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Złote Kłosy Z nagrodą główną
Zespół Folklorystyczny Złote 
Kłosy z Buku, Chór Dziew-
częcy Canzona z Murowanej 
Gośliny oraz Kazimierz Ma-
tysek z Kostrzyna – to głów-
ni laureaci nagród powiatu 
poznańskiego za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości arty-
stycznej w 2021 roku. 

– Siłą naszych nagrodzonych jest 
umiłowanie tradycji i zarażanie 
pasją do działania. Ich siłą jest także 
miłość do regionu i odkrywania kart 
historii. To ludzie zaangażowani 
i angażujący. Niosący pozytywne 
idee. I dlatego, za bycie ambasado-
rem powiatu, serdecznie wszystkim 
twórcom dziękuję – mówił starosta 
poznański Jan Grabkowski podczas 
ogłoszenia wyników. 

Powiat poznański od wielu już lat 
docenia ludzi związanych z szeroko 
rozumianą kulturą - twórców, arty-
stów, organizatorów czy promoto-
rów. Laureatami nagród mogą być 
także pracownicy instytucji kultury, 
nauczyciele szkół artystycznych 
oraz różne organizacje prowadzące 
działalność kulturalną. - Kultura jest 
nam potrzebna, bo także dzięki niej 
jesteśmy w takim miejscu jak dzi-
siaj. W rozwijającym się na wielu 
płaszczyznach powiecie poznań-
skim. W Polsce będącej częścią 
europejskiej wspólnoty. Wspólnoty, 
która szanuje wolność myśli, wypo-
wiedzi, ekspresji twórczej. Wspól-
noty, dla której ogromną wartością 
jest bogata różnorodność kulturowa 
– stwierdził starosta poznański.

W tym roku nagrodę pierwszego 
stopnia otrzymał Zespół Folklory-
styczny Złote Kłosy. – Już od ponad 
pół wieku propagujemy piękno 
polskiego folkloru. Zespół wywo-
dzi się z Dobieżyna w gminie Buk i 
jest wielopokoleniową grupą, która 
od lat pielęgnuje miłość i pasje do 
kultury polskiej wsi. Nasz reper-
tuar jest ściśle związany z trady-
cją ludową ziemi bukowskiej. Pre-

zentujemy piosenki i tańce ludowe. 
Od lat współpracuje z nami Kapela 
Ludowa pod kierunkiem Stani-
sława Króliczaka – mówią o sobie 
artyści. W sumie, w zespole jest 
28 osób. Grupa, która w tym roku 
obchodzi 55-lecie działalności przez 
te wszystkie lata z powodzeniem 
brała udział w wielu wojewódz-
kich i ogólnopolskich przeglądach 
zespołów folklorystycznych. Czę-
sto występowała także poza grani-
cami kraju. 

Wiele koncertów krajowych i 
zagranicznych ma na swoim kon-
cie również Chór Dziewczęcy Can-
zona z Murowanej Gośliny, który 
otrzymał nagrodę drugiego stop-
nia. – Grupa powstała w 1981 
roku. Obecnie w zespole śpiewa 
ok. 40 dziewcząt w wieku od 7 
do 70 lat. Chór sięga do muzyki 
sakralnej, tradycji pieśni roman-
tycznych, współczesnych, folkloru, 
muzyki dawnej, rozrywkowej oraz 
form wokalno-instrumentalnych 

– mówi dyrygent Adrianna Wtor-
kowska-Kubińska. Grupa z sukce-
sami brała też udział w wielu presti-
żowych konkursach i festiwalach. 
W tym także zagranicznych, m.in. 
w USA, Japonii, Turcji czy Szwajca-
rii. Przed rokiem Chór wystąpił w 
międzynarodowym przedsięwzię-
ciu, poruszającym problem global-
nej pandemii. Projekt realizowany 
był online, a udział w nim wzięły 
chóry ze Lwowa, Hiszpanii, a także 
zespoły z Kanady oraz z Zanzibaru.

W tym roku powiat poznań-
ski docenił również działalność 
Kazimierza Matyska, przyzna-
jąc mu nagrodę trzeciego stopnia. 
To zasłużona postać w środowi-
sku kulturalnym powiatu poznań-
skiego  oraz województwa wielko-
polskiego. Przez wiele lat pracował 
jako nauczyciel, a w latach 1967-
2006 piastował stanowisko dyrek-
tora Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kostrzynie. Był organi-
zatorem takich imprez jak Kurdesz 
Kasztelański czy Biesiada Humory-
stów. Jego zamiłowanie do regionu 
zaowocowało wieloma publika-
cjami. Od 1976 roku jest kustoszem 
Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyń-
skiej, w której gromadzone są doku-
menty, książki, fotografie i inne 
świadectwa przeszłości regionu. W 
latach 90-tych z inicjatywy pana 
Kazimierza powstała lokalna gazeta 
„Kostrzyńskie ABC”.

Wzorem poprzednich lat przy-
znano również wyróżnienie. Trafiło 
ono do Joanny Goranko z Pobie-
dzisk, która w ubiegłym roku była 
uczestniczką Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. F. 
Chopina w Warszawie oraz półfi-
nalistką Międzynarodowego Kon-
kursu Pianistycznego im. Artura 
Rubinsteina in Memoriam w Byd-
goszczy. Artystka przed czterema 
laty wywalczyła trzecią nagrodę 
podczas Międzynarodowego Kon-
kursu Pianistycznego im. F. Cho-
pina w chińskim Foshan, a także 
zajęła trzecie miejsce na Ogólnopol-
skim Konkursie Pianistycznym im. 
F. Chopina w Warszawie. Mając tyle 
sukcesów na koncie jest zapraszana 
na recitale w wielu europejskich 
miastach. Dwukrotnie otrzymała 
też stypendium Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Joanna 
Goranko, tak jak i zresztą pozostali 
laureaci, jest doskonałym amba-
sadorem powiatu poznańskiego w 
kraju i zagranicą.    

Tomasz Sikorski

Mieszkańcy Metropolii Poznań bez wychodzenia z domu będą 
mogli wirtualnie zaplanować gdzie chcieliby postawić dom, 
firmę, zorganizować wycieczkę pieszą czy rowerową. Umoż-
liwi im to Metropolitalny System Informacji Przestrzennej - 
ogólnodostępny i całkowicie bezpłatny dla użytkowników.

W  Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyj-

nej i Kartograficznej na Frano-
wie została podpisana umowa z 
dostawcą systemu informatycz-
nego i infrastruktury technicz-
nej – konsorcjum firm GIAP z 
siedzibą w Warszawie oraz Sput-
nik Software z Poznania. Koszty to 
blisko 10 mln zł. Całkowita war-
tość projektu wynosi 17 mln zł, z 
czego 14 mln to dofinansowanie 
unijne. Każdy, kto potrzebuje źró-

deł związanych z zarządzaniem 
przestrzenią, skorzysta z aplika-
cji gromadzącej dane z 23 jedno-
stek samorządowych wchodzących 
w skład stowarzyszenia Metropo-
lia Poznań. Za pomocą smartfona, 
lub innego urządzenia wyposażo-
nego w kamerę cyfrową, na istnie-
jące obiekty na wirtualnej mapie 
będzie można nanieść potrzebne 
informacje. Atutem ma być także 
intuicyjna obsługa programu. 
– Metropolitalny System Infor-

macji Przestrzennej skierowany 
jest do przedsiębiorców, samorzą-
dów, organizacji turystycznych 
oraz wszystkich zainteresowanych 
– mówi Jan Grabkowski, starosta 
poznański. – Nowoczesne techno-
logie od lat funkcjonują w sferze 
prywatnej. Mieszkańcy oczekują, 
by wykorzystywać ich potencjał 
do usprawnienia usług publicz-
nych, co z powodzeniem robimy. 
Powstanie MESiP to kolejny etap 
cyfryzacji administracji samo-
rządowej – dodaje. Docelowo 
narzędzie to ma uprościć i przy-
spieszyć podejmowanie decyzji 
dotyczących m.in. ochrony środo-
wiska, turystyki i transportu, spraw 
gospodarczych czy planowania 

przestrzennego. Ograniczy biuro-
krację, pozwalając na szybkie zała-
twienie formalności.

– Obejmie on ewidencję grun-
tów i budynków, geodezyjną sieć 

uzbrojenia terenu, dane bazy obiek-
tów topograficznych, planowania 
przestrzennego, ochrony środowi-
ska, zabytków, a także zdjęcia lot-
nicze, numeryczny model terenu, 
model 3D budynków czy ortofo-
tomapę, która dostępna jest już 
teraz. Możliwość sprawnego dotar-
cia do aktualnych, zintegrowanych 
danych to dla urzędników wielkie 
ułatwienie zarówno w pracy doku-
mentacyjnej, jak i w komunika-
cji z klientami – podkreśla Tomasz 
Powroźnik, dyrektor Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej. W cało-
ści system ma zostać oddany do 
użytku w czerwcu 2023 roku.

Karolina Korcz

MesiP, cZyli wirtualane Planowanie beZ wychodZenia Z doMu
Nowoczesne technologie 

od lat funkcjonują 
w sferze prywatnej. 

Mieszkańcy oczekują, 
by wykorzystywać 
ich potencjał do 

usprawnienia usług 
publicznych

Jan Grabkowski
STAROSTA POZNAŃSKI
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Inwestycje dla strażaków

wsparli kolegów z Ukrainywiosenne wzmocnienie z natury

to jUż była dziesiąta edycja

Nareszcie wiosna: na łąkach, w 
lasach, sadach i na rabatach. 

Nie tylko przyciąga oko barwami, a 
ucho brzęczeniem owadów. Przy-
ciąga także smakiem, wszak swój 
renesans przeżywają domowe 
nalewki. Te wiosenne, to przede 
wszystkim  kwiatowe. Młode pędy 
sosny, kwiaty akacji, czarnego bzu, 
kwiaty fiołków, czerwonej koni-
czyny, mlecza czy rumianku odpo-
wiednio spreparowane i poddane 
procesowi maceracji w formie 
nalewki mają nie tylko niezwykły 
smak, ale także posiadają właści-
wości prozdrowotne. 

Nalewka z kwiatów mniszka 
działa na zaparcia i przewód pokar-
mowy, jest wsparciem w chorobach 
naczyń krwionośnych. Pędy sosny 
działają przeciwkaszlowo i łagodzą 
ból gardła. Korzenie pokrzywy mają 

zbawienny wpływ na cerę i włosy, 
ale także wzmacniają i oczyszczają 
organizm, zaś nalewka brzozowa 
pomaga usunąć toksyny z organi-
zmu. Wiosna to szczególny czas, 
by zadbać o swój organizm, zatem 
warto mieć w domowej apteczce 
samodzielnie przygotowane wspar-
cie: inspiruje do tego Hieronim Bła-
żejak, autor książki „Zachęta do 
sztuki nalewek”. Warto iść za radą 
tego eksperta, który przez lata 
doświadczeń skomponował kilka-
set smaków nalewek owocowych, 
ziołowych, kwiatowych zarówno 
słodkich jak i wytrawnych. Pan 
Hieronim, rodowity Wielkopola-
nin, jest członkiem Slow Food Pol-
ska oraz wiceprezesem Polskiej 
Akademii Smaku. Zasiada także 
w kapitule weryfikującej zgłosze-
nia członków Szlaku Kulinarnego 
„Smaki Powiatu Poznańskiego”. 
Więcej informacji o mistrzu Hie-
ronimie znaleźć można na stronie 
www.smakipowiatupoznanskiego.pl 

Liliana Kubiak

Dobiegła końca 10. edycja, cie-
szącego się dużą popularno-

ścią wśród mieszkańców powiatu 
poznańskiego, konkursu „Czujka 
tlenku węgla może uratować Twoje 
życie”. – Od października ubiegłego 
roku do końca marca tego roku, do 
Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu wpłynęło 420 ankiet, z czego 
250 z poprawnymi odpowiedziami. 
I właśnie spośród tych 250 rozloso-
waliśmy 86 czujek – wylicza Paweł 
Kurosz, dyrektor Wydziału Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu. 

