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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w 
Owińskach to miejsce wyjątkowe, obchodzące jubileusz 75-lecia 
istnienia. Tu przebogata historia przeplata się z nowoczesnością.

Ośrodek mieści się w jednym 
z najbardziej niezwykłych 

miejsc w powiecie poznańskim – w 
kompleksie pocysterskim w Owiń-
skach. Dzięki pieniądzom unijnym, 
a także z budżetu powiatu poznań-
skiego obiekty placówki prze-
szły gruntową rewitalizację. Łącz-
nie samorząd zainwestował w nią 
ponad 50 mln złotych, z czego 12 
mln stanowiły fundusze unijne. – 
To serce Owińsk, a nawet całego 
powiatu poznańskiego. Jest naszą 
dumą, i pokazuje jak można speł-
niać marzenia, które skupiają się 
wokół najmłodszych. Zmiany, 
jakie przez te minione lata zacho-
dziły w tym miejscu, zarówno pod 
względem poziomu nauczania, ale 
też bazy dydaktycznej i warunków 
bytowych, są powodem naszej wiel-
kiej satysfakcji i radości – mówił Jan 
Grabkowski, starosta poznański. – 
Dziś samodzielnego życia chce się 
tu uczyć młodzież z całego kraju. 
Uczniowie mają do dyspozycji nie 
tylko nowoczesne wnętrza przysto-
sowane do potrzeb osób niewido-
mych i niedowidzących – dodał.

Unikatem na skalę światową jest 
otwarty w 2012 roku Park Orien-
tacji Przestrzennej, który zwycię-
żył w konkursie „Polska pięknieje 
– 7 Cudów Funduszy Europej-
skich” w kategorii „Miejsce przy-
jazne dzieciom”. Ponadto w pla-
cówce działa jedyna w kraju oraz 
na naszym kontynencie pracownia 
tyfloakustyczna, służąca usprawnia-
niu nauczania orientacji przestrzen-
nej przy wykorzystaniu dźwięków 
otoczenia. Powstaje tutaj również 

biblioteka zapachów, w której już 
zgromadzono ponad 6 tysięcy pró-
bek. Jak przyznawał podczas jubi-
leuszu Paweł Wdówik, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rodziny i 
Polityki Społecznej Ośrodek jest bez 
wątpienia liderem w zakresie edu-
kacji i wspierania uczniów.

– Ta otwartość i wsłuchiwanie 
się w głos dzieci sprawia, że mło-
dzież po opuszczeniu placówki ma 
szansę na samodzielne życie. I to 
nie dzięki rentom czy wsparciu rzą-
dowemu, ale edukacji, jaka prowa-
dzona jest w Owińskach – mówił 
Paweł Wdówik, który pełni rów-
nież funkcję pełnomocnika rządu 
ds. osób niepełnosprawnych. – W 
Ośrodku najważniejsze są dzieci. To 
właśnie na nich skupiają się nasze 
działania, myśli, marzenia. Szkołę 
tworzą ludzie, dla których praca 
jest pasją, powołaniem i misją. Nie 
tylko nauczyciele czy wychowawcy, 
ale wszyscy pracownicy dbają o to, 
by dla uczniów Ośrodek był dru-
gim domem. Szczęście dziecka, jego 
uśmiech i bezpieczeństwo są dla nas 
wszystkim priorytetem – podkreślał 
podczas gali Bartłomiej Maternicki, 
dyrektor placówki w Owińskach.

W Ośrodku mieści się szkoła pod-
stawowa, liceum, szkoła branżowa I 
stopnia i szkoła przysposabiająca do 
pracy, a także biblioteka oraz inter-
nat. W tak wysoce wyspecjalizowa-
nym oraz doskonale dostosowanym 
do potrzeb uczniów Ośrodku dzieci 
biorą udział w zajęciach z terapii 
pedagogicznej, psychologicznej, 
profilaktyki społecznej, rehabilita-
cji ruchu czy hipoterapii. Korzystają 
z terapii, ponadto rozwijają swoje 
pasje i talenty. 75. urodziny Ośrodka 
zainaugurowała uroczysta gala, 
po której zaproszeni goście obej-
rzeli spektakl z udziałem uczniów i 
absolwentów placówki. Po zakoń-
czeniu części oficjalnej w Parku 
Orientacji Przestrzennej odbył się 
piknik z wieloma atrakcjami i nie-
spodziankami… (kwg)

Dziś w Owińskach 
samodzielnego życia 

chce się uczyć młodzież  
z całego kraju

Jan Grabkowski
STAROSTA POZNAŃSKI
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Kino plenerowe, biuro rachunkowe wspierające Ukraińców oraz producent części do naczep 
z ponad półwieczną tradycją na rynku – to najlepsze firmy w regionie, zdobywcy prestiżowe-
go tytułu dziewiętnastej edycji „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. 

