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Wsparcie dla Ukraińców
– W naszej aglomeracji mamy ok. 
150 tysięcy mieszkańców Ukrainy. 
Wielu z nich pracuje, ich dzieci uczą 
się w naszych szkołach. A za chwi-
lę może być ich znacznie, znacznie 
więcej. I musimy im pomóc – mówi 
starosta poznański Jan Grabkowski. 

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak 
wraz z marszałkiem województwa wiel-

kopolskiego Markiem Woźniakiem oraz 
starostą poznańskim Janem Grabkowskim 
powołali specjalny zespół koordynujący 
pomoc dla obywateli Ukrainy. Utworzyli go 
przedstawiciele wszystkich trzech wymie-
nionych jednostek, a ich zadaniem jest dia-
gnozowanie potrzeb Ukraińców i wskazy-
wanie rozwiązań oraz działań, które będą 
odpowiedzią na obecną sytuację, zarówno w 
zakresie wsparcia edukacyjnego, bytowego, 
czy też transportu rodzin z terenów objętych 
działaniami wojennymi. – Współdziałamy, 
by reagować na rozwój wydarzeń – zapew-
niali przedstawiciele samorządu na specjal-
nej konferencji prasowej. 

Status prawny uchodźców
Efekty tych działań już widać. Staro-

sta poznański, który działa także w Komi-
sji Wspólnej Rządu i Samorządu Teryto-
rialnego, już kilkakrotnie wraz z wójtami i 
burmistrzami gmin powiatu poznańskiego 
rozmawiał z wojewodą wielkopolskim w 
celu stworzenia  skoordynowanej akcji 
pomocy dla obywateli Ukrainy. Podczas tych 
konferencji wiele spraw zostało już ustalo-
nych. Dotyczą one choćby statusu prawnego 
uchodźców z Ukrainy, bo każdy obywatel 
tego kraju, który przekroczył granicę ukra-
ińsko-polską od dnia 24 lutego 2022 r. prze-
bywa legalnie na terytorium Polski i jest pod 
opieką państwa. 

Jeżeli dokonał wjazdu na podstawie waż-
nego paszportu i jego wjazd został odno-
towany przez Straż Graniczną pozostaje 
pod opieką Państwa Polskiego tj. ma prawo 
do uzyskania pomocy w zakwaterowaniu 
(wraz z wyżywieniem, pomocą medyczną 
i socjalną). Aby z tej pomocy skorzystać 
należy skierować się do punktu informacyj-
nego lub recepcyjnego bądź zgłosić się do 
urzędu gminy, który skontaktuje taką osobę 
z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kry-
zysowego Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Poznaniu (tel.: 61 854 99 00, 61 
854 99 10, e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl).

Jeżeli obywatel Ukrainy przekroczył gra-
nicę bez ważnego paszportu lub bez doku-
mentów, a także jeżeli nie uzyskał potwier-
dzenia wjazdu na teren Polski musi udać się 
do Placówki Straży Granicznej w Poznaniu  

(ul. Bukowska 285, tel. 61 861-13-00; 61 861-13-05; 
e-mail: poznan@strazgraniczna.pl) celem 
potwierdzenia swojego pobytu. Obecnie 
w Poznaniu na terenie Dworca Głównego 
działa Punkt Informacyjny, w którym oby-
watele Ukrainy uzyskają pomoc w zakwa-
terowaniu oraz wszelkie niezbędne wspar-
cie i informacje. Punkt działa w godzinach 
od 8.00 do 22.00. Uruchomiona została też 
specjalna infolinia dla uchodźców z Ukra-
iny +48 61 850 87 77, która jest dostępna w 
godzinach 8.00 - 20.00. Dedykowany adres 
e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl. 
Informacje dla ukraińskich obywateli znaj-
dują się także na stronie internetowej:  
www.migrant.poznan.uw.gov.pl

Pomoc humanitarna
 Mieszkańcy naszego powiatu, którzy chcą 

przyjąć do swoich domów bądź posiadanych 
nieruchomości, przybywających uchodź-
ców muszą liczyć się z faktem, iż na dzień 
dzisiejszy rząd nie przewiduje pokrywania 
kosztów udostępnienia przez nich lokalu ani 
innych kosztów, ponieważ wojewoda zapew-
nia zakwaterowanie z wyżywieniem w przy-
gotowanych ośrodkach. Pomocy finansowej 
w tym zakresie nie może udzielić również 
samorząd gminny ponieważ zabraniają tego 
przepisy prawa. Rząd zadeklarował przyjęcie 
w niedalekiej przyszłości specjalnej ustawy 
określającej systemowe zasady udzielania 
pomocy uchodźcom.

Samorząd gminny koordynuje udziela-
nie pomocy poprzez organizację zbiórek, 

pomoc w zakwaterowaniu we współpracy z 
wojewodą lub darczyńcami, a także organi-
zację w przyszłości wg potrzeb zajęć szkol-
nych dla dzieci z terenu Ukrainy. Rząd dekla-
ruje też, iż każdy obywatel Ukrainy, którego 
wjazd od 24.02. został odnotowany przez 
Straż Graniczną, będzie mógł korzystać ze 
świadczeń medycznych Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej (POZ) oraz szpitalnej. Dlatego 
tak ważnym jest dopełnienie formalności po 
przybyciu uchodźców na teren Polski. 

Prowadzona jest również pomoc huma-
nitarna na dwóch poziomach – lokalnym i 
centralnym. Poziom lokalny organizowany 
i zarządzany jest przez samorząd gminny i 
powiatowy. W miastach i gminach prowa-
dzone są magazyny zbiórki pomocy huma-
nitarnej dla uchodźców, którzy przybyli na 
teren działania danego samorządu. Gminy 
stworzyły swoje banki ofert pomocy. Osoby 
fizyczne i podmioty gospodarcze, które chcą 
wesprzeć pomoc humanitarną dla mieszkań-
ców Ukrainy, którzy pozostali w swej ojczyź-
nie winni zgłosić do gminy chęć udzielenia 
takiej pomocy określając jej szczegóły. 

