
na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich znala-
zło coś dla siebie. Z tą ofertą 
można się zapoznać nie tylko 
na targach, ale także podczas 
organizowanych przez nasze 
placówki drzwi otwartych. Ich 
szczegółowy harmonogram 
można znaleźć na stronie www.
powiat.poznan.pl – dodaje. 
Tegorocznym Targom Eduka-
cji towarzyszyły również IV 

Ogólnopolski Kongres Oświa-
towy, Konferencja Ogólnopol-
ska Szkoła Jutra oraz projekt 
unijny Cyfrowa Szkoła Wiel-
kopolsk@. 

W tym samym czasie i w tym 
samym miejscu, odbyła się tak-
że kolejna edycja Poznańskich 
Targów Książki. Jak podkre-
ślają organizatorzy frekwencja 
przerosła ich oczekiwania. Ale 
też miłośnicy literatury pod-
czas trzydniowej imprezy mieli 
okazję spotkać się z ponad set-
ką pisarzy. Uczestnicy targów 
mogli też zobaczyć ekspozycję 
zarówno największych i zna-
nych wydawnictw, jak i niszo-
wych, publikujących ambitne 
książki mniej znanych autorów 
z Polski i zagranicy. Krótko 
mówiąc, Poznań w miniony 
weekend był stolicą polskiej 
literatury. (ts)
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Stoisko, na którym prezentowały się szkoły prowadzone przez powiat poznański było chętnie odwiedzane przez 
uczestników targów

Wokół Pobiedzisk
Rajdy

Startuje Rajd Rowerowy im. 
Kazimierza Nowaka. Pierw-

sza z sześciu jego tegorocznych 
edycji odbędzie się 29 marca. Ci, 
którzy chcą się zapisać mają do 
wyboru dwie trasy. Jedna z nich 
liczy ok 40 km, druga, wytyczo-
na z myślą o najmłodszych, ma 
ok 15 km. Rowerzyści pojadą 
z Pobiedzisk przez sąsiadują-
ce gminy oraz pobliskie Parki 
Krajobrazowe. Podczas rajdu 
zorganizowane zostaną: konkur-
sy wiedzy i animacje dla dzieci. 
Udział w imprezie jest bezpłat-
ny. (ts)
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13 marca

Voo Voo w Przeźmierowie 13 marca
Dramat przebrany za komedięDziś nie kupuję gazet. Ani sobie, ani żonie. By nikt 

się nie dowiedział. Po której jestem stronie. Za dużo 

nie pytam. Bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie 

zdziwili. Moi byli już koled
zy…” – śpiewa w piosen-

ce „Takie tam 1” Wojciech Waglewski, lider grupy 

Voo Voo, która 13 marca pojawi się na scenie Cen-

trum Kultury w Przeźmierowie. To będzie wielkie 

wydarzenie dla fanów, bo też Voo Voo to jedna z 

najważniejszych grup w historii polskiej muzyki roc-

kowej. Grupa grająca muzykę opartą w dużej mie-

rze na improwizacji, o co dbają wybitni muzycy. 

Obecnie, Wojciech Waglewski, Mateusz Pospieszalski, 

Karim Martusewicz oraz Michał Bryn-

dal promują album pt. „Za niebawem”, 

z którego pochodzi wspomniana piosenka 

„Takie tam 1”. Początek koncertu o godz. 

19.00. Bilety: 50 zł.

Gminny Ośrodek Kultury Sokół zaprasza 13 marca, 
o godz. 19.00 na spektakl „Pół na Pół” w reżyserii 
Wojciecha Malajkata. Spektakl odbędzie się w Cen-
trum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, a wystą-
pią w nim Piotr Polk i Piotr Szwedes. O czym jest 
spektakl? O dwóch przyrodnich braciach, Robercie 
i Dominiku, których realizacja życiowych planów i 
marzeń stoi pod znakiem zapytania, dopóki… żyje 
ich matka. Wbrew pozorom bracia nie są wcale bez-
dusznymi potworami czyhającymi na śmierć biednej 
matki staruszki. Rzeczywistość przedstawiona we 
współczesnej hiszpańskiej komedii jest o wiele bar-
dziej skomplikowana, a historia relacji łączącej bra-
ci z matką jest opowiedziana w sposób przewrotny i bardzo… śmieszny. Bilety: 50 zł.

