
Młodszy aspirant Jakub Ból z Komisariatu Policji w Pobiedzi-
skach został „Dzielnicowym Roku 2020 Powiatu Poznańskie-
go”. Nagrodę wręczono w poznańskim Collegium Da Vinci 
podczas dorocznego Święta Policji.

Uroczystość była doskonałą 
okazją nie tylko do wręcze-

nia nagród i awansów, ale także 
do podsumowania ostatnich mie-
sięcy. – Za nami wyjątkowy i bar-
dzo trudny rok. Rok pandemiczny 
i rok, w którym opinia publiczna 
nie zawsze była nam przychylna – 
mówił Robert Kasprzyk, Komen-
dant Miejski Policji w Poznaniu. 
– Dlatego w tym ważnym dla nas 
wszystkim dniu chciałbym Wam 
między innymi życzyć tego, byście 
nigdy nie żałowali, że założyliście 
ten mundur – dodał.

– Jako powiat poznański nie pod-
dajemy się emocjom i obiektywnie 
oceniamy pracę policjantów. Doce-
niamy też to, co robią dla bezpie-
czeństwa naszych mieszkańców. A 
robią bardzo dużo i doskonale wpi-
sują się w nasz program pod nazwą 
„Bezpieczny powiat” – podkre-
ślał Tomasz Łubiński, wicestaro-
sta poznański, który wręczał też 
nagrody dla najlepszych dzielnico-
wych. Nagrodę pierwszego stop-
nia, dyplom oraz czek o wartości 3 
500 zł otrzymał młodszy aspirant 
Jakub Ból z Komisariatu Policji w 

Pobiedziskach. – Co trzeba zrobić, 
aby na takie wyróżnienie zasłużyć? 
Dużo pracować i przede wszyst-
kim pomagać ludziom – stwier-
dził laureat. – To ciężka i wyma-
gająca służba. Trzeba być w niej 
elastycznym, bo każdy człowiek i 
każda rodzina jest inna. Do każdej 
sprawy należy zatem podchodzić 
indywidualnie. O pracy w Policji 
marzyłem od dziecka i jak widać 
swoje marzenie zrealizowałem, 
bo mundur zakładam już od bli-
sko dziesięciu lat – dodał najlepszy 
dzielnicowy w powiecie poznań-
skim w 2020 roku.

Drugie miejsce w konkursie zajął 
sierżant sztabowy Michał Orczy-
kowski z Komisariatu Policji w 
Suchym Lesie, a trzecie – aspi-
rant sztabowy Tomasz Kasprzak z 
Komisariatu Policji w Kostrzynie. 
Obaj otrzymali dyplomy oraz czeki 
o wartości odpowiednio 2  000 
oraz 1 500 złotych. – Ten konkurs 
jest ważny, ponieważ wprowadza 
swego rodzaju zdrową rywaliza-
cję. W ten sposób staramy się też 
podnieść rangę dzielnicowych i 
pokazać, że pracują oni dla dobra 
naszych mieszkańców – zapewnił 
wicestarosta poznański.

Tomasz Sikorski

Najlepszy czyli taki, który pomaga ludziom

Nowy związek, Nowa jakość

koziegłowy mają medalistę!
Mieszkający w Koziegłowach, 

w gminie Czerwonak Tade-
usz Michalik zdobył brązowy 
medal igrzysk olimpijskich w 
Tokio! Zapaśnik reprezentu-
jący na co dzień KS Sobie-
ski Poznań swój życiowy 
sukces osiągnął w stylu 
klasycznym w kategorii do 
97 kilogramów. W walce 
o brąz Polak pokonał Węgra 
Alexa Gergo Szeko. – Zaskoczy-
łem go swoją taktyką w parterze – 
mówił zawodnik zaraz po walce.

Tadeusz Michalik nie miał łatwej 
drogi do Tokio. Swego czasu zma-

gał się z poważną chorobą serca i 
istniało niebezpieczeństwo, że nie 
będzie mógł nawet trenować. – To 

już jednak za mną i nie mam 
zamiaru do tego wracać. 

Liczy się to, co teraz i ten 
medal – stwierdził zapa-
śnik pochodzący ze wsi 
Jasieniec koło Świebo-

dzina. Dodajmy, że jego 
siostra – Monika Michalik 

również jest zapaśniczką, i podob-
nie jak on, może się pochwalić brą-
zowym medalem olimpijskim, 
który zdobyła w 2016 roku w Rio 
de Janeiro. (ts)
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Opracowanie Planu Zrówno-
ważonego Rozwoju Trans-

portu Publicznego na lata 2022-
2032 na obszarze należącym do 
związku, restrukturyzacja i odno-
wienie taboru PKS Poznań przy 
wykorzystaniu środków unijnych, 
budowa nowej siatki połączeń zin-
tegrowanej z siecią Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej, stałe zwięk-
szanie udziału miejscowości w 
dostępie do publicznego transportu 
zbiorowego oraz integracja taryfy 
przewozowej PKS Poznań S.A. z 
PKM i ZTM Poznań – to główne 
zadania, które stoją przed wybra-
nymi 26 lipca, władzami związku 
powiatowo-gminnego „Wielko-
polski Transport Regionalny”. Pod 
względem zasięgu i oddziaływania, 
jest on największym związkiem tego 
typu w Polsce.

– Cieszę się, że udało nam się 
stworzyć związek, który będzie dbał 
o komunikację w naszym regio-
nie. Każdemu z włodarzy leży na 
sercu komfort mieszkańców i wszy-
scy prowadzimy lokalne działania 
transportowe, ale w grupie możemy 
osiągnąć więcej – zapewnił Jan 
Grabkowski, starosta poznański na 
konferencji prasowej. – Świetnie 
funkcjonująca PKM-ka jest dowo-
dem na to, że warto dogadać się 
ponad granicami administracyj-
nymi – dodał.

Związek Powiatowo-Gminny 
„Wielkopolski Transport Regio-
nalny” to nowa organizacja samo-
rządu terytorialnego, którą utwo-
rzyły 23 jednostki, w tym miasto 
Poznań, powiaty: poznański, gro-
dziski, kościański, nowotomyski 

i obornicki oraz gminy: Buk, Czem-
piń, Dopiewo, Duszniki, Grodzisk 
Wielkopolski, Kórnik, Kuślin, Mie-
dzichowo, Międzychód, Mosina, 
Oborniki, Rogoźno, Stęszew, Suchy 
Las, Śmigiel, Śrem i Tarnowo Pod-
górne. Głównym jej celem jest 
umożliwienie osobom bez wła-
snego auta ,swobodnego przemiesz-
czania się na terenie administrowa-
nym przez wszystkich uczestników 
Związku.

Chodzi o to, aby zgodnie ze stan-
dardami europejskimi, możliwe 
było dotarcie do szkół, przychodni, 
sklepów czy zakładów pracy bez 
względu na miejsce zamieszka-
nia i dzielące nas granice jedno-
stek administracyjnych, zwłaszcza 
w tych miejscach, które są oddalone 
od linii Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej. Jest to ważne szczególnie 
teraz, w dobie pandemii, przy dyna-
micznie zmieniającej się mobilności 
mieszkańców Metropolii Poznań i 
obszarów z nią graniczących.