– Powiat poznański jest wyjąt-
kowy, więc ten konkurs także musi 
być wyjątkowy. Metropolia poznań-
ska jest miejscem, gdzie ludziom się 
chce. Oni widzą to, co jest złe, ale 
nie przejmują się tym, robią swoje 
i dążą do czegoś lepszego – mówił 
starosta poznański Jan Grabkow-
ski podczas uroczystej gali, która 
odbyła się 30 maja w poznańskim 
Hotelu Bazar. Tegoroczna edycja 
konkursu, którego organizatorem 
jest powiat poznański, pokazała, 
że mimo trudnego roku dla przed-
siębiorców wielu mogło pochwa-
lić się sukcesami i dalszym roz-
wojem. – Nawet w tych trudnych 
czasach, kiedy nie tak dawno zma-
galiśmy się z pandemią, kiedy jest 
wojna w Ukrainie, i kiedy wszyscy 
odczuwamy inflację, spotykając się 
w takim gronie – przedsiębiorców, 
ludzi nauki czy samorządowców, 
możemy z optymizmem patrzeć w 
przyszłość – podkreślał starosta. 

– Dla nas ta nagroda i ten konkurs 
jest bardzo ważna, ponieważ doce-
niamy tych, którzy chcą i potra-
fią pracować, a przy tym kierują się 
określonymi wartościami. Liczba 
zgłoszeń do kolejnych edycji Lidera 
potwierdza zresztą, że warto taki 
konkurs organizować – dodał. Do 
udziału w nim, tak jak w poprzed-
nich latach, zostały zaproszone śred-
nie, małe i mikroprzedsiębiorstwa 
oraz start-upy z terenu Metropolii 
Poznań – miasta Poznania, powiatu 
poznańskiego oraz gmin Oborniki, 
Skoki, Szamotuły i Śrem. W Hotelu 
Bazar poznaliśmy tych najlepszych. 

Wśród mikroprzedsiębiorstw 
głównym laureatem została Pra-
cownia Ferment Kolektiv Rado-
sław Tomasik, na co dzień orga-
nizująca kina plenerowe. Jej 
działalność opiera się na szeroko 
pojętym wykorzystaniu sztuki fil-

mowej, a szczególną troską ota-
cza małe wiejskie szkoły, gdzie 
prezentują filmy, wyrównując w 
ten sposób szanse edukacyjne 
dzieci i młodzieży. – Lubimy filmy, 
lubimy opowiadać pewne histo-
rie za pomocą filmów i wierzymy, 
że to może zmieniać życie. Recepta 
na sukces? Rozumieć ludzi, być na 
nich otwartym, chcieć z nimi pra-
cować, chcieć z nimi rozmawiać i 
wtedy wszystko idzie jak z płatka – 
stwierdził Radosław Tomasik.

Liderem wśród małych przedsię-
biorstw zostało TaxCoach – biuro 
rachunkowe, które oprócz profe-
sjonalnej obsługi w zakresie księgo-
wości, jest partnerem w projekcie 
honoTu dla Ukrainy, wspierającym 
uchodźców. Najlepsza w kategorii 
średni przedsiębiorca okazała się 
natomiast firma z aż 55-letnią tra-
dycją – STEELPRESS – producent 
części i akcesoriów do przyczep. To 

tutaj idee zmieniają się w projekty, 
a na drukarkach 3D powstają pro-
totypy produktów. Spółka bardzo 
dba o środowisko nieustannie pra-
cując nad ulepszaniem i wydłu-
żaniem trwałości artykułów. Na 
terenie zakładu działa też oczysz-
czalnia ścieków, co pozwala na 
znaczną redukcję zużycia wody.