DZIEJE SIĘ W POWIECIE...

Informujemy, � wbec ozprestreiai � koonair-
s og� nas�pi� zmiay w terminah zaoiadah im-
prz. Szceg��oh inforaci � cząch th dare� 
uzela�� ogaizaorzy.

O tym co � zej w 17 minah oiat ozna�-
sego, n żąco informujemy w naszym KALEND-
RUM dost�pym n sto ww.oiat.oznan .p

I f i

20 marca

Spotkanie z pisarką

Zadebiutowała książką „Ksiądz Paradoks. Biogra a 

Jana Twardowskiego” wydaną w 2011 roku. Pisze 

głównie reportaże biogra c
zne. Sama o sobie mówi: 

„Jestem podglądaczką małego życia. Zawsze za-

glądam ludziom w okna”. Spotkanie z Magdaleną 

Grzebałkowską – bo o niej mowa – odbędzie się 20 

marca o godz. 19.00 w Centrum Kultury i Bibliote-

ce Publicznej Gminy Suchy Las. Wstęp na spotkanie 

jest bezpłatny, należy jednak wcześniej pobrać dar-

mową wejściówkę. Magdalena Grzebałkowska na co 

dzień mieszka w Sopocie i od wielu lat pracuje jako 

reporterka dla „Gazety Wyborczej”. Jest a u t o r-

ką takich książek jak „B
eksińscy. Portret 

podwójny”, „1945. Wojna i pokój” oraz 

„Komeda. Osobiste życie jaz
zu”. Wszystkie 

one cieszyły się og
romnym powodzeniem 

wśród czytelników. (opr. ts)

Kultura

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” 
w Czerwonaku obchodzi w tym roku 
30-lecie swojej działalności. – Będzie-
my świętować przez cały rok, orga-
nizując wiele różnych i ciekawych 
imprez – zapewnia Joanna Szalbierz-
-Kędzierska, dyrektor placówki.

– Od początku planowaliśmy, że z okazji 
30-lecia GOK Sokół zorganizujemy wie-
le wydarzeń promujących to, czym każda z 
naszych licznych pracowni zajmuje się na 
co dzień. Zaplanowaliśmy także punkt kul-
minacyjny tych obchodów, ale szczegółów 
na razie nie zdradzę. Niech to będzie niespo-
dzianka. Powiem tylko, że można się jej spo-
dziewać podczas Dni Gminy, które odbędą 
się w dniach 16-20 czerwca – mówi Joanna 
Szalbierz-Kędzierska. – Tak się zresztą zło-
żyło, że jubileuszy w tym roku mamy więcej. 
Swoje 10-lecie obchodzi na przykład Zespół 
Retro Cafe, od 25 lat organizujemy też naszą 
największą imprezę, czyli Wojewódzki Festi-
wal Piosenki Przedszkolaków – dodaje.

W Czerwonaku mają też kilka innych po-
mysłów na świętowanie okrągłej rocznicy 
powstania Ośrodka. – Imprezy okoliczno-
ściowe to jedno, ale w ich trakcie chcemy 
prezentować tych, którzy współtworzą 
„Sokoła”. Planujemy też wydanie specjal-
nego wydawnictwa, które w ciekawy spo-
sób nawiązywać będzie zarówno do naszej 
historii, jak i współczesności – opowiada 
dyrektor. O ile ta wspomniana jubileuszowa 
niespodzianka na razie pozostaje tajemnicą, 
o tyle już wiadomo, że podczas święta gmi-
ny, które tradycyjnie odbędzie się na Akwe-
nie Marina, wystąpi zespół Dżem. Ten kon-
cert na pewno przyciągnie fanów grupy z 
Poznania czy też innych miejscowości.