Przewodniczącym Związku został 
wybrany Jan Grabkowski, starosta 
poznański. Z kolei Bartosz Guss, 
wiceprezydent Poznania i Tade-
usz Czajka, wójt Tarnowa Pod-
górnego, zostali wiceprzewodni-

czącymi. Natomiast Zarządem 
pokieruje przewodniczący – Piotr 
Hojan, burmistrz miasta i gminy 
Grodzisk Wlkp., a wspierać go będą 
dwaj wiceprzewodniczący – Adam 
Lewandowski, burmistrz Śremu 
oraz Tomasz Łubiński, wicesta-
rosta poznański, jak i członkowie 

Zarządu – Paweł Adam, burmistrz 
Buku i Andrzej Wilkoński, starosta 
nowotomyski.

„Wielkopolski Transport Regio-
nalny” jest piętnastym związkiem 
tego typu w Polsce, a jedenastym 
odpowiedzialnym za organiza-
cję publicznego transportu zbio-
rowego. Jednak pod względem 
zasięgu i oddziaływania jest naj-
większym związkiem powiatowo-
-gminnym w Polsce. Obszar jego 
działania to 4.730 km2. Zamiesz-
kuje go łącznie 1.062.256 miesz-
kańców rozlokowanych w 546 
miejscowościach. Jak na razie linie 
regionalnego transportu drogo-
wego docierają do 203 miast i wsi, 
które stanowią 37% miejscowości 
położonych na terenie Związku. 
Nie oznacza to, że dostępność 
transportowa jest tak słaba.

Część gmin aglomeracji poznań-
skiej ma własne spółki komunalne 
i dominującą rolę odgrywa w nich 
komunikacja lokalna. Ich udział w 

przedsięwzięciu ma na celu stwo-
rzenie siatki szybkich połączeń 
(autobusy nie będą zatrzymy-
wać się na wszystkich przystan-
kach), łączących gminy zarówno z 
Poznaniem, jak i z sąsiadującymi 
miastami powiatowymi. Z kolei 
Dopiewo, Rogoźno i Śrem organi-
zują własną komunikację gminną 
w oparciu o operatorów prywat-
nych. Jej zadaniem jest dowóz 
pasażerów do głównych punktów 
przesiadkowych. Z kolei Czempiń 
i Śmigiel, przystępując do Związku, 
oczekują całościowego rozwiązania 
potrzeb komunikacyjnych swoich 
mieszkańców, obejmujących prze-
wozy szkolne, linie gminne oraz te 
o zasięgu powiatowym i między-
powiatowym. Podobne oczekiwa-
nia ma także gmina Stęszew.

Związek ma stać się właścicielem 
PKS Poznań S.A., którego sto pro-
cent akcji należy obecnie do miasta 
Poznania. Spółka ta, jako opera-
tor transportu zbiorowego, będzie 
miała w przyszłości ułatwiony 
dostęp do pozyskania środków 
unijnych na odnowę taboru. – Na 
7 września planujemy przekazanie 
PKS na rzecz Związku – potwier-
dził Bartosz Guss, wiceprezydent 
Poznania. – Jako samorządowcy 
mamy obowiązki wobec naszych 
jednostek. Robimy to dla miesz-
kańców, nie dla siebie. Mówi się, że 
zgoda buduje, więc pomimo róż-
nic demograficznych czy politycz-
nych podejmujemy wspólną walkę 
z wykluczeniem transportowym 
– zgodnie podkreślali samorzą-
dowcy podczas poniedziałkowego 
spotkania. (kwg)
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546
miejscowości jest 

objętych działaniami 
związku powiatowo-

gminnego „wielkopolski 
transport regionalny”
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Tuż przed rozpoczęciem 
igrzysk w Tokio, na stadio-

nie miejskim w Swarzędzu mogli-
śmy poczuć przedsmak sportowej 
rywalizacji przy płonącym zni-
czu olimpijskim. A wszystko to za 
sprawą Powiatowych Igrzysk Dla 
Dzieci i Osób z Niepełnospraw-
nościami, których organizatorem 
było Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka. W dziewiętnastej edycji tej 
imprezy do rywalizacji przystąpiły 
reprezentacje Drzązgowa, Muro-
wanej Gośliny, Owińsk, Puszczy-
kowa i Swarzędza.

Jak na prawdziwą olimpiadę 
przystało nie mogło zabraknąć 
uroczystego odśpiewania hymnu, 
zapalenia znicza, czy też złożenia 
przysięgi olimpijskiej przez zawod-
ników. Imprezę wspólnie otworzyli 
członek Zarządu Powiatu w Pozna-
niu Antoni Kalisz oraz burmistrz 
miasta i gminy Swarzędz Marian 
Szkudlarek. 

W trakcie rywalizacji olimpij-
czycy musieli zmierzyć się z dwu-
dziestoma konkurencjami o róż-
nym stopniu trudności, w których 
musieli zaprezentować nie tylko 
swoje zdolności sprawnościowe i 
manualne, ale także umiejętności 
koncentracji i „sprawne oko”. 

Oprócz takich konkurencji jak 
biegi, nordic walking, rzut piłką 
lekarską, jazda na rowerze, strze-
lanie na bramkę, czy też wędkar-
stwo i wioślarstwo, zawodnicy 
pod opieką swarzędzkiego Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego mieli 
także okazję sprawdzić swoje 
umiejętności strzeleckie. A nie był 
to koniec atrakcji, bowiem na sta-
dionie można było również obej-
rzeć z bliska wóz strażacki i jego 
wnętrze, porozmawiać ze straża-
kami, a nawet przymierzyć część 
ich stroju. Atrakcji, i to nie tylko 
tych sportowych, zatem nie bra-
kowało. 

Wszyscy uczestnicy igrzysk 
otrzymali medale i upominki, a 
dla startujących w zawodach dru-
żyn przygotowano okolicznościo-
we puchary, dyplomy oraz piłki. 
– Podczas tych zawodów najważ-
niejsi byliście Wy i dziękujemy 
Wam za okazaną radość i umiejęt-
ność współzawodnictwa. Wszyscy 
jesteście zwycięzcami – tymi sło-
wami podsumował dziewiętna-
stą edycję imprezy Antoni Kalisz, 
podczas uroczystego zamknięcia 
zawodów. Impreza była współfi-
nansowana między innymi przez 
powiat poznański.

Anna Skalska

Bezpieczna przystań dla rodziców

EmocjE jak na igrzyskach

Pięć wózków inwalidzkich sta-
nęło na rynku w Pobiedzi-

skach w miejscach przeznaczonych 
do parkowania. Na każdym z nich 
znalazły się hasła typu „zaraz wra-
cam”, „ja tu na chwileczkę” czy też 
„ja tylko do bankomatu”. Dokładnie 
takie same, jakie osoby niepełno-
sprawne lub ich opiekunowie słyszą, 
gdy zwracają uwagę parkującym na 
niebieskich kopertach. – Zorgani-
zowaliśmy tę akcję, nie tylko po to 
by poruszyć ten poważny problem, 
ale także by edukować mieszkań-
ców i wzbudzić w nich poczucie 
empatii oraz zrozumienia dla osób, 
które mają ograniczone możliwości 
ruchowe – mówiła Małgorzata Hal-
ber ze Stowarzyszenia Dla Ciebie.