– Od początku trwania edycji, 
czyli przez te dziesięć lat, otrzymali-
śmy ponad 3300 ankiet i rozlosowa-
liśmy 860 czujek – dodaje. Konkurs 
„Czujka tlenku węgla może ura-
tować Twoje życie” organizowany 
jest z Komendą Miejską Państwo-
wej Straży Pożarnej w Poznaniu. 
– Czujka jest nas w stanie ustrzec 
przed cichym i niebezpiecznym 
zabójcą, jakim jest tlenek węgla, 
potocznie zwany czadem, który nie 
ma zapachu i nie ma smaku – mówi 
Paweł Kurosz. Kolejna edycja kon-
kursu rozpocznie się w paździer-
niku tego roku. (dk)

Zapowiedzi
Turniej w Boules

Miłośników gry w Boules oraz 
wszystkich tych, którzy chcą 

nauczyć się zasad i spróbować sił w 
tej tradycyjnej francuskiej grze towa-
rzyskiej zapraszamy na XIX Turniej 
o Puchar Burmistrz Miasta Luboń. - 
Kolejna edycja naszej imprezy odbę-
dzie się 30 kwietnia o godz. 10.00 na 
placu zabaw przy Ośrodku Kultury w 
Luboniu. Spędźmy razem miło czas 
przy dźwiękach francuskiej muzyki 
rozgrywając towarzyskie i pełne 
radości turniejowe spotkanie. Dla 
wszystkich osób biorących udział w 
zawodach przewidziany jest poczę-
stunek – informują organizatorzy.

Orientacja na Rakownię

Stowarzyszenie Przyjaciół Rakow- 
ni zaprasza wszystkich miłośni-

ków imprez na orientację – spa-
cerów, marszów i biegów – na 
mistrzostwa amatorów powiatu 
poznańskiego w biegach na orien-
tację pod nazwą „Orientacja na 
Rakownię”, które odbędą się 7 maja. 
Wydarzenie organizowane jest na 
terenach leśnych Puszczy Zielonka 
i dofinansowane zostało m.in. ze 
środków powiatu poznańskiego. 
Orienteering to zielony sport, roz-
grywany w terenach leśnych, który 
wyrównuje pokoleniowe szanse. 
Szybsze z reguły dzieci i młodzież 
mogą w tym przypadku rywalizo-
wać z dorosłymi, a nawet osobami w 
podeszłym wieku, których przewagą 
jest doświadczenie w czytaniu mapy. 
Warto dodać, że w Rakowni prowa-
dzone są także cykliczne treningi i 
szkolenia dla osób, które chciałyby 
nauczyć się czytania map.

Arboretum zaprasza

W maju sporo się będzie działo w 
kórnickim Arboretum. Na długi 

weekend zaplanowano „Majówkę 
w Arboretum”. - Od połowy kwiet-
nia do początku maja można u nas 
podziwiać kwitnące magnolie róż-
nych gatunków i odmian oraz wiele 
innych ciekawych roślin z różnych 
części świata. W dniach 1 - 3 maja, 
o godzinie 12.00 i 14.00, zwiedza-
jący będą mieli możliwość wzię-
cia udziału w spacerze z pracow-
nikiem Arboretum, który opowie o 
historii ogrodu, uprawie i pielęgna-
cji magnolii oraz o innych cieka-
wostkach dendrologicznych kórnic-
kiego ogrodu. Spacer przewidziany 
jest dla zwiedzających indywidu-
alnych. Udział jest bezpłatny, obo-
wiązuje tylko bilet lub karta wstępu 
– informuje Arboretum. Dodajmy, że 
w dniach 14 - 15 maja w tym samym 
miejscu zaplanowano „Dni lilaków”, 
popularnie zwanym bzami, a od 21 
do 29 maja przewidziano „Dni Aza-
lii i Różaneczników”. (opr. ts)

Powiat poznański oraz strażacy z powiatowych jednostek 
wsparli swoich kolegów z Ukrainy, a konkretnie z jednostek 
w miejscowościach Tomakiwka oraz Marganiec w obwodzie 
dniepropietrowskim.

 – Cała akcja była bardzo spon-
taniczna. Sygnał otrzymaliśmy od 
żony jednego ze strażaków z tej dru-
giej placówki – Kateryny Supryn, 
która po wybuchu wojny trafiła do 
naszego kraju, i przez wspólnych 
znajomych ze swojej pracy, popro-
siła o wsparcie – opowiada Leszek 
Małyszka wiceprezes Zarządu 
Oddziału Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Powiatu 
Poznańskiego, który był jednym z 
tych, którzy tę pomoc zainicjowali.

– Pismo z prośbą trafiło do Sta-
rostwa Powiatowego w Pozna-
niu, a także do wszystkich jedno-
stek znajdujących się w powiecie. 
I muszę przyznać, że odzew był 
natychmiastowy. Co zbieraliśmy? 
Nasi koledzy z Ukrainy nie chcieli 
żadnych samochodów czy pomp, 
ale prosili o przekazanie im tylko 
i wyłącznie rzeczy do umunduro-
wania osobistego. Chodziło o ręka-
wice, hełmy, kominiarki i specjalne 
ubrania, które są im pomocne w 

działaniach związanych z poszu-
kiwaniem i odgruzowywaniem 
osób poległych podczas działań 
wojennych – dodaje Leszek Mały-
szka, który jest także naczelni-
kiem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mrowinie w gminie Rokietnica.

I to właśnie tam zebrano dary, 
które następnie zostały przewie-
zione do Lwowa, a stamtąd trafiły 
do miejsca docelowego. – Jestem 
przekonany, że to co przekazaliśmy 
na pewno się przyda, bo z tego co 
wiem, wcześniejsza pomoc i dary, 
które pojechały nie tylko z Polski, 
a także innych krajów europejskich 
trafiły przede wszystkim do stra-
żaków z dużych miast. Jednostki z 
mniejszych miejscowości niewiele 
na tej pomocy skorzystały, więc 
bardzo się cieszę, że chociaż w tak 
niewielkim stopniu mogliśmy ich 
wesprzeć w tym trudnym dla nich 
momencie – stwierdził na koniec 
Leszek Małyszka.

Tomasz Sikorski

Druhowie z Puszczykowa 
mają remizę! Nowoczesna 
strażnica powstanie również 
w Iwnie. Obie te inwestycje 
na pewno przyczynią się do 
podniesienia bezpieczeń-
stwa zarówno służb mundu-
rowych, jak i mieszkańców 
powiatu poznańskiego.

W nowym budynku w Pusz-
czykowie, który powstał 

przy ul. Nadwarciańskiej gara-
żowane są specjalistyczne wozy 
bojowe oraz jest przechowywane 
wyposażenie, którym dysponuje 
miejscowa Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Budynek ma też 
część socjalną i biurową, co zdecy-
dowanie polepszy warunki pracy 
strażakom ochotnikom. – To roz-
wojowa i bardzo potrzebna jed-
nostka, więc bardzo się cieszę, że 
ta inwestycja powstała – mówił 
obecny na oficjalnym otwarciu 
placówki starosta poznański, Jan 
Grabkowski. Powiat poznański 
budowę dofinansował kwotą 200 
tysięcy złotych. 

Oprócz tego, w ostatnich latach, 
jednostce systematycznie przeka-
zywał specjalistyczny sprzęt, który 
był, i nadal jest, pomocny straża-
kom w ich codziennej, jakże trud-
nej i odpowiedzialnej pracy. – W 
budżecie powiatu poznańskiego, 
choć nie jest to nasze zadanie usta-
wowe, zawsze znajdą się fundu-

sze na bezpieczeństwo. Robimy to 
z własnej woli, ponieważ jesteśmy 
to winni naszym mieszkańcom i 
inwestorom, których zachęcamy 
do mieszkania i inwestowania w 

powiecie poznańskim. Od lat sta-
wiamy na bezpieczeństwo i to przy-
nosi wymierne efekty – zapewniał 
Jan Grabkowski.

Nowoczesna strażnica powstanie 
także w Iwnie. Umowę na opra-
cowanie dokumentacji projekto-
wej i technicznej dla nowej Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 
10 w gminie Kostrzyn podpi-
sali Komendant Miejski Państwo-
wej Straży Pożarnej w Poznaniu st. 
bryg. Jacek Michalak oraz Daniel 
Niedbała -  właściciel biura projek-
towego A.DO XXI. W wydarzeniu 
brali udział także Jan Grabkowski 
oraz burmistrz gminy Kostrzyn, 
Szymon Matysek. Wartość prac 
projektowych opiewa na kwotę bli-
sko ćwierć miliona złotych, z czego 
155 tys. zł pochodzi z budżetu 
gminy Kostrzyn, natomiast 95 tys. 
zł przekazuje powiat poznański. 
Koszt budowy, która ma ruszyć 
jeszcze w bieżącym roku, wyniesie 
12 milionów złotych. (kw, ts)

W budżecie powiatu 
poznańskiego, choć nie 

jest to nasze zadanie 
ustawowe, zawsze 

znajdą się fundusze na 
bezpieczeństwo

Jan Grabkowski
STAROSTA POZNAŃSKI

Strażacy z Ukrainy z darami z powiatu poznańskiego

Uczeń prowadzonego przez 
powiat poznański Zespołu 

Szkół nr 1 im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Swarzędzu, Mate-
usz Nowicki zajął czwarte miejsce, 
zostając laureatem oraz uzyskując 
tytuł Najlepszego Logistyka w VI 
edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 
Spedycyjno-Logistycznej. Zawody 
finałowe odbyły się na Wydziale 
Ekonomicznym Uniwersytetu 
Gdańskiego w Sopocie. Olimpiada 
jest organizowana dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych zainte-
resowanych tematyką transportu, 
logistyki i spedycji. Rangę osią-
gnięcia Mateusza Nowickiego pod-
kreśla fakt, że znalazł się on w gro-
nie 48 finalistów wyłonionych w 
trybie trójstopniowych eliminacji.

Nie są to jedyne naukowe osią-
gnięcia uczniów swarzędzkiej 
Jedynki, bo Kacper Skórczyński, 
uczeń klasy 3 Technikum Ekono-
micznego, zajął 10 miejsce w finale 
I Olimpiady Wiedzy o Finansach, 
organizowanej przez Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, w której 
wzięło udział 1400 uczestników, a 
Marta Chęcińska - uczennica klasy 
4 Technikum Ekonomicznego, 
wywalczyła 7. miejsce w XIII edycji 
Ogólnopolskiego Turnieju Talen-
tów – Akademia Księgowego, orga-
nizowanego przez Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce Oddział Wiel-
kopolski oraz Zespół Szkół Ekono-
micznych im. Stanisława Staszica w 
Poznaniu. (opr. ts)

Uczniowie jedynki
imponUją wiedzą
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Pomoc dla Ukrainy 

www.powiat.poznan.pl/wsparcie-dla-ukraincow
Zeskanuj kod  

aby wejść na stronę
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utożsamiali się z powiatem poznańskim
ChCemy by nasi mieszkańCy 

Rozmowa z Janem Grabkowskim, starostą poznańskim, 
 o budżecie powiatu poznańskiego na rok 2022, planowanych inwestycjach i wydatkach 

Podczas ubiegłorocznej XXXVI sesji 
Rady Powiatu w Poznaniu, na której 
zatwierdzany był budżet na 2022 rok, 
podkreślał Pan, że będzie to budżet 
wielu niewiadomych. Z czego te nie-
wiadome wynikały? 