– Co jakiś czas staramy się organizować 
koncerty znanych artystów. Tylko w ostat-
nim czasie byli u nas zespół Enej, Anna Wy-
szkoni czy też Agnieszka Chylińska – wspo-

mina dyrektor. Te duże koncerty odbywają 
się zawsze podczas Dni Gminy Czerwonak 
na terenie Akwenu Marina. Inne koncerty 
czy spektakle zaproszonych artystów odby-
wają się w Centrum Kultury i Rekreacji w 
Koziegłowach. – Mamy tam lepsze warunki 
do organizacji tego typu imprez – zapew-
nia. Bo warto dodać, że „Sokół” to nie tyl-
ko Czerwonak. Ośrodek ma choćby swoje 
kluby w Promnicach, Kicinie i Potaszach. I 
tam również sporo się dzieje.

A tworzyć atrakcyjną ofertę wcale nie 
tak łatwo, bo konkurencja jest ogrom-
na. – Jako placówka działająca w gminie 
niejako przyklejonej do Poznania musimy 
starannie wybierać i analizować, co tra  
do naszych mieszkańców. Musimy wyczu-
wać ich zainteresowania i potrzeby. Krót-
ko mówiąc, trzeba cały czas trzymać rękę 
na pulsie – kończy Joanna Szalbierz-Kę-
dzierska.

Tomasz Sikorski

GOK Sokół będzie świętował cały rok

Z historii Sokoła…
Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” powstał w 1990 r. 
na prośbę mieszkańców Gminy Czerwonak oraz spo-
łeczników z Komitetu Obywatelskiego, zwycięzców 
pierwszych wyborów samorządowych. Budynek 
został przejęty po ustępującym Komitecie Gminnym PZPR, wracając tym samym do 
właściwego przeznaczenia – kultury. Przed wojną działało w tym miejscu, nadzwyczaj 
zasłużone dla polskości tych ziem i wywodzące swą tradycję z czasów zaborów, Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Na początku lat 30. XX w. Józef Krause, wieloletni sołtys 
Czerwonaka, przekazał część swojej działki i tym samym zaangażował się w budowę 
siedziby „Sokoła”. W tym miejscu kwitło życie kulturalne, towarzyskie i sportowe całej 
okolicy. Okupacja niemiecka położyła kres działaniom TG „Sokół”. A po wojnie sposo-
bów wykorzystania budynku było wiele: magazyn, kino, biblioteka oraz wspomniana już 
siedziba komitetu par� i…

Koncert, który zainaugurował 30. rok istnienia GOK Sokół w Czerwonaku odbył się 1 lutego
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Idee olimpijskie na scenie
Spektakl

Na scenie Mosińskiego Ośrodka Kultury odbyło się przedsta-
wienie pod tytułem „Olimpiady czas”. Przeniosło ono widzów 

do starożytnej Grecji, na górę Olimp i przybliżyło zgromadzonym 
wydarzenia, które dały początek igrzyskom olimpijskim. Przygoto-
wali je uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
im. Janusza Korczaka w Mosinie, Szkoły Podstawowej im. bł. Ed-
munda Bojanowskiego nr 1 w Luboniu oraz Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Mosinie.

Przedstawienie zostało zrealizowane przy współpracy tychże 
placówek w ramach projektu międzyszkolnego „Pociąg toleran-
cji”. Szkoły wsparli także znakomici olimpijczycy i sportowcy, 
którzy wystąpili wspólnie z dziećmi na scenie. A byli to: Szymon 
Ziółkowski, mistrz olimpijski z Sydney w rzucie młotem, wraz 
z żoną Martą, Michał Jedliński, mistrz olimpijski z Pekinu w 
wioślarstwie, oraz Kajetan i Krystyna Jasiczakowie, wicemi-
strzowie Europy i świata w psich zaprzęgach. (red)

Panie szalały za kółkiem
Imprezy

Aż 49 załóg wystartowało w tradycyjnym rajdzie „Wielko-
polanki za kółkiem”, który każdego roku organizowany jest 

przez Automobilklub Wielkopolski z okazji Dnia Kobiet. Panie tym 
razem miały do pokonania dwa odcinki turystyczno-nawigacyjne 
poprowadzone po gminach powiatu poznańskiego oraz kilka prób 
sprawnościowych. Przed wyjazdem na trasę wszystkie uczestniczki 
rajdu musiały też zdać test ze znajomości przepisów drogowych.