Co zbieramy?
Zbierana jest żywność o długim termi-

nie ważności, niewymagająca specjalnych 
warunków transportowania, najlepiej nowe: 
koce, śpiwory, odzież jak również środki 
czystości i higieniczne. Gminy przekazują 
zebrane dary, poprzez magazyn powiatowy 
do magazynu wojewody. Wojewoda z kolei 
przekazuje zebraną pomoc do magazynu 

centralnego Rządowej Agencji Rezerw Stra-
tegicznych, która jest jedynym podmiotem 
organizującym konwój humanitarny na tery-
torium Ukrainy. Nie ma możliwości organiza-
cji samodzielnego transportu pomocy huma-
nitarnej na terytorium Ukrainy. (red)
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Gmina / Miasto Adres e-mail

Buk ukraina.buk@buk.gmina.pl

Czerwonak ukraina@czerwonak.pl

Dopiewo ukraina@dopiewo.pl

Kleszczewo pomoc.ukrainie@kleszczewo.pl

Komorniki ukraina@komorniki.pl

Kostrzyn ukraina@kostrzyn.wlkp.pl

Kórnik kornik@kornik.pl

Luboń ukraina@lubon.pl

Mosina ukraina@mosina.pl

M. Goślina ukraina@murowana-goslina.pl

Pobiedziska pomocukrainie@pobiedziska.pl

Puszczykowo ukraina@puszczykowo.pl

Rokietnica ukraina@rokietnica.pl

Stęszew ukraina@steszew.pl

Suchy Las bankofert@ops.suchylas.pl

Swarzędz pomoc.ukraina@swarzedz.pl

T. Podgórne ukraina@tarnowo-podgorne.pl

Powiat Poznański ukraina@powiat.poznan.pl

Adresy Banków Inicjatyw Pomocy 
gmin powiatu poznańskiego

Aktualne informacje 

na temat pomocy dla obywateli Ukrainy, 

w tym m.in. punkty zbiórek darów w poszczególnych gminach: 

www.powiat.poznan.pl/wsparcie-dla-ukraincow/
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Kostiumy i stare hity

Fani dobrej piosenki z Pobiedzisk, 
z pomocą artystów Teatru Muzycz-
nego w Poznaniu, będą mieli oka-
zję przenieść się do czasów mię-
dzywojennych. A wszystko to za 
sprawą  spektaklu pt. „Nie ma jak 
lata 20., lata 30.”, podczas którego 
zabrzmią najbardziej znane piosenki 
międzywojnia: „Umówiłem się z nią 
na dziewiątą”, „To ostatnia niedziela”, 
„Jesienne róże”, „Miłość ci wszystko 
wybaczy” czy „Ach, te baby”. Teksty, 
muzyka, kostiumy – wszystko przy-
gotowane tak, by móc w pełni prze-
nieść się w tamte, wspaniałe lata... 
Spektakl zaplanowano 8 marca, o 
godz. 19.00 w Pobiedziskim Ośrodku 
Kultury.

Spotkanie z pisarką
Centrum Kultury i Biblioteka 
Publiczna Gminy Suchy Las zapra-
sza 4 marca, o godz. 19.00, na spo-
tkanie autorskie z pisarką i dzienni-
karką Anną Kamińską. To autorka 
m.in. takich bestsellerowych biogra-
fii jak „Halina” o Halinie Krüger-Syro-
komskiej , „Wanda” o Wandzie Rut-
kiewicz i „Simona” o Simonie Kossak. 
- Moje bohaterki wciąż są mi bliskie. 
Jestem zbudowana z tych kobiet, o 
których miałam szansę napisać, na 
pewno wiele lat spędzonych w ich 
światach zostawiło we mnie sporo 
śladów – mówi pisarka, która swoją 
najnowszą książkę po raz pierwszy 
poświęciła mężczyźnie. Jest nią bio-
grafia „Kotański. Bóg. Ojciec. Kon-
frontacja”. Wstęp wolny.

Jezioro Łabędzie

Trudno znaleźć drugi tak mocno roz-
poznawalny tytuł w całej literaturze 
baletowej, jak „Jezioro łabędzie” Pio-
tra Czajkowskiego. Dzięki artystom 
tworzącym Polski Balet Królewski 
będzie można obejrzeć ten spektakl 
w Centrum Kultury Przeźmierowo. W 
gronie tego elitarnego zespołu znaj-
dują się m.in. Saeka Shira - zdobyw-
czyni Srebrnego Medalu na Między-
narodowym Konkursie Baletowym w 
Warnie, czy Mateusz Sierant, będący 
I solistą Teatru Wielkiego im. Stani-
sława Moniuszki w Poznaniu. Tak 
dobrany zespół jest gwarancją 
mistrzowskiego warsztatu, jak i głę-
bokiej znajomości światowej kla-
syki tańca oraz współczesnych tren-
dów. Przedstawienie odbędzie się 10 
marca, o godz. 19.00. 

Muzyczna podróż 
W Starym Barze w Chludowie odbę-
dzie się wyjątkowy koncert wirtu-
oza akordeonu i bandoneonu dia-
tonicznego, Wiesława Prządki z 
towarzyszeniem doskonałych muzy-
ków: pianisty Rafała Karasiewicza i 
kontrabasisty Zbigniewa Wrombla. 
Słuchacze podczas pełnego emo-
cji wieczoru odwiedzą najważniejsze 
stolice kulturalne świata. W repertu-
arze największe przeboje Edith Piaf 
i Joe Dassina, walce Paryża oraz 
muzyka filmową Francisa Lai. Nie 
zabraknie też argentyńskich tang 
Astora Piazzolli, a całości dopełnią 
kompozycje Richarda Galliano oraz 
największe hity Georga Garshwina. 
Koncert odbędzie się 12 marca o 
godz. 19.00. Wstęp wolny. (opr. ts)

Zapowiedzi Doceniamy ludzi z pasją
– Od wielu już lat doceniamy tych, którzy poświęcają swój czas, by realizować swoje pasje. Kultura z natury rzeczy wymyka się 
ocenom i jest niewymierna. Zupełnie inaczej jest w przypadku sportu, gdzie sprawą nadrzędną jest wynik końcowy. I tu i tu, by 
odnieść sukces trzeba być jednak wybitnym. I my tych wybitnych nagradzamy – mówi starosta poznański Jan Grabkowski.