Dodajmy, że udział w konkur-
sie był całkowicie bezpłatny. Star-
tujących oceniał partner mery-
toryczny, spółka Grant Thornton 
Frąckowiak. – Mimo trudnej sytu-
acji na rynku i wielu przeciwności 
losu, w naszym regionie cały czas 
pojawiają się firmy, które świetnie 
sobie radzą. Niektóre z nich zadzi-
wiły nas, że w tym trudnym okresie 
zachowują tak imponującą dyna-
mikę rozwoju – przyznał Mariusz 
Maik z Grant Thornton Frącko-
wiak. Eksperci oceniali m.in. przed-
siębiorczość, działalność społeczną, 
innowacyjność, a także posiadanie 
przez firmy ciekawej oferty. Wni-
kliwie sprawdzano także, czy dany 
przedsiębiorca rzetelnie wywiązuje 
się ze swoich zobowiązań, a także 
zwracano uwagę na aspekty eko-
logicznie. Zwycięzcy poza tytu-
łami otrzymali atrakcyjne nagrody 
ufundowane m.in. przez Politech-
nikę Poznańską, Uniwersytet Eko-
nomiczny, Poznański Bank Spół-
dzielczy, Międzynarodowe Targi 
Poznańskie czy firmę Grant Thorn-
ton Frąckowiak. (red)

Laureaci i wyróżnieni w XIX edycji „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”
kategoria średni przedsiębiorca: laureat - STEELPRESS Sp. z o.o.; wyróżnienia - Fabryka 
Armatur „Swarzędz” Sp. z o.o., Intrex Sp. z o.o., POLIMER PROJEKT Sp. z o.o.
kategoria mały przedsiębiorca: laureat - TaxCoach Sp. z o.o.; wyróżnienia - Post 
Luchtkanalen Polska Sp. z o.o., SEMPIRE Sp. z o.o., EXACTUS Sp. z o.o.
kategoria mikro przedsiębiorca: laureat - Pracownia Ferment Kolektiv Radosław 
Tomasik; wyróżnienia - Symbio Media Group Sp. z o.o., FYD-STUDIO Antoni Cepel, ProUp 
Solutions Sp. z o.o., MISERWIS Michał Sergot.

Nawet w tych trudnych 
czasach, spotykając 
się w takim gronie 
– przedsiębiorców, 

ludzi nauki czy 
samorządowców, 

możemy z optymizmem 
patrzeć w przyszłość

Jan Grabkowski
STAROSTA POZNAŃSKI

Liderzy w naszym regionie JubiLeuszowo w Owińskach
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Zapowiedzi
Razem bliżej natury

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie 
w Uzarzewie zaprasza na „Między-
pokoleniowy Piknik Przyrodniczy – 
Razem Bliżej Natury”. Impreza odbę-
dzie się w niedzielę, 12 czerwca 
w godz. 10.30-15.00, na terenie 
Muzeum. Oprócz gospodarzy, o 
gości zadbają przedstawiciele Kom-
panii artystycznej Mozaika, Stowa-
rzyszenia „Kasztelania Ostrowska” 
oraz seniorzy z Pobiedzisk, Swa-
rzędza i Czerwonaka. W programie 
m.in. konkurs wiedzy przyrodniczej, 
pokazy ekologiczne, kulinarne i foto-
graficzne, warsztaty przyrodnicze, 
plastyczne i wiele innych, koncert 
oraz potańcówka dla dzieci i doro-
słych, a także turniej rodzin oraz gry 
i zabawy z nagrodami. W trakcie pik-
niku odbędzie się również mini kier-
masz prowadzony przez opiekunów 
oraz uczestników Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Pobiedziskach – 
informują organizatorzy.

Gminy świętują
Wakacje to doskonały czas na 
zabawę i rozrywkę. Nie inaczej jest 
w gminach powiatu poznańskiego, 
które w tym właśnie okresie orga-
nizują święta swoich miejscowo-
ści. Za nami już m.in. Dni Tarnowa 
Podgórnego, kończą się także Dni 
Czerwonaka. Przed nami natomiast 
kilka innych, ciekawych wydarzeń. 
W dniach 10-11 czerwca świętować 
będą w Puszczykowie oraz Luboniu, 
gdzie oprócz wielu innych atrakcji 
wystąpią odpowiednio Małgorzata 
Ostrowska i IRA oraz Lemon i Mezo. 
25 czerwca swoje Dni będzie miał 
Suchy Las i zagra tam m.in. Nocny 
Kochanek. Tego samego dnia, a 
także 26 czerwca bawić się będzie 
Stęszew, a na scenie pojawią się tam 
Grzegorz Hyży i Pectus. Dopiewo i 
Swarzędz swoje Dni zaplanowały 
na lipiec. W Dopiewie impreza odbę-
dzie się 2 lipca, a gwiazdą wieczoru 
będzie Andrzej Piaseczny. Dni Swa-
rzędza zaplanowano na 9-10 lipca, a 
publiczności zaprezentują się m.in. 
Sylwia Grzeszczak i Kult. (opr. ts)      