W akcję zaangażowana była także 
grupa „Rodzinka Pobiedziska”, 
zrzeszająca na swoim profilu face-
bookowym aż sześć tysięcy osób. 
– Dla mnie, dla mamy dziecka 
niepełnosprawnego, zajęte miej-
sce parkingowe to codzienność. 
Chcemy też zwrócić uwagę na to, 
że osoby poruszające się na wóz-
kach inwalidzkich czy chodzikach 
potrzebują więcej miejsca na wyj-
ście z auta. Nie bez powodu zresztą 
niebieskie koperty są szerokie. 

A często jest tak, że kierowcy wjeż-
dżają na nie. I stąd właśnie ta akcja. 
Dzisiaj po prostu role się odwró-
ciły. Ty my „na chwileczkę” zajęli-
śmy kilka miejsc parkingowych…  
– stwierdziła Beata Rogowska z 
„Rodzinki Pobiedziska”. 

Akcja, co zrozumiałe, została 
zauważona przez mieszkańców. 
– Reakcje? Były różne. Od iryta-
cji, że nie ma gdzie zaparkować, po 
zrozumienie. Z góry też przepra-
szamy za utrudnienia tych, którzy 
na co dzień przestrzegają przepi-
sów i parkują w dozwolonych miej-
scach. Chcieliśmy jednak zwró-
cić uwagę na problem, i chcieliśmy 

to zrobić poprzez emocje - dodała. 
Bo też jak się okazuje, ten problem, 
mimo wielu kampanii społecznych, 
nadal istnieje. – Świadomość i zro-
zumienie potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami jest coraz większa, 
ale w naszym lokalnym środowi-
sku zauważyliśmy dość częste par-
kowanie na tak zwaną chwileczkę 
– dodała Małgorzata Halber, na co 
dzień radna powiatu poznańskiego. 

– Wszyscy wiemy, że w takich 
miejscowościach jak Pobiedziska 
brakuje miejsc parkingowych. Tym 
bardziej, że przyzwyczailiśmy się do 
podjeżdżania pod same drzwi. A z 
rynku wszędzie jest blisko. Wybór 
miejsca nie był zatem przypadkowy 
– dodała. Podobne akcje mają być 
powtarzane. – Wkrótce chcemy 
ją przeprowadzić przed jednym z 
marketów, a w następnym czasie 
w innych, mniejszych miejscowo-
ściach. Bo to właśnie tam ten pro-
blem jest największy. Duże miasta, 
mają płatne strefy parkowania i z 
tego powodu, tam nie jest on aż tak 
zauważalny. My się z nim musimy 
mierzyć i mamy nadzieję, że takie 
akcje pomogą nam go rozwiązać – 
zakończyła Beata Rogowska.   

Tomasz Sikorski

chwilEczka potrafi Być proBlemem

Wielki Dzień pszczół W poWiecie poznańskim
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Pierwszy w Wielkopolsce dom dla samotnych rodziców z dziećmi działa od lipca w Lisówkach, w gminie 
Dopiewo. Matki czy ojcowie małoletnich dzieci, kobiety w ciąży, opiekunowie w trudnej sytuacji, wyma-
gający okazjonalnego wsparcia, mogą liczyć na schronienie i pomoc psychologiczną, socjalną, prawną. 
Powiat poznański przekazał na ten cel prawie 1,7 mln zł, do wykorzystania w latach 2021-2022.

Różne zdarzenia losowe spra-
wiają, że rodzice mają 

olbrzymi problem, by zadbać o 
bezpieczeństwo dzieci. Chcemy 
dać im szansę na nowy początek, z 
dala od toksycznego, czasem prze-
mocowego środowiska, w którym 
żyją – mówił starosta poznański 
Jan Grabkowski podczas konferen-
cji prasowej. – Specjaliści z Lisó-
wek będą wspierać mieszkańców 
w odzyskiwaniu stabilizacji. Decy-
zja o powstaniu takiego miejsca to 
kolejny element polityki społecznej, 
na którą w powiecie poznańskim 
kładziemy bardzo duży nacisk. I nie 
szczędzimy na to środków. Na reali-
zację zadań z tego zakresu wydali-
śmy z naszego budżetu ponad 85,4 
mln zł w tym roku, a w ubiegłym 
72,5 mln zł – dodał.

W sąsiedztwie DPS jest 5 domów 
oferujących 30 miejsc dla potrzebu-
jących rodziców. Skorzystają oni z 
w pełni urządzonych pomieszczeń. 

Wnętrza są umeblowanie, wyposa-
żone w sprzęt AGD oraz łóżeczka 
i akcesoria dla dzieci, a także, co 
istotne, przystosowane do przyję-
cia opiekunów bądź dzieci niepeł-
nosprawnych. Lokatorzy znajdą tu 
nie tylko bezpieczną przystań, ale 
przede wszystkim spokój, przyja-
zną atmosferę oraz pomoc specjali-
stów w uzyskaniu samodzielności. 
Z tego tymczasowego lokum mogą 

korzystać nawet przez 12 miesięcy, 
ale realna długość pobytu zależy od 
indywidualnych potrzeb i możli-
wości.

– Głównym celem jest wspiera-
nie podopiecznych w procesie usa-

modzielniania. Muszą oni zdawać 
sobie sprawę z tego, że dom, do 
którego trafiają, nie jest ośrodkiem 
wczasowym. Nie znaleźli się tu po 
to, by odpoczywać, ale żeby ułożyć 
sobie życie na nowo. Naszym zada-
niem jest, aby z pobytu wyciągnęli 
jak najwięcej korzyści i wartości, aby 
uregulowali swoją sytuację prawną, 
emocjonalną i finansową – zapew-
niła Karolina Piotrowska, kierow-
nik projektu z poznańskiej Fundacji 
Inicjowania Rozwoju Społecznego, 
instytucji zarządzającej programem. 
Lokatorzy w ramach terapii odbędą 
w miesiącu nawet kilkadziesiąt 
godzin spotkań z trenerami, praw-
nikami, asystentami rodzin.

Decyzja o przyjęciu do „domu 
samotnej matki” wydawana jest 
przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu po otrzyma-
niu niezbędnych dokumentów z 
ośrodka pomocy społecznej. Jed-
nak w sytuacji zagrożenia bezpie-

czeństwa lub zdrowia osoby stara-
jącej się o mieszkanie w Lisówkach, 
będzie ona przyjęta bez skierowa-
nia, na wniosek własny lub OPS. Na 
pomoc mogą liczyć również osoby 
z niepełnosprawnościami, pode-
szłe w latach czy przewlekle chore w 
wieku poprodukcyjnym, pozosta-
jące w trudnej sytuacji życiowej. W 
Lisówkach przeznaczono dla nich 
dwa domy z dziesięcioma miej-
scami. Są to tzw. mieszkania chro-
nione wspierane z komfortowymi 
wnętrzami, przystosowanymi do 
potrzeb lokatorów.