Nagrody powiatu poznań-
skiego za osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechniania i ochrony 
kultury za rok 2021 można skła-
dać w Kancelarii Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu do 7 
marca br. Honorujemy nimi twór-
ców, artystów, organizatorów, pro-
motorów i popularyzatorów kul-
tury. Laureatami mogą być także 
pracownicy instytucji kultury, 
nauczyciele szkół artystycznych 
oraz różne organizacje prowadzące 
działalność kulturalną. – Wyróż-
nienia są przyznawane nie tylko za 
wieloletnią działalność, ale także za 
szczególne osiągnięcia – podkreśla 
starosta poznański.

W ubiegłym roku nagrodę pierw-
szego stopnia otrzymał świętujący 
wówczas 50-lecie swojej działalno-
ści, Zespół Pieśni i Tańca Wiwaty 
z Pobiedzisk. W gronie wyróżnio-
nych byli także Zespół Folklory-
styczny Modrzanki z Modrza oraz 
Krzysztof Żeleśkiewicz, anima-
tor amatorskiego ruchu muzycz-
nego, m.in. kapelmistrz Orkie-
stry Dętej z Chludowa. – Zależy 
nam na tym, aby kultura kwitła w 
naszym regionie. Wspieramy wiele 

różnych wydarzeń kulturalnych i 
dzięki temu doskonale wiemy, że 
ludzi utalentowanych i z inicjatywą 
w powiecie poznańskim nie bra-
kuje – mówi Jan Grabkowski.

W siedemnastu gminach powiatu 
poznańskiego znajdziemy również 
znakomitych sportowców. 2021 
rok obfitował w sukcesy przedsta-
wicieli wielu różnych dyscyplin 
sportu. – To wielka satysfakcja, gdy 
zawodniczki i zawodnicy przez nas 
nagradzani stają do walki o naj-
wyższe trofea. Tak było choćby w 

przypadku kolarza Jedynki Kór-
nik, Patryka Rajkowskiego, który 
w minionych dwunastu miesią-
cach z powodzeniem reprezento-
wał nasz kraj podczas igrzysk w 
Tokio, a także na mistrzostwach 
świata oraz mistrzostwach Europy. 
Na tych ostatnich zdobył zresztą 
dwa medale – wspomina starosta.

Tak jak w poprzednich latach, o 
nagrody mogą się ubiegać spor-
towcy w czterech kategoriach wie-
kowych. To młodzieżowcy, juniorzy 
starsi, juniorzy młodsi oraz mło-

dzicy. Jak zwykle docenimy również 
ich szkoleniowców oraz drużyny. 
– Z roku na rok liczba wniosków 
wzrasta. Tylko w ubiegłym roku 
uhonorowaliśmy ponad sto osób! 
Stawiamy na sport i to przynosi 
efekty. Wielu z tych, którzy obec-
nie zdobywają medale mistrzostw 
Polski jeszcze nie tak dawno wystę-
powało w Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej Powiatu Poznańskiego – 
mówi Jan Grabkowski.

Wnioski o przyznanie nagród 
sportowych dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz 
nagród dla trenerów prowadzą-
cych szkolenie zawodników osią-
gających wysokie wyniki spor-
towe w międzynarodowym lub 
w krajowym współzawodnictwie 
sportowym za rok 2021 można 
składać do 14 marca br. Zarówno 
w przypadku nagród sportowych, 
jak i tych z kultury, decyduje data 
wpływu do Kancelarii Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Ogło-
szenia, wnioski oraz regulaminy 
obu konkursów, jak i wszyst-
kie dodatkowe informacje, znaj-
dują się na stronie internetowej  
www.powiat.poznan.pl

Tomasz Sikorski

PonaD 108 milionów na Powiatowe Drogi
Ponad 108 milionów złotych 
– tyle wynosi plan finansowy 
na inwestycje Zarządu Dróg 
Powiatowych w Poznaniu w 
2022 roku. Nie zabraknie in-
westycji zarówno tych wiel-
kich, jak i nieco mniejszych.

– Wkrótce rozpoczną się prace 
budowlane kilku potężnych inwe-
stycji. Mowa tutaj o tunelu w Kobyl-
nicy, który finansujemy wspólnie 
z gminą Swarzędz i PKP, a także 
o tunelu na ulicy Grunwaldzkiej, 
gdzie jesteśmy współfinansują-
cym tę inwestycję i bardzo aktyw-
nie bierzemy udział w przygoto-
waniu jej realizacji. Ta inwestycja 
realizowana jest bowiem w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. W ramach 
programu „Mosty dla regionu” 
projektujemy także most w Cza-

purach na Warcie i liczę, że w tym 
roku ta dokumentacja powstanie. 
A samodzielnie – i mam nadzieję, 
że przy pomocy środków z rezerwy 
ogólnej Ministerstwa Infrastruk-
tury – całkowicie przebudujemy 
dwa mosty na drodze z Buku do 
Wiktorowa – wylicza wicestarosta 
poznański Tomasz Łubiński.

Przebudowa tych mostów ma 

kosztować 8 milionów złotych, a 
w kolejnych latach planowana jest 
przebudowa całej drogi z Buku do 
Wiktorowa na odcinku prawie 4 
kilometrów. Rok 2022 to także kon-
tynuacja już rozpoczętych inwe-
stycji. – Będziemy kontynuować 
przebudowę drogi Napachanie – 
Rokietnica, która jest ważnym cią-
giem komunikacyjnym. W ramach 

tych prac zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia jezdni. W zabudowie 
powstanie kanalizacja deszczowa, a 
także chodniki. Cała droga będzie 
także posiadała ścieżkę rowerową. 
Długość tego odcinka to ponad dwa 
i pół kilometra, a wartość robót to 
około 11 milionów złotych. Zakoń-
czenie tych prac planowane jest na 
październik bieżącego roku – mówi 
Marek Borowczak, dyrektor ZDP w 
Poznaniu.