- Start i meta była zlokalizowana na Torze Poznań. Tam też prze-
prowadzono liczne konkursy, choćby ten z prowadzenia… koparki. 
Mieliśmy także turniej strzelecki. Odcinki, które pokonywałyśmy 
w terenie nie były może trudne, ale wymagały skupienia i dobrej 
orientacji. Musiałyśmy na przykład odszukać miejsca z fotogra i, 
które otrzymałyśmy na starcie – opisuje Weronika Gospodarek, 
która wraz z Anną Skalską reprezentowała w tej imprezie powiat 
poznański.

- Zajęłyśmy odległe miejsce, ale za to otrzymałyśmy drugą na-
grodę za najładniej udekorowany pojazd – dodaje. Bo też tradycją 
rajdu jest, że wszystkie załogi występują w specjalnie przygoto-
wanych strojach. I panie jak zwykle nie zawiodły przez co rajd był 
wyjątkowo kolorowy. Wszystkim też dopisały humory. Na koniec, 
z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że w tegorocznym rajdzie 
najlepsze okazały się Żaneta Duszyńska oraz Karolina Osmańska. 
Dla nich, tak jak i dla innych załóg, przygotowano okolicznościo-
we dyplomy i inne niespodzianki. (ts)
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Unia wyznaje zasadę małych kroczków
Piłka nożna

Piłkarze IV ligi wracają na 
boiska. – Wiosna zapowia-
da się pasjonująco. Wyglą-
da na to, że aż sześć drużyn 
będzie zaangażowanych w 
walkę o awans – mówi Jan 
Piechota, rzecznik prasowy 
Unii Swarzędz. 

Na półmetku rozgrywek 
liderem grupy wielkopol-

skiej jest LKS Gołuchów, który 
zaledwie o punkt wyprzedza 
Unię Swarzędz. W czołówce 
ścisk jest jednak niemiłosierny, 
bo w grupie pościgowej są tak-
że Victoria Września, Tarnovia 
Tarnowo Podgórne oraz Pogoń 
Nowe Skalmierzyce. Wszystkie 
te zespoły od pierwszego miej-
sca dzielą zaledwie dwa oczka. 
– I można założyć, że wszyst-
kie te drużyny będą walczyć o 
awans. Ja bym też nie skreślał 
Lubuszanina Trzcianka, który 
ma wprawdzie większa stratę, 
bo osiem punktów, ale na pew-
no jeszcze nie powiedział ostat-
niego słowa w walce o III ligę 
– uważa Jan Piechota.

W Swarzędzu nikt głośno nie 
mówi o awansie, ale też nikt 
nie ukrywa, że byłby on bardzo 
miłym zwieńczeniem sezonu. – 

Wyznajemy starą, dobrą zasadę 
„małych kroczków” stosowaną 
swego czasu przez Adama Ma-
łysza. Będziemy skupiać się na 
każdym kolejnym meczu. Jeśli 
na koniec rozgrywek przyniesie 
nam to awans, wszyscy będzie-
my szczęśliwi – mówi rzecznik 
prasowy Unii. W uzyskiwaniu 
dobrych wyników mają pomóc 
transfery. Tej zimy do Unii do-
łączyło czterech nowych piłka-
rzy. Najbardziej wartościowym 

transferem wydaje się być spro-
wadzenie z Mieszka Gniezno 
Marcina Tomaszewskiego.

Ten 25-letni pomocnik jest 
wychowankiem Victorii Ostrze-
szów, skąd później trafi ł do 
m.in. MSP Szamotuły, Lecha 
Poznań oraz KKS Kalisz. W 
swoim piłkarskim CV ma wy-
stępy w 23 meczach II-ligo-
wych oraz ośmiu spotkaniach 
na zapleczu ekstraklasy. Jak na 
IV-ligowe realia jest to zatem 
ciekawy zawodnik. Oprócz nie-
go do Swarzędza, na zasadzie 
wypożyczenia, trafi li Mikołaj 

Łopatka z Jaroty Jarocin, Filip 
Silski z TPS Winogrady Po-
znań oraz Krzysztof Stępiński 
z Kotwicy Kórnik. I właśnie z 
zespołem z Kórnika piłkarze ze 
Swarzędza zagrają pierwsze tej 
wiosny spotkanie o punkty (nie-
dziela, godz. 14.00).