– Dysponujemy kadrą specjali-
stów z doświadczeniem w pracy z 
ludźmi w kryzysie bezdomności, z 
ofiarami przemocy czy niepełno-
sprawnymi. W ramach wsparcia 
w mieszkaniach wspomaganych, 
treningowych i socjalnych, od lat 

zatrudniamy pracowników socjal-
nych, psychologów, socjologów, 
opiekunów osób niesamodzielnych 
– wymieniła Karolina Piotrowska.

– Decyzję o skierowaniu do 
mieszkania chronionego wydaje 
również Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie. Oczywiście 
jest ona uzgodniona z pracowni-

kami socjalnymi naszego centrum 
i Fundacji oraz osobą ubiegającą 
się o pomoc lub jej przedstawicie-
lem ustawowym – wyjaśniła pro-
cedury Anna Czerniak, dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu. – W obu 
przypadkach: lokatorów mieszkań 
chronionych jak i matek czy ojców 
samotnie wychowujących dzieci, 
Powiatowe Centrum każdorazowo 
ustali odpłatność za pobyt. Wyso-
kość opłaty naliczana jest indywi-
dualnie i zależy od sytuacji życio-
wej osoby przyjmowanej do domu 
– dodała.

Jak przyznaje starosta poznań-
ski, wszystkie te projekty skiero-
wane są do osób, którym szczegól-
nie trzeba pomóc, aby zapobiegać 
ich wykluczeniu społecznemu. – 
Nasza polityka społeczna obejmuje 
bardzo szerokie spektrum dzia-
łań. Co roku szczepimy seniorów 
na grypę, a młodych przeciw HPV. 
Ostatnio, dzięki dopłatom, udało 
nam się obniżyć cenę miesięcznego 
pobytu w Domu Pomocy Społecz-
nej w Lisówkach, przy jednocze-
snym podniesieniu standardu pla-
cówki. W Swarzędzu powstaje 
właśnie nowy dom dziecka – wyli-
czał Jan Grabkowski, który zapo-
wiedział, że powiat dofinansuje też 
zwiększenie częstotliwości kurso-
wania na lokalnej linii autobusowej 
na trasie Lisówki-Dopiewo.

Osoby zainteresowane skorzysta-
niem z jednego z wyżej wymienio-
nych sposobów wsparcia, w celu 
uzyskania informacji czy złożenia 
wniosku, proszone są o kontakt z 
Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu przy ul. Sło-
wackiego 8 (I piętro) lub pod nr tel. 
61 84 10 710. (kwg)

Decyzja o powstaniu 
takiego miejsca to kolejny 

element polityki społecznej, 
na którą w powiecie 

poznańskim kładziemy 
bardzo duży nacisk. I nie 
szczędzimy na to środków

Jan Grabkowski
 STAROSTA POZNAŃSKI30

miejsc w domach dla 
samotnych rodziców  

z dziećmi

Od kilkunastu już lat, 8 sierp-
nia obchodzony jest w Pol-

sce Wielki Dzień Pszczół. Z tej oka-
zji w powiecie poznańskim odbędą 
się dwie bardzo ciekawe imprezy 
poświęcone tym jakże pożytecz-
nym owadom. Owadom, o które 
musimy bardzo dbać, bo jak swego 
czasu powiedział Albert Einstein 
„kiedy wyginie pszczoła, rodza-
jowi ludzkiemu pozostaną już 
tylko cztery lata”. O tym właśnie jak 
pomagać pszczołowatym, dowiemy 

się odwiedzając 8 sierpnia, w godz. 
11.00 – 17.00, Skansen i Muzeum 
Pszczelarstwa w Swarzędzu.

Podczas tradycyjnej imprezy pod 
nazwą „Miodowe Lato w Skansenie 
– Wielki Dzień Pszczół” nie zabrak-
nie pokazów oraz wielu innych 
atrakcji. – Zapraszamy m.in. na 
popisy wspinającego się na drzewo 
po miód bartnika, miodowy kier-
masz, liczne konkursy i występy 
artystyczne w wykonaniu artystów 
Teatru Muzycznego w Poznaniu – 

informują organizatorzy. Pszczoły 
będą miały swoje święto również 
w Deli Parku w Trzebawiu. W tym 
przypadku to świętowanie, nad któ-
rym patronat objął starosta poznań-
ski Jan Grabkowski, potrwa przez 
cały weekend czyli 7 i 8 sierpnia, w 
godz. 11.00 – 19.00. – Wszystkie 
dzieci, które pojawią się na wyda-
rzeniu w przebraniach pszczół mają 
wstęp gratis – zapewniają organiza-
torzy. Podobnie jest w przypadku 
imprezy w Swarzędzu. (ts)
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Dzieciaki wodniaki to projekt, który od 
wielu już lat realizowany jest nad Jezio-

rem Kierskim przez Fundację Just4fit. Zaję-
cia dla dzieci prowadzone są zgodnie z jej 
filozofią, czyli promowaniem zdrowego stylu 
życia, kultury fizycznej i sportu. 

– Naszym celem jest przede wszystkim 
zorganizowanie ciekawej i bezpiecznej ani-
macji dla dzieci i młodzieży, głównie z 
powiatu poznańskiego. W projekcie uczest-
niczą dzieci w wieku od 5 do 12 lat – mówi 
Justyna Krzymicka, prezes Fundacji Just4fit. 
– W trakcie zajęć pływamy na windsurfingu, 

na SUP-ach, czyli deskach z wiosłami, kaja-
kach czy rowerkach wodnych. Generalnie 
wszystko jest skupione na wodzie – dodaje. 

– Staramy się zaprezentować dzieciom i 
młodzieży, jak na jeziorze się bawić i jak to 
robić bezpiecznie. Pokazujemy też, że wbrew 
pozorom jest to środowisko łatwe do okieł-
znania. Na tym właśnie polegają „Dzie-
ciaki wodniaki” – dodaje instruktor, Patryk 
Kocierba. Trwający przez całe wakacje pro-
jekt Fundacji Just4fit jest dofinansowany ze 
środków powiatu poznańskiego.

Dariusz Klincewicz

Kto pojawia się w większości książek i 
bajek dla dzieci? Oczywiście zwierzę-
ta! Warto o tym pamiętać. Nasi bracia 
mniejsi to bez wątpienia wdzięczny 
obiekt obserwacji – nie tylko dla dzieci.

Wiele emocji budzą prehistoryczne zwie-
rzęta, które dawniej zamieszkiwały nasz 
kraj. Ich szczątki, takie jak kości nosorożca 
włochatego i potężny cios mamuta, pre-
zentuje Muzeum Przyrodnicze Wielkopol-
skiego Parku Narodowego w Jeziorach. Póź-
niej warto odwiedzić pobliski DELI Park 
w Trzebawiu. Ustawione tam figury 
pozwalają lepiej uświadomić sobie 
rozmiary tych wymarłych olbrzymów.