W Gościńcu Siedem Drzew 
w Biskupicach odbyła się 
szósta edycja Dnia Orga-
nizacji Pozarządowych 
w Powiecie Poznańskim.  
– Ten dzień, i te spotkania 
potwierdzają słuszność idei 
państwa obywatelskiego 
– mówił wicestarosta po-
znański Tomasz Łubiński. 

Powiat poznański mocno 
wspiera organizacje pozarzą-

dowe. To wspieranie i ta pomoc 
od lat przybierają różne 
formy. Co roku, w 
ramach dotacji dla orga-
nizacji pozarządowych 
oraz innych uprawino-
nych podmiotów, prze-
kazujemy coraz większe 
środki finansowe. Finan-
sujemy lub współfinansujemy 

zadania cementujące i rozwijające 
różne grupy społeczne. I co warte 
podkreślenia, każdego roku, kwoty 
przekazywane na ten cel rosną. 
Przed ośmioma laty było to nieco 
ponad milion złotych, a w tym 
roku są to już 2 miliony złotych. 
W sumie, przez ten czas, powiat 
poznański na współpracę z orga-
nizacjami pozarządowymi prze-
znaczył około 12,5 miliona złotych. 
Analogicznie do wzrostu wydat-
ków rośnie również liczba zawie-
ranych umów z oferentami – pod-
kreślał wicestarosta poznański. 

Warto przypomnieć, że pierw-
szy Dzień Organizacji Pozarzą-
dowych odbył się w 2016 roku w 
Starostwie Powiatowym w Pozna-
niu. – I ku naszej radości cieszył 

się on sporym zaintere-
sowaniem ze strony przedstawicieli 
tak zwanego trzeciego sektora. To 
dało nam poczucie, że działamy w 
bardzo dobrym kierunku, a nasza 
inicjatywa spotyka się z dużym 
zainteresowaniem. Dlatego posta-
nowiliśmy kontynuować spotka-
nia – wspomina Tomasz Skupio, 
przewodniczący Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicz-

nego. Od tamtego czasu święto 
NGO-sów organizowane jest w 
różnych miejscach. – Nie chcieli-
śmy popadać w rutynę. Spotykali-
śmy się m.in. w Muzeum Rolnic-
twa w Szreniawie, Deli Parku czy 
też Parku Dzieje.  Wybieramy po 
prostu ciekawe miejsca w powiecie 
poznańskim – dodaje. 

W trakcie Dnia Organizacji Poza-
rządowych nie brakuje też licz-
nych atrakcji. Nie inaczej było pod-
czas spotkania w Gościńcu Siedem 
Drzew. Uczestnicy tego wydarze-
nia wzięli udział w dyskusji pane-
lowej na temat kształtu Rocznego 
Programu Współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi, a także 
w podsumowaniu kolejnej Certy-
fikacji Rekomendowanych Atrak-

cji Turystycznych w naszym regio-
nie (relacja na stronie obok). Dla 
gości przygotowano także zwie-
dzanie parku oraz poczęstunek. 
A zwiedzać było co, bo Gościniec 
Siedem Drzew to obiekt unikatowy 
na skalę ogólnopolską. To właśnie 
tam wcielono w życie ideę recy-
klingu budowlanego, dającą nowe 

życie starym, oryginalnym przed-
miotom i materiałom budowla-
nym. Gościniec to także historia 
wielu pokoleń rodziny. - Zgodnie 
z duchem naszych przodków w 
Siedmiu Drzewach tworzymy dziś 
przestrzeń pełną dobrej energii, 
łączącą tradycję z nowoczesnością 
– zapewniają właściciele. 

W trakcie VI Dnia Organiza-
cji Pozarządowych odbył się rów-
nież występ artystyczny – dla 
przedstawicieli trzeciego sektora 
zagrał Jarosław Nadrzycki, uczest-
nik i laureat między innymi pre-
stiżowego konkursu im. Henryka 
Wieniawskiego w Poznaniu. Było 
zatem zarówno coś dla ciała, jak i 
ducha. 