– Derby powiatu poznańskie-
go rządzą się swoimi prawami, 
a do tego w ostatnich naszych 
meczach z Kotwicą padało 
mnóstwo goli. Zapowiada się 
więc bardzo atrakcyjny mecz. 
Nie ukrywam jednak, że chcieli-
byśmy przywieźć z tego wyjazdu 
trzy punkty – mówi Jan Piecho-
ta. Kotwica obecnie zajmuje 
bezpieczne, jedenaste miejsce 
w tabeli, więc teoretycznie wio-
sną będzie grać z dużym spoko-
jem. Do walki o awans powinna 
się za to włączyć wspomniana 
już Tarnovia. Piłkarze z Tarno-
wa Podgórnego formy szukali 
na zgrupowaniu w Turcji i być 
może to właśnie oni okażą się 
prawdziwymi „rycerzami wio-
sny”. O pierwsze punkty Tar-
novia powalczy w Trzciance i 
to będzie jeden z hitów kolejki. 
Szlagierów i istotnych dla ukła-
du tabeli meczów w tej rundzie 
powinno być jednak znacznie 
więcej.

Tomasz Sikorski

Najważniejsze, to utrzymać się w elicie

2
Takie miejsce zajmują 
piłkarze Unii Swarzędz 

na półmetku 
IV-ligowych rozgrywek

Bilard

Akademia Bilardowa Rokietnica ma 
za sobą debiut w ekstraklasie. Pod-

czas inauguracyjnej sesji, która odbyła 
się w Galerii Echo w Kielcach, zawod-
nicy z powiatu poznańskiego rozegrali 
trzy mecze, jeden z nich wygrywając. 
Co warte podkreślenia, beniaminek po 
awansie nie dokonał żadnych korekt 
w składzie. O punkty grają zatem Mi-
chał Potysz, Radosław Babica, Adam 
Stankiewicz, Arkadiusz Brzękowski 
i Cezary Jarosz. – Uznaliśmy, że nie 
zmienia się zwycięskiej drużyny – mówi 
Radosław Babica, szef Akademii i nie-
kwestionowany lider zespołu. 

– Przez długi czas nie mogliśmy się 
przebić do I ligi, ale jak już się tam 
dostaliśmy, to mieliśmy rewelacyj-
ny sezon i od razu przeskoczyliśmy 
o jeszcze jeden poziom rozgrywkowy 
wyżej. Liczymy zatem, że w ekstra-
klasie uda nam się jakoś zaistnieć i 
co najważniejsze utrzymać – dodaje 
zawodnik, który przez wiele lat grał 
na najwyższym ligowym poziomie i 
ma na swoim koncie cały worek me-
dali. – Ja ekstraklasę doskonale znam, 
ale dla moich kolegów to coś zupełnie 
nowego i muszą zobaczyć, z czym się 
to wszystko je – przekonuje zawodnik.

Pierwszy, tak jak i pozostałe tego-

roczne sesje ekstraklasy odbędą się w 
Kielcach. To oznacza, że kibice z Ro-
kietnicy nie będą mieli okazji zobaczyć 
swoich graczy w akcji. – Ekstraklasa 
gra nietypowo. Wszystkie drużyny zjeż-
dżają się w jedno miejsce i tam grają 
przez trzy dni – wyjaśnia Radosław 
Babica, któremu chodzi już po głowie 
pomysł, aby jeden z takich zjazdów 
zrobić właśnie w Rokietnicy. – Mogło-
by się to odbyć podczas turnieju Quay 
Open, największej bilardowej imprezy 
w naszym kraju. W tym roku już tego 
nie zorganizujemy, ale w przyszłym 
może nam się to udać – dodaje. 