Dodajmy, że obecnie trwa postę-
powanie przetargowe na budowę 
ronda w Suchym Lesie na skrzy-
żowaniu ulicy Sucholeskiej i Per-
łowej. Koszt tej inwestycji to ponad 
5 milionów złotych. Więcej infor-
macji o tegorocznych inwestycjach 
znajdziemy na stronie Zarządu 
Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Dariusz Klincewicz

Powiat wśród liderów

Powiat poznański kolejny raz 
znalazł się w gronie samorzą-

dowych liderów w kraju. W ogól-
nopolskim, prowadzonym przez 
Związek Powiatów Polskich, ran-
kingu gmin i powiatów za rok 2021 
uplasowaliśmy się na piątej pozy-
cji. To identyczny wynik, co w roku 
ubiegłym. Ranking jest bezpłat-
nym i dobrowolnym konkursem. 

Powiat poznański klasyfikowany 
był w kategorii powiatów powy-
żej 120 tysięcy mieszkańców i tra-
dycyjnie już znalazł się w pierwszej 
piątce najlepszych i najbardziej roz-
wojowych samorządów. Czarnym 
koniem tej edycji rankingu okazał 
się powiat pilski, który pierwszy raz 
zajął miejsce na najwyższym stop-
niu podium, wyprzedzając powiat 

kielecki. Na trze-
cim miejscu uplaso-
wał się zaprzyjaźniony 
z nami powiat kartu-
ski. Kolejność na liście uzależniona 
jest od wyników osiąganych przez 
samorząd oraz od zrealizowanych 
działań. 

Oceniając Jednostki Samorządu 
Terytorialnego, eksperci ZPP 
wydają opinię według wielu kryte-
riów ujętych w dziesięciu grupach 
tematycznych. Na podstawie liczby 
wypełnionych kategorii przyzna-
wane jest także specjalne wyróżnie-
nie dla samorządów – tytuł „Super 
Powiatu”, którym powiat poznań-
ski mógł się pochwalić przez cztery 
poprzednie edycje rankingu. 

Anna Skalska

Program likwiDacji azbestu

W  urzędach gmin powiatu 
poznańskiego właści-

wego dla położenia danej nieru-
chomości, można składać wnio-
ski o udział w programie likwidacji 
wyrobów zawierających azbest. 

Do wniosku obowiązkowo należy 
załączyć dokument potwierdza-
jący posiadanie tytułu prawnego 
do nieruchomości. Szczegółowe 
informacje dotyczące ogólnych 
zasad zawarte są w załączniku 
do Uchwały Zarządu Powiatu w 
Poznaniu Nr 2927/2022 z dnia 9 
lutego 2022 roku.

Powiat poznański pokrywa 100% 
kosztów związanych z likwidacją 
wyrobów azbestowych (demon-
taż, odbiór, transport oraz uniesz-
kodliwienie). W przypadku wnio-

skodawców zajmujących się 
produkcją, przetwarzaniem i 
obrotem produktami rolnymi – 
obowiązkowo należy wypełnić 
oświadczenie oraz formularz infor-
macyjny. 

Przypominamy również wnio-
skodawcom o obowiązku złoże-
nia do Wydziału Administracji 
Architektoniczno – Budowlanej 
Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu przed realizacją zadania, zgło-
szenia prac związanych z demon-
tażem azbestu. Termin składania 
wniosków do urzędów gmin mija 
12 sierpnia 2022 r. Więcej infor-
macji oraz wszystkie wyma-
gane dokumenty są na stronie  
www.powiat.poznan.pl

Agata Sibila

7.03.
ostatni dzień naboru 

wniosków o przyznanie 
nagród z kultury

14.03.
ostatni dzień naboru 

wniosków o przyznanie 
nagród ze sportu
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Polecamy

Regionalne smaki to nie tylko 
atrakcja turystyczna, ale ape-

tyczna codzienność lokalnej spo-
łeczności. Instytut Skrzynki, 
powiatowa instytucja kultury i ope-
rator Szlaku Kulinarnego „Smaki 
Powiatu Poznańskiego” organizuje 
akcję produkt/potrawa miesiąca i 
konkursy kulinarne promu-
jące te dania, dzięki którym 
znamy najlepsze smaki 
powiatu poznańskiego. 

W marcu pora na śledzia. 
„Śledzik” to inna nazwa 
Podkoziołka, ponadto śledź 
gości na wigilijnym stole, ale też 
urozmaica menu Wielkiego Postu. 
Mówią, że śledzia można kochać 
lub nienawidzić. Ta druga postawa 
wynika zazwyczaj z niewiedzy, jak 
śledź powinien i może smakować. 
Jest to ryba tania, często kojarzona 
z biedą. Jednak tu ekonomia działa 
na korzyść gospodyni: danie tanie, 
a wyborne. 

Nasi przodkowie kupowali śle-
dzie mocno zasolone, macero-
wane w beczkach. Trzeba je było 

samodzielnie wypatroszyć i długo 
moczyć przed dalszym przygo-
towaniem. Co więc sprawiło, że 
ta morska ryba zaskarbiła sobie 
miejsce w codziennym jadłospisie 
Wielkopolan? Z pewnością mno-
gość potraw, które można z nich 
przyrządzić: sałatki, przystawki, 
śledzie w zalewie, dania wytrawne, 

ale też ze słodkimi dodatkami. 
Drugą zaletą są ich właści-

wości zdrowotne: zawartość 
witamin i niskokaloryczność. 
Działają też przeciwdepresyj-

nie. Choć może to mało popu-
larna opinia, ale są też afrodyzja-
kiem! By to podkreślić 14 marca br. 
– w dniu imienin Afrodyzji i Afro-
dyzjusza - Instytut Skrzynki organi-
zuje konkurs „Smak Śledzia 2022”, 
by poznać najbardziej wyśmienite 
śledzie oferowane przez restau-
racje w aglomeracji poznańskiej i 
najlepszy smak powiatu poznań-
skiego. Informacje o tym wyda-
rzeniu znaleźć można na stronie  
www.smakipowiatupoznanskiego.pl