W świecie owadów
Nie ma lepszego miejsca, by poznać taj-

niki produkcji miodu, niż Muzeum Pszcze-
larstwa w Swarzędzu. Od niedawna można 
tam poczuć się jak pszczoła, zaglądając do 
środka ogromnego ula. Okazały model 
pszczoły stoi w DELI Parku. Czeka tam rów-
nież spotkanie oko w oko z modelami owa-
dów o tak oryginalnych nazwach jak zawi-
sak pokojowiec czy wałkarz lipczyk, a model 
kozioroga dębosza pozwoli łatwiej rozpo-
znać go w naturalnym siedlisku – na Dębach 
Rogalińskich. Innym rzadkim miłośnikiem 
starych drzew jest pachnica dębowa. Można 
się z nią zetknąć na ekspozycji Ośrodka Edu-
kacji Leśnej Łysy Młyn, a później spróbo-
wać odszukać na pobliskich Dębach Maria-
nowskich. Miłośnicy owadów z pewnością 
chętnie zobaczą też egzotyczne motyle w 
Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczyko-
wie i kolekcję owadów leśnych w Jeziorach.

Skrzydlate
Kolorowe mieszkanki egzotycznych krain 

można podziwiać (a nawet samodzielnie 
nakarmić) w Papugarni Ara w Trzebawiu. 
Naukę rodzimych gatunków warto rozpo-
cząć od wizyty na wieży ornitologicznej przy 
Trzcielińskim Bagnie. Tamtejsze tablice edu-
kacyjne ze świetnymi rysunkami pomogą 
rozpoznawać obserwowane ptaki – na przy-
kład żurawia i wilgę, które stały się pierwo-
wzorami maskotek Gminy Dopiewo. Jedną z 
największych atrakcji Parku Dzieje w Muro-
wanej Goślinie jest widowisko z udziałem 
drapieżnych ptaków oraz pokazy sokolnicze. 

Imitacja gniazda bielika to miejsce, w któ-

rym często fotografują się goście Łysego 
Młyna. Wprawne oko dostrzeże też inne 
ptasie akcenty: na fontannie w Oborni-
kach (rzeźby gołębi), na ratuszu w Kór-
niku (kogut), a nawet na muralach – w 
Buku (orzeł) i Śremie (papierowe ptaki). 
Ozdobą Alei Filozofów w Wierzenicy jest 
rzeźba Matki Boskiej ze szczygłem, a na ścia-
nach Galerii Obrazów w Rogalinie wiszą 
Madonna ze szpakiem, Pogrzeb ptaszka i 
inne płótna z ptasimi motywami.

Zwierzęta leśne
Mieszkańców naszych łąk i lasów można 

poznać dzięki bogatym zbiorom Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie, 
Leśnej Izby Edukacyjnej Puszczy Noteckiej 
w Dąbrówce Leśnej i muzeum w Jeziorach. 
Po wizycie warto sięgnąć po Przewodnik 
Niedzielnego Tropiciela i ruszyć na spotka-
nie z borsukiem albo bobrem na jednej z 
wielu ścieżek dydaktycznych np. na Bobro-
wym Szlaku.

Podaj łapę
Jednym z najpopularniejszych miejsc, w 

których czworonożni (i nie tylko) przyja-
ciele czekają na dziecięce odwiedziny, jest 
Traperska Osada. W chłodniejszych mie-
siącach można tu wybrać się na przejażdżkę 
psim zaprzęgiem, a latem – na wycieczkę 
konną. Dla miłośników koni obowiązko-
wym punktem programu powinna być 
wycieczka do zagrody koników polskich na 
ścieżce przyrodniczej w dolinie Kończaka. 

W Konarskim koło Kórnika działa KAWKA 
Centrum Turystyki i Edukacji z kurami, 
kaczkami, królikami, świnią i kozą, mieszka-
jącymi obok zabytkowej szkoły. Mieszkań-
cami Parku Dzieje są króliki, a także owce 
– występujące w widowiskach i w pokazach 
psów pasterskich. Spore stado owiec mieszka 
też w Majątku Rogalin skąd co roku wędruje 
na Łęgi Rogalińskie, by spędzić tam praw-
dziwe lato na wypasie.

Szczypta egzotyki
Wizyta w Śremskim Zoo to okazja do spo-

tkania z przybyszami z dalekich stron: mun-
dżakiem chińskim, emu, skunksem, łabę-
dziem czarnym, walabią benetta i alpaką. 
Właśnie alpaki stały się ostatnio popu-
larnymi zwierzętami hodowlanymi. Ich 
łagodny charakter sprawia, że są wykorzy-
stywane w zajęciach z dziećmi w Jaśko-
wej Dolinie w Mielnie, Ranczo Alpaka w 
Boduszewie, Jo-Alpa w Lusowie, Gościńcu 
Marzymięta w Czmońcu, Żernickiej Zagro-
dzie w Żernikach oraz DELI Parku, gdzie 
mieszkają razem z kozami, osłami, owcami 
oraz lemurami. Listę zwierząt egzotycznych 
uzupełniają eksponaty aligatorów, muszle, 
rozgwiazdy i… żywa pirania w Muzeum 
Fiedlera. Trzeba również uwzględnić figury 
czerwonaków zdobiące kąpielisko AKWEN 
Tropicana w Owińskach, zebry i słonie w 
Tarnowskich Termach oraz… sympatycz-
nego lwa Tarnusia, bohatera gry terenowej w 
Tarnowie Podgórnym.

Piotr Basiński

Zwierzęta w Traperskiej Osadzie

ZwierZyniec nie tylko dla dZieci

dZieciaki wodniaki, czyli bezpiecznie nad wodą

Siena Root „Dream of a Lasting Peace”

Retro rock coraz mniej 
postrzega się w kate-

goriach chwilowej mody a 
bardziej jako pełnoprawny 
wybór artystyczny. Niemało 
pomógł w tej sytuacji suk-

ces Grety Van Fleet - zespołu, który potrafił 
na swojej nostalgii do lat siedemdziesiątych 
zrobić karierę. Ale Greta to ani najlepszy ani 
najbardziej godny uwagi zespół z kategorii 
retro rocka. Takim zespołem jest moim zda-
niem Siena Root. Formacja zaczynała bar-
dziej jako zespół hard – psych, ale wraz z 
kolejnymi albumami coraz bardziej zanikały 
elementy psychodeliczne na rzecz wzmoc-
nienia wpływów hard rocka. Gdzieś w okoli-
cach albumu „Pioneers” zaczęli niebezpiecz-
nie zbliżać się do terytoriów zajmowanych 
przez Deep Purple. Nie stali się na szczęście 
cover bandem a prezentowany album jest 
tego najlepszym przykładem. 

Jakub Kozłowski 
Wydawnictwo In Rock

„Ludzki głos”

Tilda Swinton u Pedro 
Almodovara to musi 

być mocne spotkanie… To 
pierwszy zrealizowany po 
angielsku tytuł w dorobku 
hiszpańskiego reżysera. To 
też na wskroś almodova-
rowski, kipiący kolorami i 

buzujący od emocji melodramat. Jego boha-
terka – zakochana, poniżona, zdesperowana 
– prowadzi swoją ostatnią telefoniczną roz-
mowę z mężczyzną, który od niej odszedł. 
W mieszkaniu w towarzystwie spakowanych 
walizek kochanka i jego osieroconego psa, 
miotając się od wściekłości do smutku, trawi 
miłosną katastrofę. Sięga po pigułki, chwyta 
za siekierę, rozlewa benzynę: chciałaby zabić 
siebie, chciałaby zniszczyć jego, chce zagrać 
rolę życia w dramacie zwanym rozstaniem. 
Czy ta historia powinna skończyć się trage-
dią czy może jednak... happy endem?