Głównie ze zmiany ustawy o finansach 
publicznych oraz tego wszystkiego, co 

związane jest z Polskim Ładem. Już wtedy 
wiedzieliśmy, że ten rok będzie oznaczał dla 
powiatu poznańskiego nie tylko mniejsze 
wpływy z PIT-u, ale również zwiększony, i to 
aż o 9 milionów złotych, co w sumie daje 53,7 
milionów złotych, tak zwany podatek janosi-
kowy, który nasz samorząd oddaje do budżetu 
państwa. To stąd wzięły się te obawy. Poza tym 
trzeba pamiętać, że w ostatnich dwóch latach 
cały czas zmagaliśmy się z pandemią korona-
wirusa. Teraz doszły do tego wydarzenia zwią-
zane z konfliktem zbrojnym w Ukrainie… 

Konflikt, który jeszcze kilka miesięcy 
temu była dla nas czymś abstrakcyj-
nym…
Zdecydowana większość z nas urodziła 

się już w okresie pokoju i wojnę jeśli zna, to 
z książek lub filmów. Praktycznie z dnia na 
dzień znaleźliśmy się w zupełnie nowej sytu-
acji. Jeszcze przed agresją Rosji w powiecie 
poznańskim mieszkało, pracowało i uczyło 
się wielu obywateli Ukrainy. Było więc tylko 
kwestią czasu, że pojawi się ich na naszym 
terenie znacznie, znacznie więcej. Dlatego 
natychmiast wraz Jackiem Jaśkowiakiem, 
prezydentem Poznania oraz Markiem Woź-
niakiem, marszałkiem województwa wiel-
kopolskiego, powołaliśmy zespół koordynu-
jący pomoc dla obywateli Ukrainy. To nasz 
obowiązek, aby wesprzeć ludzi uciekających 
przed okropnościami wojny. W tę pomoc 
zostali włączeni także wójtowie i burmistrzo-
wie gmin powiatu poznańskiego. Wymagało 
to i nadal wymaga ciężkiej pracy, odpowied-
niej logistyki, a także nakładów finansowych, 
które trudno było zaplanować, uchwalając 
budżet na 2022 rok.

Wróćmy zatem do budżetu. Na co po-
wiat poznański przeznaczy najwięcej 
pieniędzy? 
Od wielu już lat największe nakłady są kie-

rowane na zarządzanie drogami i nie ina-
czej jest w tym roku. Na inwestycje drogowe 
wydanych zostanie ponad 130 milionów zło-
tych. Pochłoną je m.in. przebudowa dwóch 
mostów na drodze Buk – Wiktorowo, 
modernizacja drogi Napachanie – Rokiet-
nica oraz skrzyżowania ulic Sucholeskiej i 
Perłowej w Suchym Lesie. W 2022 roku roz-
poczną się też długo oczekiwane zadania, 
takie jak choćby budowa obwodnicy Swa-
rzędza oraz tunelu pod torami kolejowymi 
w Kobylnicy. Z takich inwestycji warto też 
wymienić trwającą już budowę węzła prze-
siadkowego na ulicy Grunwaldzkiej w Ple-
wiskach.

Skoro jesteśmy przy drogach, to proszę 
powiedzieć też o przewozach autobuso-

wych i ratowaniu PKS, w które Pan był 
bardzo mocno zaangażowany.   
Skutki pandemii bardzo negatywnie wpły-

nęły na liczbę przewozów pasażerskich w 
ramach PKS. Dlatego wystąpiliśmy z ini-
cjatywą powołania związku odpowiadają-
cego za utrzymanie linii na terenie Metropo-
lii Poznań i obszarów do niej przylegających.  

Podjęte przez nas działania miały przede 
wszystkim zapobiec wykluczeniu transpor-
towemu mieszkańców poszczególnych gmin. 

I śmiało można powiedzieć, że to się 
udało… 
Kolejny raz pokazaliśmy, że jesteśmy odpo-

wiedzialni za swych mieszkańców. To dzięki 
pełnej solidarności możemy dziś mówić o 
sukcesie i sile samorządów. Obecnie Zwią-
zek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski 
Transport Regionalny” tworzą 23 jednostki 
samorządu terytorialnego: miasto Poznań 
oraz powiaty: poznański, grodziski, kościań-
ski, nowotomyski i obornicki oraz gminy: 
Buk, Czempiń, Dopiewo, Duszniki, Gro-
dzisk Wielkopolski, Kórnik, Kuślin, Mie-
dzichowo, Międzychód, Mosina, Obor-
niki, Rogoźno, Stęszew, Suchy Las, Śmigiel, 
Śrem i Tarnowo Podgórne. Do najważniej-
szych zadań związku należą m.in. opracowa-
nie Planu Zrównoważonego Rozwoju Trans-
portu Publicznego, odnowienie taboru PKS 
Poznań przy wykorzystaniu środków unij-
nych, budowa siatki połączeń zintegrowanej 
z siecią Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, a 
także zwiększanie udziału miejscowości w 
dostępie do transportu zbiorowego.  

W poprzednich latach powiat poznań-
ski nie szczędził także pieniędzy na 
oświatę i edukację. Teraz jest podobnie?  
W 2022 roku na te cele przeznaczamy łącz-

nie 115,2 miliona złotych. I to przy subwen-
cji oświatowej 66 milionów złotych... Naj-
więcej na utrzymanie szkół publicznych, 
modernizacje placówek, zajęcia dodatkowe 
dla młodzieży, szkolenia zawodowe nauczy-
cieli, ich wynagrodzenia, a także stypendia 
i nagrody dla najlepszych uczniów. Staramy 
się, aby oferta placówek przez nas prowa-
dzonych była dla młodych ludzi coraz atrak-
cyjniejsza. Od wielu już lat wspieramy szkol-
nictwo zawodowe i stawiamy na dobrze 
wykształconych ludzi. Współpracujemy nie 
tylko z wielkimi firmami, ale także z mniej-
szymi przedsiębiorcami. Wraz z Powiato-
wym Urzędem Pracy analizujemy rynek 
i kształcimy w tych zawodach, które są 
potrzebne. I to przynosi efekty.

(dokończenie na str. IV)

Jan Grabkowski, starosta poznański, podczas tradycyjnego pikniku rodzinnego  
"Bezpieczni w powiecie poznańskim" w Bolechowie

Kolejny raz pokazaliśmy, że 
jesteśmy odpowiedzialni za 

swych mieszkańców. To dzięki 
pełnej solidarności możemy 
dziś mówić o sukcesie i sile 

samorządów

Powiat poznański oraz strażacy z powiatowych jednostek 
wsparli swoich kolegów z Ukrainy, a konkretnie z jednostek 
w miejscowościach Tomakiwka oraz Marganiec w obwodzie 
dniepropietrowskim.

działaniach związanych z poszu-
kiwaniem i odgruzowywaniem 
osób poległych podczas działań 
wojennych – dodaje Leszek Mały-
szka, który jest także naczelni-
kiem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mrowinie w gminie Rokietnica.

I to właśnie tam zebrano dary, 
które następnie zostały przewie-
zione do Lwowa, a stamtąd trafiły 
do miejsca docelowego. – Jestem 
przekonany, że to co przekazaliśmy 
na pewno się przyda, bo z tego co 
wiem, wcześniejsza pomoc i dary, 
które pojechały nie tylko z Polski, 
a także innych krajów europejskich 
trafiły przede wszystkim do stra-
żaków z dużych miast. Jednostki z 
mniejszych miejscowości niewiele 
na tej pomocy skorzystały, więc 
bardzo się cieszę, że chociaż w tak 
niewielkim stopniu mogliśmy ich 
wesprzeć w tym trudnym dla nich 
momencie – stwierdził na koniec 
Leszek Małyszka.

Tomasz Sikorski
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Uczeń prowadzonego przez 
powiat poznański Zespołu 

Szkół nr 1 im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Swarzędzu, Mate-
usz Nowicki zajął czwarte miejsce, 
zostając laureatem oraz uzyskując 
tytuł Najlepszego Logistyka w VI 
edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 
Spedycyjno-Logistycznej. Zawody 
finałowe odbyły się na Wydziale 
Ekonomicznym Uniwersytetu 
Gdańskiego w Sopocie. Olimpiada 
jest organizowana dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych zainte-
resowanych tematyką transportu, 
logistyki i spedycji. Rangę osią-
gnięcia Mateusza Nowickiego pod-
kreśla fakt, że znalazł się on w gro-
nie 48 finalistów wyłonionych w 
trybie trójstopniowych eliminacji.

Nie są to jedyne naukowe osią-
gnięcia uczniów swarzędzkiej 
Jedynki, bo Kacper Skórczyński, 
uczeń klasy 3 Technikum Ekono-
micznego, zajął 10 miejsce w finale 
I Olimpiady Wiedzy o Finansach, 
organizowanej przez Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, w której 
wzięło udział 1400 uczestników, a 
Marta Chęcińska - uczennica klasy 
4 Technikum Ekonomicznego, 
wywalczyła 7. miejsce w XIII edycji 
Ogólnopolskiego Turnieju Talen-
tów – Akademia Księgowego, orga-
nizowanego przez Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce Oddział Wiel-
kopolski oraz Zespół Szkół Ekono-
micznych im. Stanisława Staszica w 
Poznaniu. (opr. ts)
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Powiat poznański od lat wspiera szkolnictwo zawo-
dowe i stawia na dobrze wyksztaconych ludzi

Na zajęcia pozalekcyjne 
dla uczniów oraz zaję-

cia fakultatywne dla uczniów 
klas maturalnych szkół prowa-
dzonych przez powiat poznań-
ski przeznaczono 340 tys. zło-
tych. Kolejne 30 tys. złotych 
to kwota przeznaczona na 
Nagrody Starosty Poznań-
skiego dla uczniów za wybitne 
osiągnięcia oraz dla uczniów 
branżowych szkół I stopnia - 
za wysokie wyniki w nauce. 
Uczniowie szkół ponadpod-
stawowych, w których nauka 
kończy się egzaminem matu-
ralnym, mogą także ubiegać 
się o stypendia Rady Powiatu 
w Poznaniu (przeznaczona na 
nie kwota to ponad 391 tys. zł). 

Na wsparcie mogą także 

liczyć nauczyciele, w budże-
cie powiatu zaplanowano 
kwotę ponad 474 tys. złotych 
na dokształcanie i doskona-
lenie zawodowe nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i 
placówkach prowadzonych 
przez powiat poznański oraz 
nagrody dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno-wy-
chowawcze. 

Blisko 5,6 mln złotych w 
formie dotacji otrzymają 
szkoły i placówki niepu-
bliczne, wpisane do ewiden-
cji prowadzonej przez starostę 
poznańskiego. Systematycz-
nie remontowane i moder-
nizowane są placówki oświa-
towe. W tym roku zakończą 
się prace związane z wykona-

niem izolacji ścian fundamen-
towych budynku Zespołu 
Szkół im Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie 
(blisko 700 tys. zł). Na tere-
nie szkoły zaplanowano także 
wykonanie zbiornika reten-
cyjnego dla wód opadowych  
(670 tys. zł). Planowane jest 

również wykonanie ogrodze-
nia przy szkole w Murowa-
nej Goślinie (200 tys. zł) oraz 
opracowanie dokumenta-
cji przygotowawczej do prze-
budowy budynków internatu 
Zespołu Szkół im. Jadwigi i 
Władysława Zamoyskich w 
Rokietnicy (200 tys. zł). 
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Dofinansowywanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach, 
wspieranie instytucji kultury oraz nagrody  z kultury i sportu, to tylko przykłady 
działań powiatu poznańskiego

Na dofinansowanie prac 
konser watorskich, 

restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabyt-
ków lub znajdujących się w 
gminnej ewidencji zabyt-
ków, położonych na terenie 
powiatu poznańskiego prze-
znaczona i rozdysponowana 
została kwota 2,5 mln złotych, 
a dofinansowanie otrzymało 
29 obiektów. Dzięki wcze-
śniejszemu wsparciu finanso-
wemu blask odzyskały zabytki 
sakralne, jak choćby kościół 
św. Mikołaja w Owińskach, 
budynki willowe, Zamek w 
Kórniku czy dworzec kole-
jowy w Puszczykowie. 

W zabytkowych budynkach 
dawnego kompleksu cyster-
skiego mieści się, prowadzony 
przez powiat poznański Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy dla Dzieci Nie-
widomych w Owińskach. 
Aby  zapewnić wychowan-
kom Ośrodka bezpieczeń-

stwo i komfort użytkowa-
nia, kompleks poddawany jest 
systematycznej rewitalizacji. 
Z tegorocznego budżetu sfi-
nansowany zostanie remont 
dachu, opierzeń, gzymsów i 
cokołów budynku głównego 
(1,15 mln zł). Dodatkowo, w 
ramach etapu drugiej rewa-

loryzacji wnętrz powstanie 
pomieszczenie na poddaszu 
oraz planowana jest przebu-
dowa kuchni wraz z zapleczem, 
tak aby pomieszczenie było jak 
najbardziej funkcjonalne dla 
uczniów Ośrodka (2 mln zł). 