Liliana Kubiak

PŁYTA
October Rust
Type O Negative 

Type O Negative  to 
nośny melodyjnie 

gothic metal z domieszką doom, przefil-
trowany przez zdrową dawkę dowcipu i 
dystansu do siebie. Muzyka Petera Steele’a to 
udana próba łączenia muzycznego under-
groundu z muzyką mainstreamu. Co wię-
cej, pozbawiona w dużej mierze przywar obu 
z nich – nie ma tu amatorszczyzny spotyka-
nej wśród muzyków sceny podziemnej, ani 
samozadowolenia gwiazd. Wśród albumów 
Type O Negative na szczególną uwagę zasłu-
guje (chociaż wszystkie są świetne!) wydany 
w 1996 roku „October Rust”, następca przeło-
mowego dla formacji „Bloody Kisses”. Czego 
tu nie ma… Nastrojowa, gotycko rockowa 
ballada? Jest – „Love You to Death”. Odro-
binę zimnej fali? Proszę bardzo – „Be My 
Druidess”. Prześmiewczy pastisz na utwór 
popowy? Mamy „My Girlfriend’s Girlfriend”. 
Wspaniała płyta nieodżałowanego zespołu.

Jakub Kozłowski
Wydawnictwo In Rock

FILM
Matki równoległe 

To hiszpański dramat w 
reżyserii Pedro Almo-

dovara, z Penelope Cruz 
w roli głównej. Janis jest 
doświadczoną fotografką, 
która poświęca się pracy 
zawodowej. Pewnego dnia zachodzi w ciążę 
z żonatym mężczyzną, co wywraca jej życie 
do góry nogami. Ana to z kolei także spo-
dziewajaca się dziecka, pochodząca z rozbi-
tej rodziny młoda dziewczyna, która chcia-
łaby zapomnieć jak najszybciej o swoim 
chłopaku. Obie spotykają się na oddziale 
porodowym i z miejsca nawiązują silną 
więź, wzmocnioną faktem, że obie rodzą 
niemal w tym samym czasie. Matki równo-
ległe to historia dwóch samotnych kobiet, 
które nie podejrzewają, że losy ich i ich dzieci 
będą splatały się w zupełnie niespodziewa-
nych momentach ich życia. Krytycy bardzo 
dobrze oceniają nowe dzieło Almodovara. 
Jestem bardzo ciekawa tej produkcji.

Agata Klaudel-Berndt 
Kultura Tarnowa

GRA
Kaskadia 

To gra polegająca na 
układaniu kafelków i 

dobieraniu do nich żeto-
nów, które prezentują 
siedliska i dziką przyrodę północno-za-
chodniego wybrzeża Ameryki Północ-
nej, tytułowej Kaskadii. Grę zaczynamy ze 
startowym kafelkiem wszystkich siedlisk. 
Wykonując ruch dobieramy jeden z czte-
rech wystawionych kafelków terenu i spa-
rujemy z nim żeton danego zwierzaka. Naj-
lepiej byłoby dokładać kafelki siedlisk tak, 
by stworzyły jak największy obszar danego 
siedliska, za co na koniec gry dostaniemy 
więcej punktów. Jednocześnie musimy roz-
mieszczać też nasze zwierzaki, spełniając 
odpowiednie zadania z kart np. jastrzębie 
muszą być oddalone od innych jastrzębi, a 
niedźwiedzie muszą tworzyć pary. Kaska-
dia to ciekawa, ładnie prezentująca się gra 
abstrakcyjna. Ma proste zasady, ale pozwala 
„pokombinować”. Nie da się więc nudzić 
podczas rozgrywki.            Tomasz Skoracki

Stowarzyszenie Miłośników  
Gier Planszowych Kości

KSIĄŻKA
Szachownica
Radosław Nawrot

To książka, która musi 
być zauważona przez 

czytelników i rynek 
wydawniczy. Nie jest to 
prosta powieść historyczna z czasów 
Powstania Wielkopolskiego, w której losy 
fikcyjnych bohaterów splatają się z wiel-
kimi wydarzeniami. Autor przemyca wiele 
nieznanych nawet historykom faktów, 
materiałów i anegdotek. Radosław Nawrot 
dotarł do bogatych dokumentów z epoki, 
więc książka potrafi zaskoczyć również 
znawców tematu. Pokazuje na przykład 
znaczenie drużyn futbolowych w poznań-
skim zrywie, ujawnia, jakim sposobem 
przyszli powstańcy zbroili się na koszt 
zaborcy, przedstawia szczegóły przejęcia 
władzy przez pierwszego prezydenta mia-
sta, Jarogniewa Drwęskiego. Opowieść 
toczy się tak płynnie, że zachwyci nie tylko 
miłośników przeszłości. Piękny język, rze-
telne wiadomości, wartka akcja – to jest to, 
co lubimy!        Anna Walkowiak-Osowska

Biblioteka Publiczna Swarzędz

Pokazują zuPełnie inną Polskę… Śledziowe tradycje na stole

zamek Poezji…

Rokietnica ma rondo im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Symbolicznego otwarcia dokonał sam Jurek Owsiak, 
wręcz entuzjastycznie przyjęty przez mieszkańców tej miej-
scowości. I to zarówno tych młodszych, jak i starszych. – Nie 
spodziewałem się tak gorącego powitania i tak wielkiej fety 
– przyznał pomysłodawca WOŚP.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Rokiet-

nicy działa od ponad 20 lat, a każdy 
finał jest wielkim wydarzeniem.  
– Mamy wspaniałych wolontariu-
szy, którym nie przeszkadza ani 
śnieg, ani deszcz – zapewniał Bar-
tosz Derech, wójt gminy. I to wła-
śnie dzięki tym wolontariuszom, jak 
i przede wszystkim dzięki hojno-
ści mieszkańców, praktycznie pod-
czas każdego, kolejnego finału, bite 

są rekordy zebranych pieniędzy na 
wsparcie służby zdrowia. Ostatnio 
zgromadzono aż 155 835 złotych.