Agata Klaudel-Berndt    
Kultura Tarnowa

„Nieustraszeni: Normandia” 

W  grze „Nieustra-
szeni” Wydawnic-

twa Ogry Games obejmu-
jemy dowodzenie nad jedną 
ze stron konfliktu II wojny 
światowej. Możemy wcie-
lić się w aliantów lub hitle-
rowskie Niemcy, których 
oddziały będziemy roz-

mieszczać na ułożonej z kafelków planszy. W 
każdej grze dysponować będziemy zróżnico-
wanymi jednostkami, a naszym celem będzie 
co innego. Dzieje się tak dzięki temu, że gra 
prowadzi nas przez scenariusze, które odzwier-
ciedlają rzeczywiste kampanie wojenne i bio-
rące w nich udział oddziały i osoby. Możemy 
zatem próbować zdobyć konkretne punkty 
na mapie, obronić most czy odnaleźć przyczó-
łek wroga. Gra toczy się w oparciu o klasyczny 
mechanizm deck buildingu.

Tomasz Skoracki
Stowarzyszenie Miłośników Gier  

Planszowych "Kości"

Ewa Mozez Kor, Lisa Rojany Buccieri 
„Przetrwałam. Relacja ofiary Josefa Mengele”

Eva Mozes Kor i jej sio-
stra bliźniaczka Miriam 

zostały wybrane przez dr. 
Josefa Mengele do prowa-
dzonych przez niego eks-
perymentów medycznych. 
Poddawane były niezliczo-

nej liczbie badań. Eva pokonała ciężką cho-
robę spowodowaną wszczepieniem niezna-
nej substancji. Udało jej się także uratować 
bliźniaczkę ze stanu tzw. muzułmaństwa. 
Wyzwolenie obozu nie oznaczało końca ich 
cierpień. Nie żyli ich rodzice, społeczeń-
stwo było często wrogo nastawione do Oca-
lałych. Dziewczynkom pomogło mówienie o 
przeżyciach z Auschwitz i założenie funda-
cji Candles. Książka wzbogacona jest repro-
dukcjami zdjęć zarówno rodzinnych, jak i z 
obozu. Wstrząsająca lektura, z którą każdy 
powinien się zapoznać.

Anna Walkowiak-Osowska
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

PŁYTA DNIA GRA NA WEEKEND KSIĄŻKA TYGODNIAFILM NA WIECZÓR
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Muzeum Narodowe Rol-
nictwa i Przemysłu 

Rolno-Spożywczego w Szre-
niawie od lat 60-tych XX wieku uczy poko-
lenia wrażliwości i szacunku do natury oraz 
jej darów. To właśnie tam dowiemy się jak 
wyglądało rolnictwo przed laty, w jaki spo-
sób przygotowywano i wypiekano chleb, 
czy też jak wyrabiano wędliny i masło. I jak 
w prawdziwym gospodarstwie spotkamy 
tam zwierzęta, maszyny oraz ludzi pełnych 
pasji. Dzięki tej pasji właśnie trzy cykliczne 
wydarzenia: Jarmark Wielkanocny, Jarmark 
Bożonarodzeniowy oraz święto „Poznań-
ska Pyra” promujące charakterystyczne dla 
naszego regionu potrawy, rękodzieło i zwy-
czaje, znajdują się na Szlaku kulinarnym 
„Smaki Powiatu Poznańskiego”. Szreniawa to 
zresztą zagłębie dobrego smaku, bo na tere-
nie Muzeum swoje siedziby ulokowało jesz-
cze dwóch innych członków wspomnianego 
szlaku - niewielki, ale dbający o orzeźwiający 
smak Browar Szreniawa oraz Karczma sły-
nąca z wyśmienitych tradycyjnych dań. 

Muzeum Narodowe w Szreniawie słynie 
też z licznych wydarzeń okolicznościowych. 
Jedno z nich zaplanowano na niedzielę, 
22 sierpnia. Będzie to impreza pod nazwą 
„Przeszłość Przyszłości. Dożynki na Bisku-
piźnie”. Podczas tego wydarzenia, kapituła 
konkursu organizowanego przez Instytut 
Skrzynki we współpracy z Muzeum, przy-
zna certyfikaty za „Najlepszy Smak Powiatu 
Poznańskiego 2021 – Smak Chleba”. Do tej 
smakowitej rywalizacji mogą zostać zgło-
szone chleby żytnie, pszenne i mieszane, a 
także inne potrawy z dominującym udzia-
łem pieczywa. Zachęcamy zatem do udziału 
producentów, przetwórców, restauracje, 
gospodarstwa agroturystyczne, koła gospo-
dyń wiejskich i inne zakłady gastronomiczne 
z terenu powiatu poznańskiego. Zgłosze-
nia konkursowe należy przesyłać do dnia 
21 sierpnia 2021 roku wyłącznie drogą elek-
troniczną. Regulamin konkursu wraz z for-
mularzem zgłoszeniowym znajduje się na 
stronie www.smakipowiatupoznanskiego.pl 
w zakładce „Konkursy i akcje”.

Liliana Kubiak

MuZeuM narodowe

lusowo na Folkowo 

...Ze sMakieM

Pod tym hasłem, 22 sierpnia w Luso-
wie odbędzie się XXI Przegląd Zespo-

łów Folklorystycznych wspierany przez 
powiat poznański. Tradycyjnie poprzedzą go 
Dożynki Gminy Tarnowo Podgórne. Święto 
folkloru rozpocznie, obrzędem Święta Plo-
nów, Zespół Pieśni i Tańca Lusowiacy. W 
trakcie imprezy wystąpią także Chludowia-
nie, Złote Kłosy, Modrzanki oraz zespoły z 
Białorusi, Czech, Słowacji, Łotwy, a nawet 
Burundi. Nowością będzie strefa dziecięca 
z zabawami i warsztatami folkowymi dla 
dzieci, gdzie będzie można zobaczyć m.in. 
spektakl pt. „Region Kozła. Śladami Alfa-
betu Tradycji” w wykonaniu Kompanii Arty-
stycznej Mozaika. Wstęp na imprezę będzie 
wolny, jednak liczba miejsc będzie ograni-
czona. (ts)
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Huragan Pobiedziska po trzyletniej przerwie wrócił na IV-ligowe boiska. – Byliśmy na ten awans 
przygotowani. Zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Teraz chcemy powal-
czyć o spokojny byt na tym poziomie rozgrywek – zapewnia prezes klubu, Grzegorz Krawczyk.