Aby ten plan zrealizować, potrzebny 
jest jeden warunek – Akademia musi 
utrzymać się w bilardowej elicie. 
I miejmy nadzieję, że tak właśnie się 
stanie. Tych, którzy są zainteresowani 
występami drużyny z Rokietnicy na 
najwyższym poziomie bilardowym w 
naszym kraju, odsyłamy do internetu, 
gdzie można oglądać wszystkie mecze 
o punkty na żywo. Skróty z tych poje-
dynków prezentuje także Sport Klub. 
– Bilard, podobnie jak wcześniej sno-
oker, zaczyna coraz częściej gościć w 
mediach i to nas wszystkich bardzo 
cieszy – kończy Radosław Babica. (ts)  
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Nowacka piąta w Polsce
Tenis stołowy

Paulina Nowacka z Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego Luvena zajęła 
piąte miejsce w mistrzostwach Polski, które w miniony weekend odbyły się 

w Białymstoku. W singlu grała również Zuzanna Sułek. W pierwszej rundzie, 
17-latka z Lubonia sprawiła sporą niespodziankę, pokonując wyżej notowaną 
Karolinę Lalak, ale więcej już nie ugrała i ostatecznie została sklasyfi kowana 
na miejscach 17-32. Warto jednak dodać, że juniorkę LKTS Luveny wyelimino-
wała Paulina Krzysiek, która później dotarła do fi nału. Mistrzami kraju zostali 
Jakub Dyjas z Energi KTS Toruń oraz Natalia Bajor z KU AZS UE Wrocław.

Medalowe żniwa Alfy-Vector
Kręgle

Na kręgielni w Tarnowie Podgórnym odbyła się Gala Superligi. Jej punktem 
kulminacyjnym była dekoracja medalistów mistrzostw Polski. Dwukrotnie 

na podium stawali reprezentanci miejscowej Alfy-Vector. Mężczyźni zakończyli 
rywalizację ze złotymi medalami, a zawodniczki sięgnęły po brąz. Przyznano 
także nagrody indywidualne rozgrywek ligowych. – Dwie z nich powędrowały 
do naszych zawodników. Wśród panów najlepszym rezultatem ligowym mógł się 
pochwalić Michał Grędziak (653), a w rywalizacji kobiet była to Marta Strzel-
czak (611) – czytamy na stronie klubu z Tarnowa Podgórnego.

Trzy razy na podium
Lekka atletyka

Trzy medale zdobyli reprezentanci MKS Juvenii Puszczykowo w lekkoatle-
tycznych mistrzostwach Polski do lat 18 i 20, które odbyły się w toruńskiej 

hali Arena. Ten z najcenniejszego kruszcu trafi ł do Julii Dziamskiej w biegu na 
200 metrów. Nie była to żadna niespodzianka, bo zawodniczka z powiatu po-
znańskiego może się pochwalić najlepszym wynikiem w gronie juniorek młod-
szych. W Toruniu na podium stanęli także Bartosz Kowalski, który był drugi w 
skoku wzwyż juniorów młodszych, oraz Bartosz Karasiński – trzeci w skoku 
w dal juniorów. (ts)

Podwójnie złoci
Hokej na trawie

Swarzędz śmiało można na-
zwać stolicą młodzieżowe-

go hokeja na trawie w Polsce! 
Świadczą o tym dwa tytuły 
mistrzowskie wywalczone 
przez zawodniczki i zawod-
ników UKS SP5 Swarek wy-
walczone w fi nałach halowych 
mistrzostw Polski juniorek i 
juniorów młodszych.

Chłopcy rywalizowali w 
Siemianowicach Śląskich. W 
dwudniowym turnieju wystąpi-
ło sześć najlepszych ekip z ca-
łego kraju. W tym doborowym 
towarzystwie młodzi laskarze 
ze Swarzędza nie mieli sobie 
równych. Wygrali wszystkie 
pięć meczów, strzelając przy 
tym 46 goli, a tracąc zaledwie 
3. Srebrny medal wywalczyli 
juniorzy młodsi Warty Poznań, 
a brązowy – LKS Gąsawy.

Finał dziewczyn odbył się w 
Poznaniu. Tam do walki o me-
dale przystąpiły cztery zespoły. 
I w tym przypadku dominacja 
UKS SP5 Swarek nie podlegała 
żadnej dyskusji. Zawodniczki z 
powiatu poznańskiego wygrały 
wszystkie trzy spotkania, a ich 
bilans bramkowy 17:1 mówi 
sam za siebie. Na drugim stop-
niu podium stanęły zawodnicz-
ki Startu Brzeziny, a na trzecim 
Orientu II Łozina. (ts)

Opowiadamy co w powiecie
 www.powiat.poznan.pl