Ponad 3 miliony zło-
tych otrzyma także Insty-

tut Skrzynki - Instytut Doku-
mentacji, Rozwoju i Promocji 
Dziedzictwa Kulturowego i 
Kulinarnego Powiatu Poznań-
skiego na prowadzenie dzia-
łalności kulturalnej oraz na 
pokrycie kosztów inwesty-
cji. Jednym z zadań Insty-
tutu jest prowadzenie Szlaku 
Kulinarnego Smaki Powiatu 
Poznańskiego będącego sie-
cią rekomendowanych miejsc 
i wydarzeń związanych z kul-
turą kulinarną powiatu. 

Wsparcie otrzyma także 
Teatr Muzyczny w Poznaniu 
m.in. na rozszerzenie oferty 
kulturalnej, a zadania powiatu 
w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicz-
nej będzie realizować biblio-
teka w Swarzędzu. 

Podobnie jak w latach ubie-
głych przyznane zostały 
nagrody za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i 
ochrony kultury. Poznamy 
także laureatów nagród dla 
sportowców oraz trenerów. 

W sumie na wymienione 
wyżej zadania powiat prze-
znaczy ponad 10 mln złotych. 

Organizacje pozarządowe stanowią ważny element 
życia społecznego naszego regionu

W  ramach otwartych 
konkursów ofert na 

realizację zadań publicznych 
w 2022 roku, realizowanych 
przede wszystkim przez orga-
nizacje pozarządowe wpły-
nęły aż 383 oferty. Podmioty 
uprawnione mogły je składać 
w siedmiu obszarach, takich 
jak: edukacja, kultura i sztuka, 
kultura fizyczna, turystyka, 
pomoc społeczna, ochrona 
i promocja zdrowia, ratow-

nictwo i ochrona ludności. 
Dotację otrzymało 248 zadań. 
Zostanie przekazanych pra-
wie 2 mln złotych. 

We współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi 
zrealizowana została seria 
pięciu „niedzielnych prze-
wodników” zachęcająca do 
poznania walorów powiatu 
poznańskiego. Warto z nich 
korzystać by ciekawie spędzić 
czas w najbliższej okolicy.

Ponad 5 mln złotych 
powiat poznański prze-
znaczy na bezpieczeń-
stwo publiczne i ochro-
nę przeciwpożarową

Wsparcie (milion złotych) 
otrzyma Komenda 

Miejska Policji w Poznaniu 
między innymi na zakup poli-
cyjnych środków transportu, 
policyjne wyposażenie, drobne 
remonty w komisariatach poli-
cji powiatu poznańskiego. To 
także nagrody za osiągnię-
cia w służbie oraz nagrody 
dla zwycięzców konkursu 
„Dzielnicowy Roku Powiatu 
Poznańskiego” oraz „Komi-
sariat Roku Powiatu Poznań-
skiego”. Kwotę 200 tys. złotych 
otrzyma Komisariat Wodny 
Policji w Poznaniu na zakup 
policyjnego środka trans-
portu wraz z łodzią motorową 
i przyczepą.

Również ponad milion zło-
tych otrzyma Komenda 
Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu m.in. 

na wykonanie remontów i 
modernizację strażnic Jed-
nostek Ratowniczo-Gaśni-
czych. Środki te posłużą 
także na dofinansowanie 
zakupu nowoczesnych pojaz-
dów ratowniczo-gaśniczych 
GCBA, GBA i lekkiego samo-
chodu specjalnego, zakup 
specjalistycznego sprzętu, 
przeprowadzenie szkoleń i 

działania z zakresu prewencji 
społecznej. 

Planuje się także opracowa-
nie dokumentacji projekto-
wej i technicznej nowej Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 10 w gminie Kostrzyn. 
Natomiast Jednostki Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
zostaną wsparte zakupem 
sprzętu, nagród i usług, łącz-

nie na kwotę 350 tys. złotych. 
Posłużą one także na organi-
zację zawodów, konkursów 
i szkoleń dla druhów OSP. 
Kontynuowany będzie kon-
kurs Strażak Roku Powiatu 
Poznańskiego w kategorii 
PSP oraz OSP.

Kwota 30 tys. złotych trafi 
do Placówki Straży Granicz-
nej Poznań-Ławica na zada-
nia realizowane na tere-
nie powiatu, a 50 tys. złotych 
przeznaczone zostanie na 
zapewnienie bezpieczeństwa 
na obszarach wodnych. 

Pozostałe wydatki zwią-
zane są także z wyposażeniem 
powiatowej bazy materia-
łów i sprzętu przeciwpowo-
dziowego, z obroną cywilną i 
obronnością, prowadzonymi 
akcjami prewencyjnymi i pro-
filaktycznymi czy konkursami 
takimi jak cykliczna już akcja 
rozdawania pierwszoklasi-
stom kamizelek odblasko-
wych oraz konkurs „Czujka 
czadu może uratować Twoje 
życie”.

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia, pomocy spo-
łecznej i rodziny przeznaczono ponad 93,5 mln złotych 

Na kwotę tę składa się 
między innymi reali-

zacja programów: profilak-
tyki zakażeń wirusem bro-
dawczaka ludzkiego HPV i 
grypy oraz profilaktyki raka 
piersi (blisko 1,5 mln zł). Pie-
niądze trafią też na zakup 
sprzętu medycznego dla Szpi-
tala w Puszczykowie oraz dla 
Ginekologiczno-Położni-
czego Szpitala Klinicznego w 
Poznaniu (prawie 12 mln zł), 
a także na utrzymanie dzieci 
w pieczy zastępczej: w rodzi-
nach zastępczych lub w pla-
cówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych (ponad 18 mln zł), 
funkcjonowanie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Poznaniu, Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej w Kobyl-

nicy oraz mieszkań chronio-
nych dla usamodzielnianych 
dzieci opuszczających pie-
czę zastępczą, prowadzenie 
Domu Pomocy Społecznej w 
Lisówkach, ośrodka wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi - Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Pusz-
czykowie (ponad 33 mln zł); 
dofinansowanie rehabilita-
cji społecznej osób niepełno-
sprawnych (blisko 2,3 mln zł). 

Ważnymi działaniami są 
także: prowadzenie 16 punk-
tów nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, 
10 miejsc w mieszkaniach 
chronionych wspieranych 
oraz 30 miejsc w domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży. Na ich realiza-

cję zaplanowano ponad 2 mln 
złotych. 

Od 2021 roku Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
współrealizuje projekt mający 
na celu poprawę dostępu do 
usług społecznych wspierają-
cych rodzinę i rodzinną pieczę 
zastępczą na terenie Metropo-

lii Poznań, w ramach którego 
finansowane jest zatrudnie-
nie koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej, coaching 
rodzin zastępczych, diagnoza 
FAS  (zespół FAS - alkoho-
lowy zespół płodowy) oraz 
diagnoza psychofizyczna dla 
dzieci. 

W 2022 roku na działania chroniące środowisko po-
wiat przeznaczył ponad 3 mln złotych 

Głównym zadaniem 
jest walka ze smogiem 

poprzez likwidację źródeł 
niskiej emisji z indywidual-
nych systemów grzewczych i 
zastąpienie ich rozwiązaniami 
proekologicznymi. Miesz-
kańcy powiatu poznańskiego 
mogą ubiegać się o dofinan-
sowanie likwidacji źródła 
ogrzewania na paliwo stałe 
i wymianę na nowy system 
grzewczy, taki jak: podłącze-
nie do miejskiej sieci ciepłow-
niczej, ogrzewanie za pomocą 
kotła gazowego lub olejo-
wego, ogrzewanie elektryczne, 

pompę ciepła czy ogrzewanie 
za pomocą kotła na paliwo 
stałe spełniającego wymogi 
Unii Europejskiej. 

Ponadto w urzędach gmin 
powiatu poznańskiego można 
składać wnioski o udział w 
programie likwidacji wyro-
bów zawierających azbest. 
Powiat finansować będzie 
cały proces ich likwidacji – 
od demontażu, przez odbiór 
i transport, po utylizację. 
Zaplanowano również finan-
sowanie edukacji ekologicznej 
i prowadzenie monitoringu 
instrumentalnego osuwiska. 

Jednym z ważniejszych 
projektów unijnych jest 
„Budowa zintegrowane-
go węzła transportowe-
go Grunwaldzka w miej-
scu przejazdu przez linię 
kolejową E20”

To wspólne przedsięwzię-
cie Poznania, powiatu 

poznańskiego oraz gminy 
Komorniki. Wartość pro-
jektu to ponad 105 mln zło-
tych, z czego kwota dofinan-
sowania unijnego wynosi 
ponad 66 mln złotych (na lata 
2019-2023). Udział finansowy 
powiatu to blisko 8,8 mln, z 
czego w tym roku prawie 3,7 
mln złotych. W marcu rozpo-
częły się prace. Projekt obej-
muje budowę lub przebudowę 
m.in. wiaduktu kolejowego 
nad ul. Grunwaldzką, kładki 
dla pieszych, schodów i windy, 
kołowych dróg dojazdowych, 
ciągów rowerowych lub rowe-
rowo-pieszych, parkingów 
P&R i B&R, także wyposaże-
nia węzła tj. budynku pocze-
kalni wraz z sanitariatem oraz 
elementów małej architektury. 

W marcu br. powiat poznań-
ski otrzymał dofinansowanie 
do projektu „Centrum Kształ-

cenia Zawodowego - kuź-
nia kwalifikacji i kompetencji 
2.0” mającego na celu zwięk-
szenie możliwości zatrudnie-
nia uczniów Zespołu Szkół nr 
1 w Swarzędzu. Wartość pro-
jektu to blisko 1,3 mln zło-
tych, z czego dofinansowanie 
unijne to ponad 1,1 mln zło-
tych. Dzięki temu możliwy 
będzie m.in. zakup nowocze-
snego sprzętu dydaktycznego 
do pracowni programowania 
sterowników i inteligentnych 
systemów PLC dla potrzeb 
przemysłu 4.0, podniesienie 
kompetencji zawodowych 
kadry nauczycielskiej czy 
rozliczne kursy dla uczniów, 
które pomogą im zdobyć 

poszukiwane na rynku pracy 
kwalifikacje. 

Ważne dla mieszkańców 
projekty z dofinansowaniem 
unijnym prowadzą także jed-
nostki organizacyjne powiatu 
poznańskiego. Powiatowy 
Urząd Pracy w Poznaniu 
aktywizuje zawodowo osoby 
bezrobotne oraz osoby młode 
pozostające bez pracy. Powia-
towy Ośrodek Dokumenta-
cji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej z kolei kontynuuje 
budowę metropolitalnego sys-
temu informacji przestrzen-
nej (MeSIP) dla Metropolii 
Poznań. Dofinansowanie tego 
projektu ze środków unijnych 
wynosi 14 mln złotych. Na 

jego realizację w 2022 roku 
zaplanowano kwotę prawie 
9 mln złotych. Projekt będzie 
realizowany do 2023 roku.

Natomiast w 2022 roku 
zakończy się realizacja dru-
giej części projektu „Cyfry-
zacja geodezyjnych rejestrów 
publicznych dla powiatu 
poznańskiego”. Na dostoso-
wanie bazy danych geodezyj-
nej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu (GESUT) do obowiązu-
jących przepisów prawa zapla-
nowano w roku 2022 blisko 2 
mln złotych.

Warto zaznaczyć, że obecnie 
przy użyciu nowych e-usług, 
wdrożonych w ramach tego 
projektu, obsługiwane są 
wszystkie narady koordy-
nacyjne oraz osiemdziesiąt 
procent wniosków o skoor-
dynowanie usytuowania pro-
jektowanych sieci uzbrojenia 
terenu (a liczba użytkowni-
ków ciągle rośnie). 

Nieprzerwanie od kilku lat na 
stronie: poznanski.e-mapa.net 
prezentowane są dane m.in. z 
baz danych: ewidencji grun-
tów i budynków, geodezyj-
nej ewidencji sieci uzbrojenia 
i geodezyjnych osnów szcze-
gółowych.