– Organizując takie spotka-
nie chcemy po prostu podzięko-
wać przedstawicielom organizacji 
pozarządowych za ich działania na 
rzecz rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego. Dzień Organizacji 
Pozarządowych jest dla nas spo-
rym wydarzeniem i traktujemy go 
prestiżowo. Dlatego cieszy mnie to, 
że z naszego zaproszenia, tak jak 
w poprzednich latach, skorzystało 
tyle osób – podsumował Tomasz 
Łubiński. Dodajmy, że przedstawi-
cieli trzeciego sektora na to wyjąt-
kowe wydarzenie zaprosili sta-
rosta poznański Jan Grabkowski 
oraz Powiatowa Rada Działalności 
Pożytku Publicznego.

Tomasz Sikorski

Długotrwała izolacja i reżimy 
sanitarne obowiązujące pod-

czas stanu epidemii utrudniały pod-
trzymywanie więzi rodzinnych i 
przyjacielskich. Z tym większym 
entuzjazmem, mieszkańcy Domu 
Pomocy Społecznej w Lisówkach 
wzięli udział w Majówce, na którą 
zostały zaproszone ich rodziny, zna-
jomi i przyjaciele.  - Uczestnicy pik-
niku biesiadowali przy grillu, kawie, 
domowych ciastach i lodach. Atrak-
cją był występ mieszkańców sku-
pionych wokół kółka teatralnego, 
którzy zaprezentowali fragmenty 
sztuki „Demeter i Kora” oraz czy-
tali poezję Czesława Miłosza i Jana 
Brzechwy, wzbudzając tym aplauz i 
uznanie wśród publiczności – opi-
suje Robert Leszczak, dyrektor pla-
cówki.

- Na Majówce obecny był Antoni 
Kalisz, członek Zarządu Powiatu w 
Poznaniu, który podkreślał troskę 
i zaangażowanie powiatu poznań-
skiego w działania prospołeczne i 
politykę senioralną. Nie zabrakło 
oprawy muzycznej, o którą zadbał 
Piotr Szukalski, idealnie trafiając 
w gust muzyczny dwóch pokoleń. 
Podczas pikniku, zgodnie z długo-
letnią tradycją, przywitano również 
nowych mieszkańców, a wszystkim 
seniorom obchodzącym w maju 
urodziny, złożono życzenia i wspól-
nie zaśpiewano sto lat. Integra-
cja międzypokoleniowa, rodzinna 
atmosfera, liczna obecność człon-
ków rodzin mieszkańców, potwier-
dziła, że nasza placówka to nie tylko 
instytucja, ale prawdziwy DOM – 
dodał dyrektor. (ts)

Trzynaścioro uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat po-
znański przystąpiło do pierwszego, powiatowego etapu szesna-
stej edycji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. 

– Jej celem jest zainteresowanie 
młodzieży tematem. Tak, by jako 
kupujący byli bardziej świadomi 
swoich praw i obowiązków – mówił 
Marek Radwański, Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów. – Wie-
dza o podstawowych prawach kon-
sumenckich jest praktyczna i przy-
datna w codziennym życiu. I to jest 
wartość dodana naszej Olimpiady 
– dodał. W tej nietypowej, szkol-
nej rywalizacji, która odbyła się w 
siedzibie Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu, udział wzięli uczniowie 
z Zespołu Szkół w Kórniku, a także 
pierwszych, drugich i trzecich klas 
liceum w Puszczykowie oraz Tar-

nowie Podgórnym. Wszyscy oni, 
przez blisko dwie godziny, zmagali 
się ze specjalnie przygotowanym na 
tę okazję testem. – Czego dotyczyły 
pytania? Uczestnicy Olimpiady 
musieli wykazać się wiedzą m.in. 
na temat prawa do reklamacji czy 
też przeciwdziałania nieuczciwym 
praktykom rynkowym – zdradził 
Marek Radwański.

Najlepiej ze wspomnianymi pyta-
niami poradziła sobie Agata Twar-
dowska z Kórnika. Drugie miej-
sce zajęła Martyna Przedwojska, 
a trzecie – Magdalena Woźniak, 
obie z Puszczykowa. Wymienione 
laureatki, oprócz nagród rzeczo-

wych, zapewniły sobie także awans 
do etapu wojewódzkiego. Wszyscy 
natomiast otrzymali dyplomy oraz 
drobne upominki. Uczestnikom 
Olimpiady gratulował też wicesta-
rosta poznański Tomasz Łubiński.