Piłkarze z Pobiedzisk awans do 
IV ligi zapewnili sobie w impo-

nującym stylu, mając 13-punktową 
przewagę nad najgroźniejszym 
rywalem. – W poprzednich dwóch 
sezonach zawsze czegoś nam bra-
kowało. A to zajęliśmy drugie miej-
sce w tabeli, a to ze względu na 
pandemię przedwcześnie zakoń-
czono rozgrywki. Teraz wszystko 
już zagrało tak jak trzeba. Wygra-
liśmy bezdyskusyjnie i w pełni na 
ten awans zasłużyliśmy – zapew-
nia prezes. Co ciekawe, po awansie 
w klubie nie dojdzie do większych 
zmian kadrowych.

– Jeśli one będą, to tylko kosme-
tyczne. Drużynę budowaliśmy od 
trzech lat i nie widzimy powodu, 
aby teraz ją zmieniać. W mojej opi-

nii dysponujemy mocnym, stabil-
nym i doświadczonym zespołem. 
Poza tym już w poprzednim sezo-
nie mogliśmy się pochwalić sze-
roką kadrą. Po co więc coś kom-
binować? Tym bardziej, że takie 
zmiany nie zawsze przynoszą 
coś dobrego. Mam tutaj na myśli 
atmosferę panująca w drużynie. W 
klubie uznaliśmy zatem, że warto 
dać szansę tym, którzy ten awans 
wywalczyli na boisku – zapewnia 
Grzegorz Krawczyk.  

Najpoważniejsza zmiana zaszła 
w sztabie szkoleniowym, bo wraz 
z początkiem letniego okresu przy-
gotowawczego do sztabu szkole-
niowego pierwszej drużyny dołą-
czył Błażej Czyżewski, który pełni 
funkcję asystenta trenera Pawła 

Kutyni, który w tak efektownym 
stylu poprowadził Huragan do IV 
ligi. – To młody, bo 32-letni szko-
leniowiec, ale już bardzo doświad-
czony. Pracował m.in. w Lechu 
Poznań i posiada licencję UEFA 
A Elite Youth, najwyższą z możli-
wych wymaganą przy pracy z mło-
dzieżą – zdradza prezes. 

Sztab trenerski warto było 
wzmocnić, bo IV liga wielkopol-
ska wydaje się być bardzo mocna. – 
Od czasu, gdy graliśmy tam ostatni 
raz sporo się w niej zmieniło. Teraz 
nie ma już podziału na grupy, a to 
oznacza, że przyjdzie nam rywali-
zować z drużynami z całego woje-
wództwa. Poziom sportowy więc 
się podniósł. Co za tym też idzie 
przyjdzie nam rywalizować z 

zespołami ze znacznie większych 
ośrodków, takich jak Konin, Kalisz, 
Ostrów, Gniezno czy Kościan – 
mówi Grzegorz Krawczyk. Na co 
zatem w tym towarzystwie stać 
będzie piłkarzy z Pobiedzisk?  

– Naszym celem jest gra o miejsce 
w środku tabeli i spokojne utrzy-
manie. Czy to się uda, przekonamy 
się już w trakcie rozgrywek. Na ten 
moment trudno bowiem ocenić 
potencjał poszczególnych drużyn. 
Ta liga będzie dość nietypowa, bo 
zagra w niej aż czterech spadkowi-
czów. Doszli też mocni beniamin-
kowie. Co ciekawe, na razie nikt 
oficjalnie nie mówi o awansie, co 
samo w sobie jest dość zastana-
wiające – mówi prezes. Dla niego, 
a także dla osób odpowiedzialnych 
w klubie za aspekt organizacyj-
no-finansowy gra w wyższej kla-
sie rozgrywkowej to także spore 
wyzwanie.

– Tak jak wspomniałem wcze-
śniej, byliśmy na ten awans przygo-
towani. Co nie znaczy, że spoczęli-
śmy na laurach. Cały czas staramy 
się pozyskać nowych sponsorów 
i na bieżąco rozmawiamy z tymi, 

którzy już nas 
wspierają – zapew-
nia Grzegorz Kraw-
czyk. Pierwsze spotkanie o punkty 
Huragan rozegra 8 sierpnia w 
Koninie z Górnikiem. – Inaugu-
racja teoretycznie nastąpi tydzień 
wcześniej, ale piłkarska centrala, w 
związku z krótkim okresem przy-
gotowawczym, pozwoliła zaintere-
sowanym klubom na przełożenie 
pierwszych spotkań. I my z tej oka-
zji skorzystaliśmy – dodaje.

Kibice w Pobiedziskach na pierw-
sze IV-ligowe spotkanie w tym 
sezonie będą musieli zatem tro-
chę poczekać. – Liczę, że będziemy 
mieli spore wsparcie z trybun. Z 
kibicami bywa jednak różnie, bo 
w ostatnich latach w okolice Pobie-
dzisk przeprowadziło się sporo 
osób, choćby z Poznania, któ-
rzy niekoniecznie utożsamiają się 
z naszym miastem, i dla których 
liczy się tylko Lech. Innej piłki po 
prostu nie znają. Wierzę jednak, 
że trybuny naszego przepięknie 
położonego obiektu będą tętniły 
życiem – kończy prezes Huraganu.  

Tomasz Sikorski

Huragan gotowy na kolejne wyzwanie
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Niespełna sześciu godzin potrzebowali najlepsi zawodnicy Po-
znańskiej Korby, by pokonać 180-kilometrową trasę tak zwa-
nym Pierścieniem dookoła Poznania, wiodącym przez gminy 
powiatu poznańskiego.

200 śmiałków wystartowało w 
pierwszej edycji Poznańskiej Korby. 
– Taki założyliśmy sobie limit. 
Większość z tego grona stanowili 
kolarze z Wielkopolski. Na star-
cie mieliśmy jednak także zawod-
ników z Warszawy, Szczecina czy 
Wrocławia – mówi Agnieszka Kor-
pal ze Stowarzyszenia Poco Loco 
Adventure, które organizowało 
imprezę. Start i meta wyścigu zlo-
kalizowana została na kórnickich 
Błoniach. Pierwsza grupa zawod-
ników wystartowała o godzinie 6 
rano. Kolejne ruszały na trasę w 
kilkuminutowych odstępach.

– Uczestnicy wyścigu mieli do 
pokonania 180-kilometrowy dy-
stans tak zwanym Pierścieniem 
dookoła Poznania. Większość dróg 
prowadziła lasami i ścieżkami po-
lnymi. Zawodnicy przejechali mię-
dzy innymi przez Rogaliński Park 
Krajobrazowy, Wielkopolski Park 
Narodowy, Puszczę Zielonkę, Park 
Krajobrazowy Promno i wiele in-
nych klimatycznych miejsc. Po-
goda nam dopisała, bo choć pro-

gnozy były bardzo nieciekawe, 
to jednak zapowiadanych burz 
ani deszczu nie było. Nie było też 
upału, który mógłby być bardzo 
dokuczliwy dla zawodników – opi-
suje Agnieszka Korpal.

Zawody, tak jak wcześniej zapo-
wiadano, odbyły się w formule 
samowystarczalności, co w prak-
tyce oznaczało, że każdy uczestnik 
Poznańskiej Korby musiał zabrać ze 
sobą wszystko to, co jest potrzebne 
na tak długiej trasie. – Przygotowa-
liśmy tylko jeden punkt odżywczy, 
w Puszczy Zielonka, gdzie zawod-
nicy mogli się odpowiednio zre-
generować. Wszyscy zresztą z tego 
miejsca chętnie korzystali – dodaje 
organizatorka imprezy. Każdy z 
zawodników miał też do dyspo-
zycji nawigację, która wskazywała 
prawidłową drogę. 