Ponad 130 mln złotych powiat poznański wyda  
w tym roku na drogi

W  planie finansowym 
Zarządu Dróg Powia-

towych w Poznaniu znala-
zły się zarówno duże, jak i 
nieco mniejsze inwestycje i 
remonty. Wśród tych pierw-
szych można wymienić prze-
budowę drogi Napachanie 
– Rokietnica. Na odcinku o 
długości 2,6-kilometra posze-
rzona i przebudowana zosta-
nie jezdnia, powstaną ścieżki 
rowerowe i chodniki. Prace 

będą kosztować około 11 mln 
złotych. Inwestycja jest dofi-
nansowywana z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowanie z RFRD 
otrzymały również przebu-
dowa ulic Tuleckiej, Kórnic-
kiej i Kostrzyńskiej w Sie-
kierkach Wielkich (2,1 mln 
zł w tym roku) oraz budowa 
dwóch rond na ulicy Szamo-
tulskiej w Rokietnicy (3,5 mln 
zł w tym roku). Obie inwesty-

cje realizowane będą w latach 
2022-23. W planie jest rów-
nież przebudowa skrzyżowa-
nia ulic Sucholeskiej i Perłowej 
w Suchym Lesie. Powstanie 
tam rondo z „wyplotami”. Sza-
cunkowy koszt inwestycji to 
5,5 mln złotych.

Ponad 8 mln złotych kosz-
tować będzie przebudowa 
dwóch mostów na drodze 
Buk – Wiktorowo. W następ-
nych latach powiat planuje 
przebudowę całej drogi o dłu-
gości 3,8 km. Kolejnych 5 mln 
złotych to I etap przebudowy 
drogi Palędzie – Dąbrówka. 
W tym roku prace obejmą 
odcinek od S11 do skrzyżowa-
nia ulic Poznańskiej i Długiej, 
gdzie powstanie rondo.

Trzeba podkreślić, że w 
tym roku rozpoczną się trzy 
duże inwestycje. 6,5 mln zło-
tych zaplanowano na budowę 
obwodnicy Swarzędza (całość 
ma kosztować 25 mln zł). 
Obwodnica połączy wiadukt 
w Jasinie z nowym rondem w 
Rabowicach. Powstaną jezd-
nia, chodnik i ścieżka rowe-
rowa. Ponad 13 mln zło-
tych pochłonie budowa 

700-metrowego tunelu pod 
torami kolejowymi w Kobyl-
nicy (cała inwestycja to koszt 
niemal 45 mln zł). Nieco 
mniej, bo 12 mln złotych 
powiat planuje wydać w tym 
roku na budowę drogi Boró-
wiec – Krzesiny (całość będzie 
kosztować 77 mln zł). 

W planach jest również 
budowa ścieżek rowerowych 
Poznań – Tulce, Strykowo 
– Modrze czy Strykowo – 
Sapowice. Wszystkie są dofi-
nansowywane z budżetu unij-
nego. Ten rok to także prace 
nad dokumentacjami, które 
pozwolą na realizację inwesty-
cji w kolejnych latach. Wśród 
nich największym projektem 
jest most nad Wartą na nowej 
drodze Poznań – Czapury. 
Projekt ten pochłonie (tylko w 
tym roku) ponad 1,1 mln zło-
tych (całość to koszt około 1,3 
mln zł).

Będą także remonty. W pla-
nie znalazły się m.in. odcinek 
drogi Boduszewo – Zielonka, 
fragmenty ulic Średzkiej i 
Kórnickiej w Swarzędzu czy 
odcinek drogi Biernatki – gra-
nica powiatu.

W związku z wydarzeniami za naszą wschodnią 
granicą, na pomoc obywatelom Ukrainy powiat 
poznański zabezpieczył kwotę ponad 6 mln złotych  
(w tym środki awizowane jako refundowane przez 
wojewodę wielkopolskiego)

Środki te posłużą m.in. na 
opłacenie pobytu osób 

uciekających z objętej konflik-
tem zbrojnym Ukrainy  (570 
miejsc w 17 gminach powiatu 
poznańskiego). 

Prowadzona jest też pomoc 
w innej formie. Odpowiadając 
na prośbę strażaków z  miej-
scowości Tomakiwka i Mar-
ganiec - w obwodzie dniepro-
pietrowskim, powiat zakupił 
strażackie hełmy, kominiarki 
i rękawice, tak niezbędne przy 
poszukiwaniu i odgruzowy-
waniu osób poległych pod-
czas działań wojennych. Do 

szpitala we Lwowie trafiły już 
m.in. apteczki, latarki, power-
banki, rękawiczki, fartuchy 
chirurgiczne. Przebywający w 
powiecie obywatele Ukrainy 
mogą również uczestniczyć 
w lekcjach języka polskiego. 
Zadanie to powiat powierzył 
do realizacji Fundacji Cen-
trum Badań Migracyjnych z 
Poznania. 

Ponad 100 paczek z darami, 
o wadze 3 ton, dostarczono 
także do powiatu poznań-
skiego z Regionu Hanower. 
Wśród rzeczy dla uchodź-
ców z Ukrainy były  materace, 

pościele, poszwy, poduszki, 
śpiwory, koce, ręczniki a także 
produkty higieniczne. 

W pomoc zaangażowały 
się także placówki oświa-
towe prowadzone przez 
powiat poznański. W SOSW 
dla Dzieci Niewidomych w 
Owińskach odbywa się kurs 
językowy dla rodzin nowych 
uczniów z Ukrainy. Pomagają 
także uczniowie  swarzędz-

kiej „Jedynki” przygotowując 
posiłki dla uchodźców dowo-
żone do OPS w Swarzędzu. 
Bezpłatną pomoc psycholo-
giczną oferuje Ośrodek Inter-
wencji Kryzysowej w Kobyl-
nicy. A to tylko przykłady…

Informacje na temat pomocy 
znajdują się w Biuletynie 
Informacji Publicznej www.
bip.powiat.poznan.pl oraz na 
www.powiat.poznan.pl

Wygodnie po drodze

Jesteśmy częścią europeJskieJ wspólnoty

pomagamy ukrainie

zdrowie – nasze naJwiększe bogactwoedukacJa - tworzymy naJlepszą ofertę
dla młodych ludzi

bezpieczeństwo - z myślą o mieszkańcach...

w trosce o środowisko wśród naJważnieJszych zabytki, kultura i sport we współpracy
z organizacJami

Wizualizacja powstającego węzła przesiadkowego  
przy ulicy Grunwaldzkiej 

Zebrane dary dla strażaków z Ukrainy

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzę-
dzu przyciąga swoją ofertą uczniów z całego regionu

Zakup sprzętu medycznego dla szpitala to jeden z najważ-
niejszych tegorocznych wydatków w zakresie zdrowia

Powiat poznański od wielu już lat przekazuje pierwszoklasi-
stom z wszystkich gmin elementy odblaskowe

Kompleks pocysterski i Park Orientacji Przestrzennej  
w Owińskach

Fragment drogi Palędzie - Dąbrówka, na której powstanie rondo
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(dokończenie ze str. I)
Kolejnymi ważnymi segmentami w bu-
dżecie powiatu poznańskiego na rok 
bieżący są pomoc społeczna oraz zdro-
wie. Ile środków i na co zostaną prze-
znaczone? 
Wydatki na pomoc społeczną to prawie 71 

milionów złotych. Dzięki temu nasi miesz-
kańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych 
programów profilaktycznych, które cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem. Mówimy 
też o badaniach mammograficznych, a także o 
szczepieniach przeciwko HPV i grypie. Nasze 
wsparcie otrzyma również szpital w Puszczy-
kowie. Powiat nadal będzie też dokładał do 
izby wytrzeźwień oraz przeznaczy 19 milio-
nów złotych na realizację zadań Powiato-
wego Urzędu Pracy. W ramach polityki spo-
łecznej przewidzieliśmy także wydatki m.in. 
na rodziny zastępcze, domy dziecka, Ośrodek 
Wspomagania Rodziny, Ośrodek Interwen-
cji Kryzysowej, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Dom Pomocy Społecznej w 
Lisówkach.

Przy tym ostatnim warto się chyba za-
trzymać, bo oferta tej placówki jest co-
raz bardziej atrakcyjna. 
Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach 

dysponuje szeroką ofertą usług skierowaną 
do seniorów wymagających pomocy insty-
tucjonalnej. Dom świadczy całodobowe, 
kompleksowe usługi opiekuńcze, pielęgna-
cyjne i wspomagające. Od pewnego czasu 
działa tam również, pierwszy w Wielkopol-
sce, dom dla samotnych rodziców z dziećmi. 
Osoby tam trafiające mogą liczyć nie tylko 
na schronienie, ale także na pomoc psycho-
logiczną, socjalną czy prawną. Chcemy dać 
im szansę na nowy początek, z dala od tok-
sycznego środowiska, w którym zazwyczaj 
żyją. Decyzja o powstaniu takiego miejsca to 
kolejny element polityki społecznej, na którą 
w powiecie poznańskim kładziemy bardzo 
duży nacisk.  

Powiat poznański dba także o seniorów. 
Na co oni mogą liczyć? 
O ich potrzeby dba między innymi Powia-

towa Rada Seniorów. Została ona powołana 
do życia, by na bieżąco wsłuchiwać się w głosy 
osób starszych, by lepiej działać na ich rzecz. 
W skład Rady wchodzą osoby działające w 
gminach wraz z przedstawicielami poszcze-
gólnych wydziałów Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu. A wszystko po to, aby wypra-
cować najlepszy schemat działania. I to zdaje 
egzamin. Mimo pandemii sporo udaje się 
zrobić. Takim prawdziwym świętem dla osób 
starszych z powiatu poznańskiego jest Olim-
piada Seniorów, z której jesteśmy szczególnie 
dumni. Ta impreza pokazuje zresztą, że senio-
rzy to ludzie bardzo aktywni, którzy chcą żyć 
pełnią życia i świetnie potrafią się bawić. 

Podobną imprezą, tyle tylko, że skiero-
waną do osób z niepełnosprawnościa-
mi, jest Powiatowy Przegląd Twórczości 
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 
pod nazwą Zlot Talentów.
W tym środowisku nie brakuje ludzi uta-

lentowanych i to właśnie z myślą o nich, już 
od kilku lat, organizowana jest ta impreza.  
W tym roku będzie ona miała swój jubileusz, 
bo nagrody przyznamy dziesiąty raz. Jako 
powiat finansujemy również warsztaty tera-
pii zajęciowej działające w naszych gminach 
oraz inne wydarzenia.

Wiele z nich jest wspieranych w ramach 
otwartych konkursów ofert. Jak dużo or-
ganizacji pozarządowych się po to wspar-
cie zgłasza? 
Jest ich coraz więcej. W tym roku napły-

nęły do nas 383 oferty w takich obszarach 
działalności jak edukacja, kultura i sztuka, 
kultura fizyczna, turystyka, pomoc spo-
łeczna, ochrona i promocja zdrowia, ratow-
nictwo i ochrona ludności. To o 51 więcej 
niż w roku ubiegłym, co tylko pokazuje, że 
organizacje pozarządowe w jeszcze więk-
szym stopniu dostrzegają swoją rolę w 
aktywnym działaniu na rzecz mieszkańców 
powiatu poznańskiego. 

Jakie inicjatywy mogą liczyć na wsparcie? 
Jest ich bardzo dużo i mają różny charakter. 

Jedną z nich jest na przykład coraz bardziej 
prestiżowy luboński Festiwal Polskiej Pio-
senki im. Janusza Kondratowicza, mający na 
celu wyłonienie i promocję młodych, utalen-
towanych wykonawców oraz propagowanie 
wartościowej muzycznie i literacko polskiej 
piosenki. Inną jest projekt „Serce od serca”, 
polegający na szyciu poduszek w kształ-
cie serca, które trafiają na oddziały onkolo-
giczne i do pań, które są po całkowitej lub 
częściowej mastektomii. Doceniamy i wspie-
ramy tych, którzy robią coś dla innych, i któ-
rzy swoim entuzjazmem potrafią zarazić.