– Jestem przekonany, że wiedza 
przez Was tutaj zdobyta przyda 
się w życiu codziennym. Tym bar-
dziej, że w obecnych czasach coraz 
częściej kupujemy w internecie. 
Dotyczy to zwłaszcza młodych 
osób. A decydując się na zakupy 
w sieci, musimy wiedzieć nie tylko 
to, co kupujemy, ale także od kogo. 
Musimy też wiedzieć, co zrobić 
w przypadku, gdy to co do nas 
dociera, nie spełnia naszych ocze-
kiwań. W innym przypadku tra-
cimy pieniądze – dodał wicestaro-
sta poznański.        Tomasz Sikorski

Wiedza przydatna przy robieniu zakupóW

Działanie w Dobrym kierunku

rodzinnie W LisóWkach
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Pomoc dla Ukrainy 

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

aby wejść na stronę

Organizując takie 
spotkanie chcemy 

podziękować 
przedstawicielom 

organizacji 
pozarządowych za 

ich działania na rzecz 
rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego 

Tomasz Łubiński
WICESTAROSTA POZNAŃSKI
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Aż 45 obiektów z terenu powiatu poznańskiego może się pochwalić Certyfi-
katem Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej. Te prestiżowe wyróżnienia 
przyznano podczas VI Dnia Organizacji Pozarządowych, który odbył się w 
Gościńcu Siedem Drzew w Biskupicach. 

Certyfikaty są przyznawane przez 
Poznańską Lokalną Organizację Tury-

styczną oraz powiat poznański. Celem tego 
przedsięwzięcia jest podnoszenie standardu 
oferty turystycznej obiektów na terenie 
powiatu poznańskiego, a także ich promo-
cja. – W naszym regionie znajdziemy wiele 
miejsc, które warto odwiedzić. Poprzez 
podejmowane działania chcemy udzielić 
mocnego wsparcia naszej branży turystycz-
nej, co jest szczególnie istotne po trudnych 
latach pandemii – podkreśla Jan Grabkow-
ski, starosta poznański, przewodniczący 
kapituły certyfikującej atrakcje turystyczne. 

Rekomendację mogły zdobyć muzea, 
parki rozrywki, ośrodki edukacji oraz 
obiekty rekreacyjne. Dodajmy, że udział w 
certyfikacji jest nieodpłatny, a tytuł przy-
znawany jest na dwa lata. Aby go uzyskać, 
atrakcje turystyczne muszą prezentować 
odpowiedni standard w zakresie wyposa-
żenia, dostępności, oferty i działań promo-
cyjnych. – Na poszczególne miejsca spoglą-
damy oczami turystów, dla których ważne 
są sprawy praktyczne: wygodny parking, 
długie godziny otwarcia, możliwość płatno-
ści kartą czy też rozbudowana oferta zniżek 
– mówi Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej 
Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

W tym roku zgłoszenia przysłało 48 obiek-
tów. Z czego dziewięć uczyniło to pierw-
szy raz. – Ostatecznie wszystkie wymagane 
kryteria spełniło aż 45 placówek, które tym 

samym otrzymały tytuł Rekomendowa-
nej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznań-
skiego. Z tego grona 36 obiektów odnowiło 
swój certyfikat, jeden odzyskał to miano, a 
osiem otrzymało go po raz pierwszy – wyli-

cza Piotr Basiński z Poznańskiej Lokalnej 
Organizacji Turystycznej. Spośród wszyst-
kich nadesłanych zgłoszeń wybrano rów-
nież zwycięzców w poszczególnych katego-
riach.

W kategorii „Muzea” najlepszy okazał się 
Muzeum Pałac w Rogalinie, w kategorii 
„Parki rozrywki/ośrodki edukacji” najlepiej 
wszystkie wymagane kryteria spełnił Skan-
sen Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobie-

dziskach, a w kategorii „Rekreacja” pierwsze 
miejsce zajęło Kórnickie Centrum Rekreacji 
i Sportu OAZA. – Identycznym wynikiem 
zakończyła się Certyfikacja z 2019 roku. 
Dodam, że aż 28 obiektów turystycznych z 
terenu powiatu poznańskiego znalazło się 
w gronie wyróżnionych trzykrotnie, czyli w 
każdej dotychczasowej edycji Certyfikacji – 
podsumował Piotr Basiński. 