Zawodnicy, 180-kilometrowy 
dystans pokonali zresztą w impo-
nującym tempie. Zwycięzca, Eryk 
Gomoński z Obornik, finiszo-
wał z czasem 5 godzin i 51 minut. 
Taki sam rezultat uzyskał drugi 

na mecie Gracjan Stankiewicz z 
tego samego zespołu. Trzy minuty 
za nimi przyjechał Piotr Przybył z 
Poznania. Rewelacyjny wynik osią-
gnęła także najlepsza wśród kobiet 
i piąta w klasyfikacji open Izabela 
Gościańska. Zawodniczka z Kór-
nika pokonała cały dystans w 6 
godzin i 8 minut! Godzinę póź-
niej na metę przyjechały Katarzyna 
Dąbrowicz i Zuzanna Kownacka.

– Przed zawodami wyznaczyli-
śmy limit czasowy 18 godzin. Jak 
się okazało, nie doceniliśmy uczest-
ników wyścigu, bo ostatni zawod-
nik przyjechał na metę wieczorem, 
mając jeszcze kilka godzin w zapa-
sie. Warto też podkreślić, że prak-
tycznie wszyscy uczestnicy doje-
chali do mety. Obyło się też bez 
przykrych niespodzianek. Tylko 
jeden kolarz miał poważne pro-
blemy sprzętowe. Wszystko prze-
biegało zatem zgodnie z planem 
– mówi Agnieszka Korpal. Sami 
zawodnicy, już po przekroczeniu 
mety, podkreślali zresztą bardzo 
dobrą organizację imprezy.

Czy to oznacza, że Poznańska 
Korba stanie się imprezą cykliczną? 
– Bardzo byśmy tego chcieli. Tym 
bardziej, że uczestnicy wyścigu 
zwracali także uwagę na uroki 
samej trasy. Co więcej, wielu z nich 
nawet nie wiedziało, że istnieje 
coś takiego jak Pierścień dookoła 
Poznania. Wśród nich byli także 
ci mieszkający w Poznaniu lub 
powiecie poznańskim. Warto więc 
ten szlak propagować – kończy 
organizatorka imprezy. Dodajmy, 
że zawody odbyły się przy wspar-
ciu finansowym powiatu poznań-
skiego oraz samorządu wojewódz-
twa wielkopolskiego. 

Tomasz Sikorski    

rowerem w 6 godzin dookoła powiatu
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Jolanta Witczak nie przestaje 
zaskakiwać. – Mieszkanka Lu-

sowa przebiegła najdłuższy dy-
stans 240 km w dziewiątej edycji 
Dolnośląskiego Festiwalu Biegów 
Górskich. W kategorii open ko-
biet zajęła czwarte miejsce, a w 
swojej kategorii wiekowej była 
pierwsza. Pokonanie trasy zajęło 
jej 49 godzin i 30 minut – poin-
formował Ośrodek Sportu i Re-
kreacji Tarnowo Podgórne. Jo-
lanta Witczak na swoim koncie 
ma także wiele innych ultra ma-
ratonów. Biegaczka z Lusowa była 

m.in. pierwszą Wielkopolanką, 
która ukończyła słynny bieg Spar-
tathlon, na trasie z Aten do Sparty, 
długości 246 km. Wygrała rów-
nież bieg „Władca Pierścienia”, 
prowadzący drogami wokół po-
wiatu poznańskiego, długości 168 
km. – Kocham bieganie i mogę 
o nim mówić godzinami. W bie-
ganiu się spełniam i realizuję. Im 
dłuższy bieg, tym radość z jego 
ukończenia jest większa – mó-
wiła Jolanta Witczak w rozmo-
wie z Prasową17. po ukończeniu 
„Władcy Pierścienia”. (ts)

W  Koziegłowach, w woje-
wództwie śląskim, odbyła 

się XXVII Ogólnopolska Olim-
piada Młodzieży w kolarstwie 
szosowym, będąca jednocześnie 
mistrzostwami Polski juniorów 
młodszych. Największą gwiazdą 
tej imprezy okazał się Maciej Ba-
naszak. Reprezentant Klubu Ko-
larskiego Tarnovia Tarnowo Pod-
górne wygrał bowiem rywalizację 
ze startu wspólnego oraz był trzeci 
w jeździe indywidualnej na czas. 
W tej drugiej specjalności na dru-

gim stopniu podium stanął też Da-
wid Wika-Czarnowski z UKS TFP  
Mróz Jedynki Kórnik. Ten sam za-
wodnik, w klasycznym wyścigu 
także był w czołówce, bo zamel-
dował się na mecie na czternastej 
pozycji. W rywalizacji juniorek 
młodszych najlepiej z zawodni-
czek z powiatu poznańskiego za-
prezentowała się Julia Przymusiń-
ska z Kórnika, która zarówno w 
czasówce jak i w wyścigu ze startu 
wspólnego zakończyła zmagania 
jako siódma. (ts)

W Tarnowie Podgórnym od-
były się mistrzostwa Pol-

ski w tandemach i sprintach w 
kręglarstwie klasycznym. Znako-
micie w tych zawodach zaprezen-
towali się reprezentanci miejsco-
wej Alfy-Vector. – Na dwanaście 
rozdanych medali aż sześć pa-
dło łupem naszych zawodników 
– poinformował klub z powiatu 
poznańskiego. Te z najcenniej-
szego kruszcu, czyli złote wywal-
czyli Tomasz Masłowski w sprin-

tach oraz mikst Aleksandra Bonk 
i Jakub Cwojdziński. Tomasz Ma-
słowski stanął również na najniż-
szym stopniu podium w tande-
mach, gdzie grał razem z Martą 
Strzelczak. W sprincie mężczyzn 
bardzo dobrze zaprezentował się 
również Dawid Strzelczak, który 
zakończył rywalizację ze srebr-
nym medalem. Nie zawiodły rów-
nież kobiety, bo w sprintach druga 
była Marta Strzelczak, a tuż za nią 
uplasowała się Izabela Torka. (ts)

ponad dwa dni biegu…

banaszak w roli głównej

połowa medali dla alfy-Vector
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Nieudana inauguracja rozgrywek

Piłkarze IV ligi wielkopolskiej zainaugurowali rywalizację o punkty. 
Oprócz Huraganu Pobiedziska, który swój mecz z Victorią Wrze-

śnia przełożył na 18 sierpnia, na tym poziomie rozgrywek grają jesz-
cze trzy inne drużyny z powiatu poznańskiego. Są to Unia Swarzędz, 
Kotwica Kórnik i Tarnovia Tarnowo Podgórne. Niestety, w pierwszej 
serii spotkań zapunktowała tylko Unia, bezbramkowo remisując w 
Gnieźnie z tamtejszym Mieszkiem. Tarnovia przegrała natomiast 0:1 
w Międzychodzie z Wartą, a Kotwica uległa 1:3 na własnym boisku 
Obrze Kościan. 