Powiat docenia także najlepszych, choćby 
corocznie przyznając nagrody za wybitne 
osiągnięcia z zakresu kultury oraz sportu.  
Od wielu już lat wspieramy tych, którzy 

poświęcają swój czas, by realizować pasje. 
Kultura z natury rzeczy wymyka się oce-
nom i jest w pewnym sensie niewymierna. 
Zupełnie inaczej w przypadku sportu, gdzie 
sprawą nadrzędną jest wynik końcowy. I w 
jednym, i w drugim wypadku, by odnieść 
sukces, trzeba być jednak wybitnym. I my 
tych wybitnych nagradzamy.

Pan podkreśla, że jednym z filarów jest 
bezpieczeństwo. Jak się to przekłada na 
budżet?  
Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę 

przeciwpożarową w 2022 roku wydamy bli-
sko 5,3 miliona złotych. Dzięki temu dofi-
nansowane zostaną m.in. modernizacja 
pojazdu do przewozu koni policyjnych, 
zakup radiowozów i dwóch urządzeń ter-
mowizyjnych. Komendy powiatowe Pań-
stwowej Straży Pożarnej otrzymane wspar-
cie przeznaczą m.in. na zakup pojazdów 
ratowniczo-gaśniczych, wyposażenie pla-

cówek, ochronę osobistą, sprzęt pożarni-
czy oraz medyczny. Placówki Ochotniczej 
Straży Pożarnej dzięki dotacji samorzą-
dowej przeprowadzą szkolenia, konkursy 
oraz zawody sportowe i pożarnicze szczebla 
powiatowego i wojewódzkiego. Zakupiony 
zostanie też ekwipunek ratowniczy i prze-
ciwpożarowy. Robimy to, ponieważ zależy 
nam, aby mieszkańcy powiatu poznań-
skiego, a także osoby, które chcą tutaj inwe-
stować, czuły się bezpiecznie.

Na co jeszcze przeznaczone zostaną pie-
niądze z budżetu?  
Jego ważnym elementem jest ekologia i 

wszystko, co z tym związane. Dlatego nasi 
mieszkańcy nadal mogą liczyć na dotacje 
w ramach dwóch programów ekologicz-
nych. Dotyczą one wymiany „starych kop-
ciuchów”, likwidacji azbestu oraz wyrobów 
azbestowych. Nie szczędzimy również pie-
niędzy na ratowanie zabytków. Na prace 
konserwatorskie i restauratorskie w budżecie 
zaplanowano 2,5 miliona złotych. To rekor-
dowa kwota, ale też wielokrotnie podkreśla-
łem, że nie oszczędzamy na zabytkach, bo to 
dobra kultury i nasze dziedzictwo narodowe. 
Z roku na rok wsparcie finansowe rośnie. 
Bo to też wielka satysfakcja móc zobaczyć, 
jak z obiektów, które często latami popadały 
w ruinę, powstają prawdziwe powiatowe 
perełki. Często są one też nagradzane…

Co to za nagrody?  
Najbardziej prestiżowy jest ogólnopolski 

konkurs konserwatorski „Zabytek zadbany”, 
który od 1975 roku organizowany jest przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jego 
celem jest promocja opieki nad zabytkami 
poprzez propagowanie najlepszych wzo-
rów konserwacji, utrzymania i zagospoda-
rowania  zabytków. W ubiegłym roku taką 
nagrodę, w kategorii „Architektura i budow-
nictwo drewniane”, otrzymał pochodzący 
z początku XX wieku dworzec w Puszczy-
kowie. Wcześniej podobne wyróżnienia 

dostały zespół pałacowo–parkowy w Gułto-
wach, Park Orientacji Przestrzennej na tere-
nie dawnego klasztoru cysterek w Owiń-
skach, dworzec kolejowy w Puszczykówku, 
pałac w Rogalinie, wieża ciśnień w Biedru-
sku oraz pałac w Jankowicach. 

Powiat poznański wspiera także działal-
ność Teatru Muzycznego w Poznaniu. 
Skąd ten pomysł? 
Dbamy o kulturę, a Teatr Muzyczny wspie-

ramy nie dlatego, że musimy, ale dlatego że 
bardzo tego chcemy. To placówka, która 
w ostatnim okresie wspaniale się rozwija i 
wcale nie dziwi, że na spektakle trudno kupić 
bilety. Poza tym Teatr Muzyczny już od 65 lat 
zaprasza na swoje przedstawienia zarówno 
mieszkańców Poznania, jak i całego regionu, 
w tym także powiatu poznańskiego. Oferuje 
przy tym rozrywkę na najwyższym pozio-
mie i przyczynia się do tego, że Metropo-
lia Poznań stanowi prężny ośrodek kultury. 
Naturalnym stało się zatem usankcjonowa-
nie współpracy samorządów z tak ważną 
instytucją, jak również udzielenie jej finanso-
wego wsparcia.

Stosunkowo nową inicjatywą jest po-
wołanie do życia Szlaku Kulinarnego 
„Smaki Powiatu Poznańskiego”. Na 
czym on polega? 
To sieć rekomendowanych miejsc i wyda-

rzeń związanych z kulturą kulinarną 
regionu. Różnorodne punkty łączy zwykle 
jedna, istotna cecha. To pasja ludzi, dzięki 
którym znalazły się one na interaktywnej 
mapie. Każdy z przystanków na szlaku jest 
miejscem z osobną opowieścią. Stworzenie 
Szlaku od początku miało związek z rozbu-
dową i rewitalizacją dworu w Skrzynkach. 
To właśnie tam tworzy się centrum dobrego 
smaku w powiecie poznańskim. To tam, 
w założeniu mają się też odbywać różnego 
rodzaju eventy, warsztaty czy też szkolenia. 
Bo nie zapominajmy, że w prowadzonych 
przez nas szkołach uczą się między innymi 
kucharze i hotelarze.

Czym poza tym zajmuje się Szlak Kuli-
narny „Smaki Powiatu Poznańskiego”. 
Co jest jego wizytówką?
Z pewnością są to konkursy na najlepsze 

smaki. Są one przeprowadzane regularnie, 
dotyczą konkretnej pory roku lub określo-
nych świąt i cieszą się bardzo dużym zainte-
resowaniem. Często też towarzyszą innym, 
bardzo ciekawym wydarzeniom organizo-
wanym w powiecie poznańskim. Jako przy-
kład mogę tutaj podać Jarmark Wielkanocny 
w Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
-Spożywczego w Szreniawie, gdzie wybie-
rano najlepsze baby i mazurki.  W taką „kuli-
narną rywalizację”, w zależności od tego, 
czego dany konkurs dotyczy, zaangażowane 
są liczne piekarnie, cukiernie, restauracje, 
gospodarstwa agroturystyczne, koła gospo-
dyń wiejskich i inne obiekty gastronomiczne. 
I to cieszy, ponieważ misją Szlaku jest nagra-
dzanie i prezentacja  tego, co wyjątkowe i 
prawdziwe w kulinariach regionu. Miejsca i 
wydarzenia, które rekomendujemy są powo-
dem do dumy.

Podsumowując, jaki będzie 2022 rok? 
Tak jak wspomniałem, uchwalając budżet, 

mieliśmy w głowach sporo znaków zapyta-
nia. Tym bardziej cieszy, że został on zaak-
ceptowany przez radnych jednogłośnie, co 
nie jest przecież regułą. A jaki to będzie rok? 
Jest takie chińskie powiedzenie, choć niektó-
rzy twierdzą, że to nawet klątwa, „obyś żył w 
ciekawych czasach”. I my w takich na pewno 
żyjemy. W niczym nie zmienia to jednak 
naszych podstawowych założeń i celów. A 
tym jest, by nasi mieszkańcy mogli się w 
powiecie poznańskim realizować, i to w każ-
dym aspekcie, by czuli się bezpiecznie, by się 
z powiatem poznańskim utożsamiali i byli z 
niego dumni. 

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach dysponuje szeroką ofertą usług. W Lisówkach  
działa też pierwszy w Wielkopolsce dom dla samotnych rodziców z dziećmi
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utożsamiali się z powiatem poznańskim
ChCemy by nasi mieszkańCy 

Prawdziwym świętem dla 
osób starszych z powiatu 

poznańskiego jest Olimpiada 
Seniorów, z której jesteśmy 

szczególnie dumni. Pokazuje 
ona , że seniorzy to ludzie 

bardzo aktywni, którzy chcą 
żyć pełnią życia

Chcemy, by nasi mieszkańcy 
mogli się w powiecie poznańskim 

realizować, i to w każdym 
aspekcie, by czuli się bezpiecznie, 

by się z powiatem poznańskim 
utożsamiali i byli z niego dumni

Broszurę budżetową opracowali:
Anna Jaworska 
Tomasz Sikorski
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Firma Solaris Bus & Coach z 
Bolechowa uruchomiła pro-

gram edukacyjny dla uczniów klas 
1-3 szkół podstawowych z terenu 
Poznania i powiatu poznańskiego. 
MiastoMisja Solaris – bo o nim 
mowa -  to wyraz działań firmy 
w zakresie edukowania najmłod-
szych w dwóch kluczowych obsza-
rach: korzystania z 
komunikacji miej-
skiej oraz zwiększa-
nia ich świadomości 
w zakresie ochrony 
klimatu i przyszłości 
współczesnych miast. 
Do realizacji pro-
jektu wykorzystano 
wiele elementów, bliskich codzien-
nej działalności firmy: dzieci zasta-
nowią się, jak mogą wyglądać auto-
busy przyszłości, poznają wiele 
zagadnień związanych z autobu-
sami elektrycznymi i zostaną zachę-
cone do korzystania z transportu 
miejskiego.

– Zrównoważone, ekologiczne 
miasta – to cel Solarisa. Ta wizja 
wyznacza kierunek naszych dzia-
łań już od dawna. Teraz chcemy, 
by zainspirowała również naj-
młodszych. Chcemy zaintereso-

wać uczniów nowymi technolo-
giami przyjaznymi dla klimatu, a 
przede wszystkim pokazać, że przy-
szłość miast zależy również od nich. 
Ważne jest też dla nas, aby szkoły 
poprzez udział w programie uzy-
skały wymierne korzyści. Właśnie 
dlatego nagrodami są ekorealizacje 
na terenie zwycięskich placówek. W 

ramach pierwszej, pilo-
tażowej edycji posta-
nowiliśmy skoncen-
trować się na obszarze, 
z którego wywodzi się 
nasza firma. Liczymy 
na to, że w kolejnych 
latach będziemy mogli 
rozwijać te działania, 

zarówno jeśli chodzi o obszar jak 
i kolejne grupy wiekowe – powie-
dział Patryk Kawa, członek Zarządu 
firmy Solaris, odpowiedzialny za 
obszar Human Resources.

Zakończenie tegorocznej edycji 
projektu planowane jest na wrze-
sień 2022 roku. Szczegółowe infor-
macje o programie oraz regulamin 
konkursu znajdują się pod adresem: 
www.MiastoMisjaSolaris.pl Firma z 
Bolechowa to największy w Europie 
producent autobusów bezemisyj-
nych. (opr. ts)

Siedem zespołów z Poznania 
oraz powiatu poznańskiego 

wzięło udział w pierwszym etapie 
24. edycji Ogólnopolskiego Mło-
dzieżowego Turnieju Motoryza-
cyjnego dla szkół ponadpodsta-
wowych, który zorganizowano 
na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Swarzędzu. – Poprzedni raz gości-
liśmy tutaj przed pięcioma laty, 
jeszcze przed modernizacją tej 
placówki – wspomina Dariusz Fle-
ischer z Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Sta-

rostwa Powiatowego w Poznaniu, 
będący jednocześnie sędzią głów-
nym zawodów. 

– W Jedynce warunki mamy 
wręcz doskonałe, pogoda dopisała, 
więc młodzież może w pełni wyka-
zać się swoimi motoryzacyjnymi 
umiejętnościami. Z jakimi zada-
niami musieli sobie radzić uczest-
nicy turnieju? Trzyosobowe zespoły 
rywalizowały w konkurencjach 
związanych ze znajomością prze-
pisów ruchu drogowego, udziela-
niem pierwszej pomocy, jazdą sku-
terem po wyznaczonym torze i 

jazdą samochodem podczas tzw. 
próby Steward`a. Każdy musiał też 
zademonstrować swoje umiejętno-
ści związane z obsługą codzienną 
pojazdu – wylicza Dariusz Fleischer.