O tym, że mieszkańcy Rokiet-
nicy wspierają inicjatywę Jerzego 
Owsiaka świadczy również to, że 
już jakiś czas temu, z inicjatywy 
radnego i pisarza Ryszarda Ćwir-
leja, Rada Gminy podjęła uchwałę 
w sprawie nadania rondu przy ul. 
Szamotulskiej i Pocztowej imie-
nia Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Do tej jedynej w swoim 
rodzaju akcji nawiązują też pod-
świetlane, stalowe serca, które już 
wcześniej na tym rondzie 
zamontowano. – Kiedy 30 
lat temu organizowałem 
pierwszy finał, nawet mi 
do głowy nie przyszło, jaką 
wspólnie stworzymy wspa-
niałą społeczność obywatelską 
– mówił Jurek Owsiak.

– Dzisiaj tutaj świętujemy, ale ten 
dzień zapamiętamy także z innego 
powodu – stwierdził gość, nawią-
zując do agresji Rosji na Ukrainę. 
Pomysłodawca Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy do powiatu 
poznańskiego przyjechał zresztą 
w wymownej koszulce z napisem 
„WOJNIE NIE”. – I to każdej woj-
nie. Tej na słowa, na pięści, na kara-

biny… Nie bierzmy się za łby. Sza-
nujmy i kochajmy się! Bez względu 
na ideologię, religię czy politykę. 
Nie dzielmy, tylko łączmy. Jeszcze 
wczoraj wiedzieliśmy jak wygląda 
świat, dzisiaj nie wiemy co będzie 
jutro – podkreślał Jerzy Owsiak.

– To wspaniały człowiek, który 
jak nikt inny potrafi zarazić entu-
zjazmem, a przy tym wprowadzić 
prawdziwie świąteczną atmosferę i 
porwać tłumy – zapewniał starosta 
poznański Jan Grabkowski, który 
także był obecny w Rokietnicy. – 
Sama uroczystość jest wspaniała, 
bo to rondo jest też przykładem na 

to, jak Polska się zmienia, i że 
wspólnymi siłami, współ-
pracując, możemy wiele 
zdziałać – mówił.

Na koniec dodajmy, że 
pamiątkową tablicę z nazwą 

ronda, Jerzemu Owsiakowi 
przekazała jedna z mieszkanek 

Rokietnicy, która taką możliwość 
wylicytowała podczas ostatniego 
finału WOŚP. Dla Jurka Owsiaka to 
był zresztą bardzo pracowity dzień, 
bo zaraz potem pojechał do Kór-
nika, gdzie także otwarto rondo 
imienia Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. I tam również 
witano go gorąco…                

Tomasz Sikorski

To wspaniały człowiek, 
który jak nikt inny potrafi 

zarazić entuzjazmem, 
a przy tym wprowadzić 
prawdziwie świąteczną 

atmosferę i porwać 
tłumy

- Jan Grabkowski
STAROSTA POZNAŃSKI

jurek owsiak: szanujmy i kochajmy się 

Fundacja Batorego przyzna-
ła nagrody Super Samorząd 
oraz Super Głos. Te drugie 
przyznano pierwszy raz, a 
w gronie laureatów znaleźli 
się przedstawiciele powiatu 
poznańskiego – Wolontariat 
WPN z Mosiny oraz Lokalni 
z Gminy Suchy Las. 

– Nie wszędzie udaje się współ-
praca z władzami samorządowymi, 
ale mimo to mieszkańcy są na tyle 
wytrwali, że udaje im się wprowa-
dzać zmiany. Dlatego Fundacja 
Batorego zdecydowała się po raz 
pierwszy przyznać nagrodę Super 
Głos dla grup mieszkańców, które 
z ogromną determinacją, mimo 
przeszkód, dążyły do wprowadze-
nia ulepszeń – czytamy na portalu 
organizacji pozarządowych. Laure-
atów wybrały organizacje partner-
skie Fundacji Batorego, które mają 
doświadczenie w działaniach par-
tycypacyjnych. 

Lokalni z Suchego Lasu zostali 
docenieni za „dążenie do przejrzy-

stości i jawności działań lokalnych 
władz i adresowaną do mieszkań-
ców akcję „#maMY prawo wiedzieć” 
wyjaśniającą jak korzystać z dostępu 
do informacji publicznej”. Z kolei 
Wolontariat WPN z gminy Mosina 
(na zdjęciu) otrzymał wyróżnienie 
za „organizowanie sprzątania tere-
nów Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego w atmosferze współpracy 
mieszkańców, władz lokalnych i 
instytucji, a nie przerzucania się 
odpowiedzialnością”.

Laureaci obu nagród – Super 
Samorząd oraz Super Głos – zostali 
wybrani z grona 314 uczestników 

zeszłorocznej edycji akcji Masz 
Głos. – Nagrodzone inicjatywy 
pokazują zupełnie inną Polskę – nie 
tę skłóconą, wrogą, tylko współpra-
cującą, zmieniającą rzeczywistość 
kawałek po kawałku – stwierdziła 
Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która 
zasiadała w gronie jurorów obok 
Kasi Adamik, Edwina Bendyka, 
Jerzego Stępnia i Bartosza Węglar-
czyka. Jury doceniło umiejętność 
partnerskiej współpracy między 
władzami samorządowymi a miesz-
kańcami i dokonywania zmian w 
ich społeczności. 

Tomasz Sikorski

Teatr Muzyczny w Poznaniu, 
wspólnie z Fundacją Zakłady 

Kórnickie, Miastem i Gminą Kór-
nik, Biblioteką Kórnicką oraz 
powiatem poznańskim, przygo-
tował niespodziankę dla miłośni-
ków historii i poezji. To premiera 
pierwszego odcinka cyklu „Zamek 
pełen poezji”. Opisuje on histo-
rię dwóch niezwykłych kobiet: 
Jadwigi z Działyńskich Zamoy-
skiej – w tej roli Barbara Melzer, 
oraz Marii Zamoyskiej, w któ-
rej postać wcieliła się Oliwia Nazi-
mek. Za scenariusz oraz reżyserię 
odpowiedzialny jest Radosław Elis, 
a oprawę muzyczną przygotowała 
Małgorzata Marciniak. 