W tej motoryzacyjnej rywaliza-
cji, którą patronatem honorowym 
objął starosta poznański Jan Grab-
kowski, najlepsza okazała się dru-
żyna Technikum Mechanizacji 
Rolnictwa i Agrotroniki w Pozna-
niu. Wśród ekip powiatowych naj-
lepszy wynik osiągnęli uczniowie 
Zespołu Szkół w Kórniku. I to te 
dwa zespoły będą reprezentować 
Poznań i powiat poznański na eta-
pie wojewódzkim, który odbędzie 
się w maju w miejscowości Mochy 
w powiecie wolsztyńskim.

Dodajmy, że głównym założe-
niem Ogólnopolskiego Młodzie-
żowego Turnieju Motoryzacyjnego 
dla szkół ponadpodstawowych 
jest propagowanie prawidłowych 
postaw w ruchu drogowym i dzia-
łanie na rzecz jego poprawy. Celem 
imprezy jest również popularyzo-
wanie znajomości przepisów oraz 
kształtowanie partnerskich zacho-
wań wobec innych uczestników 
ruchu drogowego. (ts)

Na poznańskiej Malcie odbył 
się kolejny Memoriał Broni-

sława Szwarca, będący jednocze-
śnie drużynowymi mistrzostwami 
w biegach przełajowych dziewcząt 
i chłopców powiatu poznańskiego 
i miasta Poznania. – Ta impreza 
ma piękną i długą tradycję i bar-
dzo się cieszę, że wracamy do niej 
po dwuletniej przerwie spowodo-
wanej pandemią – mówił Zdzi-
sław Urbańczyk, prezes Szkolnego 
Związku Sportowego Wielkopol-
ska, który organizował zawody 
m.in. ze środków finansowych 
powiatu poznańskiego.

– Do rywalizacji przystąpiło 
ponad tysiąc uczniów, co musi 
robić wrażenie, ale też jej celem 

jest  popularyzacja biegów prze-
łajowych jako najprostszej formy 
ruchu wśród najmłodszych. W 
zależności od wieku młodzież 
rywalizowała na dystansach od 800 
do 1500 metrów. Jak zwykle emo-
cji nie brakowało. Najlepsi repre-
zentowali powiat poznański oraz 
Poznań podczas finałów woje-
wódzkich, które odbyły się w Żer-
kowie 26 kwietnia – dodał.     

I tak, w powiatowej rywaliza-
cji, w Igrzyskach Dzieci, w grupie 
młodszej (rocznik 2011 i młodsi) 
zarówno wśród dziewcząt jak i 
chłopców, triumfowały ekipy ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosi-
nie. W grupie starszej (rocznik 2009 
i 2010) także najlepsze były zawod-

niczki z Mosiny, a wśród chłopców 
pierwsze miejsce zajęli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Rokietnicy. 
W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 

(rocznik 2007 i 2008) zwyciężyły 
dziewczyny ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Plewiskach oraz chłopcy ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Muro-

wanej Goślinie. W Licealiadzie 
(rocznik 2002 i młodsi) w obu przy-
padkach najlepsze okazały się dru-
żyny Liceum Ogólnokształcącego w 
Puszczykowie.

Bronisław Szwarc urodził się 24 
sierpnia 1905 roku w Poznaniu. 
Karierę sportową rozpoczął w 1922 
roku jako piłkarz Warty. Z czasem 
skoncentrował jednak swoje zain-
teresowania na biegach średnich i 
długodystansowych. Po zakończe-
niu kariery pracował jako prezes w 
Poznańskim Okręgowym Związku 
Lekkiej Atletyki. Od pierwszych 
dni okupacji włączył się do ruchu 
oporu. W grudniu 1940 roku 
został aresztowany przez Gestapo i 
dwa lat później stracony. (ts)
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Buk, Dopiewo, Komorniki, Puszczykowo, Rokietnica i Su-
chy Las. Aż sześć gmin powiatu poznańskiego ma w swoich 
herbach wizerunek drzew lub liści. Nic w tym dziwnego, 
skoro wiekowe drzewa to ważny element krajobrazu regionu 
– zarówno drzewiej, jak i dziś.

Owiane legendą
Nazwa miasta Buku wywodzi 

się od okazałego drzewa, pod któ-
rym po udanym polowaniu zasnął 
snem wiecznym książę Mieszko 
I. Z innym władcą kojarzy się dąb 
Bartek w Owińskach, zasadzony 
przez rycerza o tym imieniu na 
rozkaz Władysława Jagiełły. Ponoć 
drzewo podziwiał później sam 
Napoleon, któremu zawdzię-
cza swe imię lipa niedaleko 
Osowej Góry. Ze sławną 
postacią związana jest też 
martwa sosna przy Alei 
Filozofów. Niegdyś siady-
wał pod nią sam Zygmunt 
Krasiński, czytając tam listy 
od ukochanej. 

Z Wierzenicy blisko na ścieżkę 
Kraina Modrej Przygody, do osady 
Odrzykożuch. Ciekawe, komu uda 
się odnaleźć łupy zbójców zako-
pane tam pod okazałym dębem? 
Wśród dendrologicznych ciekawo-
stek wyróżnia się rezerwat Klasz-
torne Modrzewie koło Dąbrówki 
Kościelnej. Tamtejsze 200-letnie 
modrzewie wyrosły ponoć z nasion 
przywiezionych przez cystersów z 
Wągrowca z klasztoru na Świętym 
Krzyżu. Niezwykłym miejscem jest 
też Polana Zabytkowego Dębu nie-
daleko Kobylnicy. Tam, gdzie dziś 

stoi pamiątkowy kamień, ćwiczyli 
niegdyś skauci, a wcześniej wisiał 
cudowny obraz Matki Boskiej.

Rogalińska dąbrowa 
Najsłynniejsze drzewa regionu 

to oczywiście sędziwe dęby Lech, 
Czech i Rus. Ten ostatni, 800-letni 
najstarszy okaz w Polsce został 
sklonowany i w efekcie w Roga-

linie zasadzono jego młod-
szego „brata”. Na tere-
nie całego Rogalińskiego 
Parku Krajobrazowego 
doliczono się ponad 1400 
pomnikowych dębów. 

Malownicze drzewa znala-
zły się na płótnach Michała 

Wywiórskiego w Galerii Obrazów 
w Rogalinie. Przyciągają też foto-
grafów, którzy szczególnie upodo-
bali sobie dąb zwany Orłem, ale 
fotografują też kapliczkę wewnątrz 
wielkiego, pustego pnia koło Roga-
lina. Sędziwe olbrzymy można 
oglądać na trasach nowych szla-
ków pielgrzymkowych – Rogaliń-
skich Dróg Ducha Świętego – oraz 
w ramach gry TRInO Szlakiem 
majestatycznych dębów.

Rekordziści
Założone przez Tytusa Działyń-

skiego Arboretum Kórnickie to 

najstarsza i największa tego typu 
placówka w Polsce. Obiekt można 
zwiedzać, korzystając z aplika-
cji, gier turystycznych (quest, 
TRInO, Odkrywca Zdobywca) 
albo ścieżki Drzewa świata. W 
arboretum rośnie najokazalszy w 
Polsce cypryśnik błotny oraz naj-
grubsze buk i wiąz w powiecie 
poznańskim. Do tej listy można 
dopisać rekordowe okazy kaszta-
nowca, tulipanowca i platana w 
parku przy Pałacu Jankowice, od 
niedawna opisane na dendrolo-
gicznych tablicach. Listę rekordzi-
stów uzupełnia cis o pięciu pniach 
w Murowanej Goślinie oraz oka-
zały modrzew na terenie Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckiego w 
Uzarzewie. Tamtejsze drzewa 
można poznać na trasie questu - 
gry terenowej. 

Zabytkowe aleje

Efektowną aleję w Obornikach 
tworzą piękne okazy igliczni trój-
cierniowej. Ozdobą Parku Orienta-
cji Przestrzennej w Owińskach jest 
pomnikowa aleja grabowa. Po dru-
giej stronie Warty ścieżka biegowa 
Łysy Młyn przebiega obok grupy 
wiekowych Dębów Marianow-
skich. Inna ścieżka, przez Dolinę 
Kończaka pozwala dotrzeć do Stob-
nickich Babek, czyli… okazałych 
sosen. Wśród sosen wyróżniają się 
okazy o efektownie powyginanych 
korzeniach, rosnące nad Wartą w 
Puszczykowie i nad Jeziorem Miej-
skim w Puszczy Zielonce. Na tere-
nie tego kompleksu ciekawych 
drzew nie brakuje. 

Rowerzyści na trakcie bednarskim 
mijają aleję dorodnych kasztanow-

ców, a w rejonie Tuczna rośnie las 
żywotników – efekt eksperymentu 
niemieckich leśników. Drzewa 
Arboretum Leśnego w Zielonce naj-
lepiej poznawać na trasie nowego 
questu W sercu Puszczy. Szcze-
gólnie wyróżniają się metasekwoje 
chińskie – żywe skamieniałości. Na 
terenie gminy Śrem drzewa pomni-
kowe noszą własne imiona, jak Kar-
tograf, Łężek czy Synergia. Olsze i 
jesiony przy promenadzie nadwar-
ciańskiej w Śremie nazwano od naj-
popularniejszych imion w gminie. 
Najgrubszym z drzew w okolicy jest 
rosnący na Łęgach Mechlińskich 
Dąb Śremiak.

Na szczególną okazję
Typy lasów, tworzące je drzewa 

i owady żyjące w drewnie można 
poznać w Muzeum Przyrodni-
czym Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego. Na wystawie w Jeziorach 
uwagę zwraca pień olbrzymiego 
dębu. Spojrzenie na żywe drzewa, ale 
z nieco innej perspektywy zapew-
nia Podniebna Eko-Wioska w DELI 
Parku na jego obrzeżach. Tema-
tem wiodącym ekspozycji Ośrodka 
Edukacji Przyrodniczej Łysy Młyn 
jest z kolei martwe drewno i zasie-
dlające je organizmy – od najrozma-
itszych owadów po grzyby. Drzewa 
w roli głównej występują też w Lesie 
Nowożeńców i Drzew Okoliczno-
ściowych, gdzie można posadzić 
dąb, by uczcić szczególną okazję w 
nietuzinkowy sposób.

Piotr Basiński

Piątek 29 kwietnia 2022Piątek 29 kwietnia 2022

Dęby rogalińskie

Drzewa w roli głównej

Szkolna, motoryzacyjna rywalizacja

memoriałowe bieganie na malcie z barDzo Długą i piękną traDycją

projekt eDukacyjny SolariSa
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– Z roku na rok poziom imprezy jest coraz wyższy, co podkreślają profesjo-
nalni jurorzy. To tylko pokazuje, że w gronie osób z niepełnosprawnościami 
prawdziwych talentów nie brakuje – mówi Jerzy Pelowski z Domu Pomocy 
Maltańskiej w Puszczykowie.

W tym roku odbędzie się dziesiąty, ju-
bileuszowy Powiatowy Przegląd Twór-
czości Artystycznej Osób Niepełno-
sprawnych pod nazwą „Zlot Talentów”. 
Można się zatem pokusić o pewne pod-
sumowania…
Pierwsza edycja tej imprezy odbyła się w 

2013 roku. Ona powstała przede wszystkim 
po to, aby umożliwić osobom z różnymi nie-
pełnosprawnościami zaprezentowanie swo-
ich uzdolnień twórczych, bo od początku 
założyliśmy, że w tym środowisku nie bra-
kuje ludzi utalentowanych. Równie ważnym 
powodem, dla którego to przedsięwzięcie 
zostało powołane do życia była chęć poka-
zania, że niepełnosprawni nie są w niczym 

gorsi od osób zdrowych. I to, mam wraże-
nie, nam się udaje. Co równie ważne, przez 
te wszystkie lata udało nam się zaktywizo-
wać różne środowiska, które wcześniej nie 
były zainteresowane możliwością prezenta-
cji własnych dokonań twórczych. Niejako 
przy okazji imprezy następuje również coraz 
większa integracja wspomnianego środowi-
ska, co także nie jest bez znaczenia. 

Kto jest organizatorem Przeglądu? 
Od samego początku jest nim Fundacja 

Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc 
Maltańska” prowadząca Dom Pomocy Mal-
tańskiej w Puszczykowie. Powiat poznań-
ski wspiera finansowo to zadanie w ramach 
otwartego konkursu ofert.

W jakich dziedzinach uczestnicy „Zlotu 
Talentów”mogą zaprezentować swoje 
zdolności?
Przegląd w dużej mierze stwarza oka-

zję do zaprezentowania tego, co na co dzień 
jest realizowane podczas zajęć w placów-
kach terapeutycznych działających na tere-
nie powiatu poznańskiego. W tym roku, tak 
jak w latach poprzednich, uczestnicy „Zlotu 
Talentów” będą mogli przedstawić swoje 
uzdolnienia w takich dziedzinach sztuki jak 
plastyka, fotografia, film, muzyka i teatr.

Które z wymienionych przez Pana kate-
gorii cieszą się największym powodze-
niem?
Najwięcej trafia do nas prac plastycznych. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się również 
tematy związane z fotografią. To jednak zro-
zumiałe, ponieważ są one stosunkowe łatwe 
do zrealizowania. Przygotowanie teledysku 
czy też sztuki teatralnej wymaga już znacznie 
większych przygotowań i poważnego zaan-
gażowania, i to dużej grupy osób. Tym bar-
dziej cieszy, że wspomniane już małe formy 
teatralne oraz teledyski z roku na rok są coraz 
lepsze. Ich poziom jest naprawdę wysoki, co 
zresztą podkreślają jurorzy. W tym przy-
padku skok jakościowy jest największy. 

Wspomniał Pan o jurorach, więc warto 
może wspomnieć o tym, kto ocenia pra-
ce uczestników Przeglądu.
To przede wszystkim fachowcy i profe-

sjonaliści. Od dłuższego już czasu z naszą 
imprezą związani są m.in. Marek Pruch-
niewski - dramatopisarz, scenarzysta, wykła-
dowca w Szkole Laboratorium Dramatu 
oraz w Warszawskiej Szkole Fotografii i Gra-
fiki Projektowej, a także Piotr Derewenda – 

producent różnego rodzaju projektów filmo-
wych, współpracujący z różnymi stacjami 
telewizyjnymi. Dodam tylko, że tak jak każ-
dego roku na laureatów tegorocznego „Zlotu 
Talentów” czekają nagrody rzeczowe. A spo-
śród wszystkich uczestników Przeglądu, tra-
dycyjnie już, wyłoniony zostanie „Talent 
Roku”, który otrzyma nagrodę specjalną. 

W przeszłości kto otrzymywał tę nagrodę?
W ubiegłym roku trafiła ona do repre-

zentantów Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Kórniku „Gościnni” za spektakl 
pt. „Mały Książę”. Wcześniej jury doceniało 
także twórców teledysków czy też prac pla-
stycznych. W tym przypadku reguły nie ma. 

Na co jeszcze mogą liczyć laureaci?
Ich prace trafiają na okolicznościowe kalen-

darze i pocztówki. Tradycją już także jest, 
że najlepsze prace można podziwiać w sali 
sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu. Swego czasu, dla tych najzdolniejszych, 
w okresie letnim, organizowaliśmy specjalne 
warsztaty artystyczne, gdzie przez kilka dni, 
pod okiem profesjonalistów, mogli oni pod-
nosić swoje umiejętności w konkretnych 
dziedzinach sztuki. Z powodu pandemii ten 
projekt został jednak zawieszony. 

Kiedy poznamy „Talent Roku 2022”?
Finał Przeglądu planujemy we wrześniu, 

w hali widowiskowo-sportowej w Mosi-
nie. Wszystkie informacje, w tym regulamin 
imprezy, czy też karty zgłoszeń można zna-
leźć na stronie powiat.poznan.pl Wierzę, że 
ta jubileuszowa edycja będzie pod każdym 
względem wyjątkowa i dostarczy nam wielu 
artystycznych doznań.

Rozmawiał Tomasz Sikorski

TELEWIZJA WTK
środy 19:50 i piątki 19:50

TELEWIZJA STK
środy i piątki co 2 godziny

Wydawca: Powiat poznański - Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, tel. 61-8410-500, email: powiatowa.17@powiat.poznan.pl. Redakcja: Wydział 
Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu (redaktor naczelny: Andrzej Wróblewicz); Druk: Drukarnia Agora, ul. Daniszewska 27, 03-230 Warszawa-Białołęka
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Redakcja może zwrócić teksty do autorów z prośbą o dokonanie poprawek i uzupełnień. Redakcja zastrzega 
sobie również prawo do nieopublikowania niezamówionych materiałów bez podawania przyczyny.

Polecamy
PŁYTA

Advaitic Songs
OM  

Sleep zamilkło na 
długie lata, powra-

cając w 2018 roku z  
nowym albumem, a 
następnie… zamilkli 
ponownie. Wielka szkoda. Ale mamy na 
szczęście OM, zespół Ala Cisnerosa, wywo-
dzącego się ze Sleep, który perfekcyjnie kon-
tynuuje receptywny, transowy niemal prze-
kaz swojej poprzedniej formacji. Robi to 
jednak w zupełnie odmienny sposób, co naj-
lepiej słychać na zaskakującej, ostatniej płycie 
zespołu. „Advaitic Songs” są konglomeratem 
wpływów muzyki religijnej wywodzącej się z 
islamu, z hinduizmu, z prawosławia. Zespół 
odrobinę chaotycznie i bez poszanowania 
do, bądź co bądź, odmiennych tradycji łączy 
te wpływy, spaja je, kształtuje dostarczając 
album, od którego nie sposób się oderwać. 
Który koniecznie trzeba przesłuchać w cało-
ści, a następnie… przesłuchać ponownie.

Jakub Kozłowski
Wydawnictwo In Rock

FILM
Fantastyczne 
zwierzęta: 
Tajemnice  
Dumbledore'a 

Ten film to wielka 
gratka dla miłośni-

ków fantasy. Dosko-
nale znany fanom Harry’ego Pottera profe-
sor Albus Dumbledore (Jude Law) wie, że 
potężny i zły czarodziej Gellert Grindelwald 
(Mads Mikkelsen) zamierza zawładnąć świa-
tem czarodziejów. Nie mogąc powstrzymać 
go w pojedynkę, powierza to zadanie magi-
zoologowi Newtowi Skamanderowi (Eddie 
Redmayne). Staje on na czele nieustraszo-
nej drużyny, złożonej z czarodziejów, czaro-
dziejek i jednego dzielnego mugolskiego pie-
karza. W niebezpiecznej misji natkną się oni 
na znane już i nowe zwierzęta oraz staną do 
walki z coraz liczniejszymi zastępami zwolen-
ników Grindelwalda. Ale jak długo Dumble-
dore będzie trzymał się z boku, skoro stawka 
jest tak wielka?   

Agata Klaudel-Berndt 
Kultura Tarnowa

GRA
Ekosystem

To bardzo ciekawa, 
szybka i bardzo pięk-

nie zilustrowana gra kar-
ciana, oparta na mecha-
nice draftu. Każdy 
gracz wybiera 1 kartę 
z 11, które trzyma na ręce, a pozostałe prze-
kazuje dalej. Po wybraniu 10, każdy dobiera 
kolejne 10. Wybraną kartę gracz umieszcza w 
swoim obszarze gry, tworząc swój ekosystem. 
Dodajmy, że talia składa się z 11 rodzajów, 
różnie punktujących kart. Np. niedźwiedzie 
zdobywają punkty jeśli umieścimy je obok 
pszczół i pstrągów, a pstrąg da nam okre-
śloną liczbę punktów jeśli umieszczony będzie 
obok strumienia i ważek. Świetnym rozwiąza-
niem jest punktowanie w grze luk w ekosyste-
mie, za które otrzymamy ujemne punkty jeśli 
będziemy mieć ich dużo. Owe luki powstają 
w momencie, gdy w jakimś przypadku nie 
zapunktujemy za dany rodzaj karty.

Tomasz Skoracki 
Stowarzyszenie Miłośników  

Gier Planszowych Kości

KSIĄŻKA
Psie sucharki
Marek Górlikowski  

Właśnie ukazała się 
druga część „Psich 

sucharków - Wszyst-
kie słowa, które musisz znać, żeby obsłu-
żyć swojego psa”. Wcześniej ukazały się „Psie 
sucharki. Wszystko, co powiedziałby twój 
pies, gdyby umiał mówić”. Miłośnicy czwo-
ronogów, którzy choć trochę korzystają z 
internetu na pewno znają autorkę zabaw-
nych rysunków, które umieszcza na Face-
booku i Instagramie. Dowcipne ilustracje 
oddają sedno życia z psem – radości i tro-
ski bycia razem. Obie książki mają niewąt-
pliwie walory edukacyjne, pomagają zro-
zumieć naturę psa, motywy jego działania i 
potrzeby. Część druga jest bardziej opisowa, 
poważniejsza. Wielbiciele minikomiksów 
Marii Apolejko mogą się czuć wręcz zawie-
dzeni ich małą liczbą. Ale i tak warto sięgnąć 
po obie książki. Na pewno poprawią humor!

        Anna Walkowiak-Osowska
Biblioteka Publiczna Swarzędz

Od dziesięciu lat Odkrywamy talenty

Grupa Meteroids z Zielonej Góry wygrała XI Ogólnopolski Przegląd Kapel 
Gitarowych, który odbył się w Mosińskim Ośrodku Kultury.

Do tej pory ta impreza była częścią trzy-
dniowych Ogólnopolskich Dni Arty-

stycznych z Gitarą. – I być może w przyszłym 
roku do tej koncepcji wrócimy. Na razie jed-
nak, po dwuletniej przerwie, spowodowa-
nej pandemią, postanowiliśmy zorganizo-
wać sam Przegląd. Na scenie zaprezentowało 
się sześć grup, które wyłoniliśmy po wcze-
śniejszych przesłuchaniach. Nasz region 
reprezentowały zespoły z Puszczykowa oraz 

Poznania. Poza konkursem wystąpił również 
Weep z Mosiny – mówi Maciej Szulc z Miej-
skiego Ośrodka Kultury, który nie tylko był 
jednym z organizatorów imprezy, ale rów-
nież zasiadał w konkursowym jury.

Oprócz niego znaleźli się tam Krzysztof 
pARTyzant Toczko oraz Piotr Selke. I to wła-
śnie oni uznali, że najlepiej na mosińskiej 
scenie zaprezentowała się grupa Meteroids. 
– Tworzą ją młodzi, bo około 20-letni ludzie 

prezentujący już bardzo wysoki, wręcz 
zawodowy poziom. Zagrali tylko trzy 
utwory, ale potrafili zrobić z tego praw-
dziwy koncert. Jaka to muzyka? Ostra. 
Słychać tam i hard core i grunge. Laure-
aci za zwycięstwo w Przeglądzie otrzy-
mali bon wartości 2,5 tysiąca złotych, 
który będą mogli wykorzystać w skle-
pie muzycznym oraz będą mieli oka-
zję zaprezentować się na antenie Radia 
Afera – mówi Maciej Szulc.

Jury postanowiło również przyznać nagrody 
dodatkowe. Wyróżnienie za „architekturę 

dźwięku” otrzymał zespół Arktyka, oso-
bowością sceniczną Przeglądu został 
Iwo Greczko z grupy Lunatycy Martwej 
Dyskoteki, a jako najlepszego gitarzy-
stę imprezy wybrano Jakuba Mroczka 
ze wspomnianego już zespołu Metero-
ids. – Jak bym ocenił poziom Przeglądu? 
Grup być może zbyt wiele nie zagrało, ale 
te które wystąpiły zaprezentowały niezły 
poziom. Kilka z nich już teraz może wyjść 

na poważną muzyczną scenę i na pewno sobie 
poradzą – kończy przedstawiciel Mosińskiego 
Ośrodka Kultury.                  Tomasz Sikorski

GitarOwe świętO na scenie mOsińskieGO OśrOdka kultury
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