– Powstało wiele filmów na temat 
Zamku w Kórniku oraz rodzin 
Działyńskich czy Zamoyskich. Z 
reguły były to jednak filmy doku-
mentalne, czy też paradokumen-
talne. My, mając całe zaplecze 
Teatru Muzycznego - aktorów, 
wspaniałych muzyków, jak i 
zaprzyjaźnione ekipy telewizyjne, 
mogliśmy potraktować temat tro-
szeczkę inaczej. Bardziej filmowo, 
bardziej aktorsko – mówi Rado-
sław Elis. Pierwszy odcinek cyklu, 
można zobaczyć na stronie face-
bookowej Teatru Muzycznego w 
Poznaniu. Drugi odcinek pojawi 
się już niebawem. (dk)
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Hokeistki Swarka pierwszy raz w historii klubu zagrały w halowych mistrzostwach Polski seniorek. I od razu stanęły 
na podium. Klub z powiatu poznańskiego, tak jak w poprzednich latach, seryjnie zdobywa też medale mistrzostw 
kraju w kategoriach młodzieżowych.  

Do tej pory hokeiści i hokeistki na trawie 
UKS SP5 Swarka Swarzędz domino-

wali w rozgrywkach młodzieżowych, zdoby-
wając w nich cały worek medali mistrzostw 
Polski w różnych kategoriach wiekowych. 
Teraz do klubowej gabloty z pucharami tra-
fiło trofeum wywalczone w rozgrywkach 
elity. Zadbały o to seniorki zdobywając brą-
zowy medal halowych mistrzostw Polski. 
– To pierwszy, historyczny krążek, bo też 
po raz pierwszy wystawiliśmy drużynę do 
rywalizacji seniorek. Dla dziewczyn to był 
debiut na tym poziomie rozgrywek i od razu 
wskoczyły na podium. To ich wielki sukces – 
zapewnia prezes Robert Rymer.  

Ostatni turniej mistrzostw Polski odbył się 
w Rogowie. Jeszcze przed jego rozpoczęciem 
było wiadomo, że ekipa ze Swarzędza ma 
zapewniony medal. Nie było natomiast wia-
domo, z jakiego kruszcu. Ostatecznie dziew-
czyny zdobyły brąz. Zadecydował o tym 
mecz ze Startem Brzeziny, który ich rywalki 
wygrały 2:1 i tym samym zapewniły sobie 
tytuł mistrzyń kraju. W drugim swoim spo-
tkaniu, zawodniczki Swarka pokonały 6:0 

Ósemkę Tarnowskie Góry. Srebrny medal 
wywalczyły hokeistki UKS Orient Łozina. 
W tym miejscu należy podkreślić, że zespół 
ze Swarzędza w zdecydowanej większości 
oparty był na juniorkach, które wspierały 
tylko dwie starsze zawodniczki, w tym tre-
nerka Oriana Bratkowska.

Czy medal zdobyty w halowych mistrzo-
stwach Polski elity jest zapowiedzią kolej-
nych sukcesów ekipy ze Swarka, która do tej 
pory słynęła ze znakomitej pracy z dziećmi i 

młodzieżą? – Zawodniczki nam rosną i 
było kwestią czasu, aż zaczną rywalizować 
z najlepszymi. Na razie robimy to w hali, 
ale wkrótce zgłosimy też drużynę kobiet na 
otwartych boiskach – zdradza prezes klubu, 
w którym obecnie trenuje ponad 160 zawod-
niczek i zawodników w różnych kategoriach 
wiekowych. I seryjnie zdobywają medale 
mistrzostw Polski. W tym roku te medalowe 
żniwa rozpoczęły juniorki, sięgając po tytuł.

Złoty medal halowych mistrzostw kraju 
wywalczyły także juniorki młodsze, które 
w turnieju finałowym najpierw rozgromiły 
w półfinale 18:0 UKS Orient II Łozina, a w 
starciu o tytuł ograły 8:2 AZS Politechnikę 
Poznańską. – Mecz finałowy był znakomi-
tym widowiskiem. Na wysokości zadania 
stanęli kibice, którzy wypełnili halę po brzegi 
– informuje klubowa strona. Medale zdoby-
wają również laskarze Swarka. Zadbali o to 
juniorzy, który w pojedynku o trzecie miej-
sce w kraju pokonali 5:1 AZS AWF Poznań. 
Blisko podium byli także juniorzy młodsi, 
którzy w turnieju finałowym w Cieszynie 
zajęli czwartą lokatę. (ts)
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Coś, w co przed sezonem wierzyli 
najwięksi optymiści stało się faktem. 
Wspólny zespół Lidera Swarzędz 
oraz ENEA AZS Poznań zdobył zło-
ty medal koszykarskich mistrzostw 
Polski juniorek do lat 19. 

– W ubiegłym sezonie AZS był trzeci w Pol-
sce, a Lider piąty. Niestety, wiele podstawo-
wych zawodniczek obu zespołów zakończyło 
wtedy karierę młodzieżową – mówi Marcin 
Madanowski, dyrektor sekcji w swarzędz-
kim klubie. I to właśnie on wraz z Łukaszem 
Zarzyckim z AZS postanowili stworzyć jeden, 
wspólny zespół, który miał wystartować w 
rozgrywkach juniorek starszych pod nazwą 
ENEA AZS-Lider Szkoła Gortata Poznań. 
– Ten łączony zespół prowadzony był przez 
Annę Talarczyk, która na co dzień odpo-
wiada za m.in. I-ligową drużynę ze Swarzę-
dza. Wspierali ją Grzegorz Zieliński i Magda-
lena Dedio – dodaje. 

Początkowo z Lidera w tej wspólnej druży-
nie grały: Wiktoria Plackowska, Ola Żukow-
ska, Ania Majchrzak i Martyna Fabianow-
ska. Po kilku meczach dokooptowane do 
nich zostały jednak najzdolniejsze juniorki z 
rocznika 2006: Karolina Maj i Bianka Napie-
rała. Kluczową zawodniczką z AZS-u była 
natomiast… wychowanka Lidera, Malina 
Piasecka. Na turnieje finałowe dołączona 
została także Małgorzata Pawlak ze Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach. 

W turnieju finałowym, który odbył się w 
Gdańsku, Liderki zagrały w grupie A, gdzie 
pokonały MUKS Poznań, co odebrane 
zostało jako swego rodzaju niespodzianka, 
a także Widzew Łódź 72:48 oraz uległy aka-
demiczkom z Gorzowa. To zapewniło im 
miejsce w półfinale, w którym trafiły na 
faworyzowany UKS Basket SMS Aleksan-
drów Łódzki, który wygrał grupę B z bilan-
sem 3-0. – Ale w bezpośrednim starciu, to 
my byliśmy górą. Kapitalny mecz rozegrała 
16-letnia Bianka Napierała, która była nie 
do zatrzymania. Zdobyła 30 punktów i to w 
dużej mierze dzięki jej kapitalnej grze poko-
naliśmy rywalki 67:57 - relacjonuje Marcin 
Madanowski.

Tym samym AZS-Lider miał już zapew-
nione minimum srebrne medale mistrzostw 
Polski. – Radości nie było końca, ale pozostał 
jeszcze jeden, ostatni i najważniejszy, mecz. 
W nim nasze koszykarki musiały zmierzyć 
się z gospodyniami turnieju, Szkołą Gortata 
Politechniką Gdańsk, która w drugim półfi-
nale po dramatycznym boju pokonała fawo-
ryta z Gorzowa 52:50. Przed tym starciem 
największe obawy były o kondycję zawod-
niczek, bo trener Anna Talarczyk praktycz-
nie przez cały turniej grała siódemką zawod-
niczek. Wiadomo jednak, że przed samym 
finałem nikogo nie trzeba było mobilizować 
– opowiada dyrektor sekcji w swarzędzkim 
klubie.

Mecz o złoto, obserwowany 
przez nadkomplet żywio-
łowo reagujących kibiców, fantastycznie 
rozpoczęła Malina Piasecka, która tylko 
w pierwszej kwarcie zdobyła aż 16 punk-
tów. – Prowadziliśmy przez całe spotka-
nie, ale w 37 minucie rywalki zbliżyły się na 
punkt. Wtedy jednak za trzy trafiła Bianka 
Napierała, a chwilę później dobitką popi-
sała się Wiktoria Plackowska. Zwycięstwo 
i mistrzostwo Polski przypieczętowała rzu-
tami wolnymi Ola Żukowska – opisuje 
Marcin Madanowski.

Ostatecznie AZS-Lider zwyciężył 73:65 i 
dziewczyny oraz trenerki mogły rozpoczął 
wielką fetę. Wychowanki Lidera zostały rów-
nież docenione indywidualnie. Wiktoria Plac-
kowska została MVP turnieju, Malina Pia-
secka została wybrana do najlepszej piątki 
turnieju, a Ola Żukowska otrzymała wyróż-
nienie drużynowe. – Jest to drugi medal 
mistrzostw kraju w historii Lidera Swarzędz. 
Pierwszy, brązowy wywalczony został trzy lata 
temu, również w roczniku 2003. Było to w Sie-
rakowicach na mistrzostwach kraju kadetek – 
przypomina Marcin Madanowski. (ts)

Juniorki połączyły siły i są naJlepsze w polsce

nie tylko młodzież zdobywa medale

Jest to drugi medal 
mistrzostw kraju  
w historii Lidera 

Swarzędz

W  Rzeszowie odbyły się 
lekkoatletyczne halowe 

mistrzostwa Polski do lat 18 i 20. 
Nie zabrakło tam reprezentan-
tów MKS Juvenii Puszczykowo, 
którzy w sumie wywalczyli cztery 
medale. – To jeden z najlepszych występów 
zawodniczek i zawodników naszego klubu w 
historii tej imprezy – poinformowała Juvenia. 
Połowę z dorobku medalowego ekipy z Pusz-
czykowa wywalczyła Julia Dziamska, która 
wywalczyła srebro na 200 metrów oraz brąz 
na 60 metrów w rywalizacji do lat 20. W obu 
przypadkach zawodniczka z powiatu poznań-
skiego biła swoje rekordy życiowe. Na 200 
metrów wynosi on teraz 24,03 sek., a na krót-
szym dystansie 7,54 sek.

W Rzeszowie po srebrny medal mistrzostw 
Polski do lat 18 sięgnęła także Julia Nobik w 
pięcioboju. – Nasza zawodniczka przy oka-
zji pobiła dwa rekordy życiowe, na 60 metrów 
przez płotki – 9,31 sek. oraz w pchnięciu kulą 
– 10,58 m. W pozostałych konkurencjach 
także uzyskała super wyniki, w skoku wzwyż – 
158 cm, w skoku w dal – 5,49 m, a kończącym 
całodzienne zmagania biegu na 800 metrów 
– 2:41,60 – relacjonuje klubowa strona. 
Ostatni z medali – brązowy padł łupem Nata-
lii Pachockiej w biegu na 2000 metrów do lat 
18. – To jej pierwszy medal mistrzostw Polski. 
Wywalczyła go po zaciętej walce na dystansie, 
sprinterskim rzutem na taśmę, wyprzedzając 
rywalkę zaledwie o 0,03 sek. – opisuje strona 
Juvenii. (ts)

udane mistrzostwa

duży sukces Judoki

TELEWIZJA WTK
środy 19:50 i piątki 19:50

TELEWIZJA STK
środy i piątki co 2 godziny
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Zawodniczki nam rosną 
i było kwestią czasu, aż 

zaczną rywalizować  
z najlepszymi. Na razie 

robimy to w hali, ale wkrótce 
zgłosimy też drużynę kobiet na 

otwartych boiskach

- Robert Rymer
PREZES KLUBU

Damian Kubiak zdobył złoty medal pod-
czas zawodów Cadet European Cup, 

które odbyły się w hiszpańskiej Fuengiroli. 
Mieszkaniec powiatu poznańskiego, repre-
zentujący na co dzień barwy Akademii Judo 
Poznań rywalizował w kategorii wagowej 90 
kg. Puchar Europy kadetów to dwudniowe 
zmagania zawodników, w których wzięła 
udział 8-osobowa reprezentacja Polski.

– To pierwsze tak ważne wydarzenie w 
karierze tego zawodnika i pierwsze podium 
na arenie międzynarodowej. Nie jest ono dzie-
łem przypadku, ale owocem pracy Damiana i 
wsparcia udzielanego mu przez Akademię 
Judo – informuje poznański klub. (ts)
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