Tomasz Sikorski

LISTA REKOMENDOWANYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO 2022 
• Arboretum Kórnickie (Arboretum Instytutu Dendrologii PAN)
• Automobilklub Wielkopolski - Tor Poznań
• Black Water Links Tarnowo Podgórne
• Cascader Park Kobylnica
• DELI Park - Park edukacji i rozrywki w Trzebawiu
• E1 Gokart – halowy tor kartingowy w Skórzewie
• Galeria Sztuki w Mosinie
• Gród Pobiedziska
• KAWKA Centrum Edukacji - Dawna Szkoła i Wiejska Zagroda 
w Konarskim
• Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA
• Kuwaka Centrum Sportów Wodnych w Pobiedziskach
• Lodowisko Swarzędz
• Makieta Borówiec
• Muzeum im. O. Mariana Żelazka w Chludowie
• Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie
• Muzeum Pałac w Rogalinie
• Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa 
Dowbora Muśnickiego w Lusowie
• Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego 
w Jeziorach
• Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie
• Muzeum Sztuki Inżynierskiej Kopras w Fiałkowie
• Muzeum Tyflologiczne w Owińskach

• Nadrzewna Osada - historyczny park linowy w M. Goślinie
• Oskoma Trzaskowo Golf Club
• Ośrodek Edukacji Leśnej „Łysy Młyn”
• Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra”
• Pałac Biedrusko
• Pałac Jankowice
• Papugarnia ARA w Trzebawiu
• Park Dzieje w Murowanej Goślinie
• Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach
• Park Wodny Octopus w Suchym Lesie
• Pływalnia AKWEN w Koziegłowach
• Pływalnia Wodny Raj w Swarzędzu
• Przystań AKWEN Marina w Czerwonaku
• Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda 
Kosteckiego w Swarzędzu
• Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach
• Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki
• Tarnowskie Termy
• Traperska Osada w Bolechówku
• Wake Park Kórnik
• WakeCity w Stęszewie
• WakeSpot Dąbrowa
• WakeSpot Owińska
• Zagroda Szczęśliwych Zwierząt w Białęgach
• Zamek w Kórniku (PAN Biblioteka Kórnicka)

„Do głębi intrygujący kraj” to tytuł nowej 
książki Arkadego Radosława Fiedlera, która 
właśnie ukazała się na rynku nakładem 
wydawnictwa Bernardinum. – Jest to rela-
cja z mojej podróży do Boliwii, w 2019 roku, 
jeszcze przed wybuchem pandemii. Dla-
czego Boliwia? Bo to piękny, pociągający i 
nawiązując do tytułu książki, pod każdym 
względem intrygujący kraj. A w Polsce mało 
znany… – mówi podróżnik z Puszczykowa. 
– W sumie byłem tam już trzy razy. Wcze-
śniej sporo czasu spędziłem jednak w Pusz-
czy Amazońskiej, co zresztą także opisałem 
w innej książce. Teraz postanowiłem trochę 
pojeździć po tym ogromnym kraju, trzy-
krotnie większym od Polski, zajmującym 
ponad milion kilometrów kwadratowych 
powierzchni. Poznać lepiej konkretne miej-
sca, miasta i ludzi – dodaje.

Zdaniem Arkadego Radosława Fiedlera, 
Boliwia działa niczym magnes. – Kiedyś 
przyciągała awanturników chcących szybko 
się wzbogacić, co umożliwiła im konkwista. 
Czerpali pełnymi garściami z bogatych złóż 
złota, srebra, cyny, ołowiu, litu. Na szczęście, 
zostały tam jeszcze gaz i ropa, dzięki którym 
ten wyzwolony kraj szybko rośnie w dobro-
byt i siłę, a niepowtarzalna przyroda – bujna 
zieleń, lasy, góry, doliny – przyciąga dziś 
turystów. Nieodpartemu, wręcz diabelnemu 
urokowi Boliwii nie oprze się nikt – twier-
dzi podróżnik. – To kraj niezwykle różno-

rodny. Proszę sobie wyobrazić, że w Boliwii, 
oprócz języka hiszpańskiego, który scala cały 
kraj, obowiązuje aż 36 języków należących 
do rdzennej ludności – dodaje.

– Bo też Boliwia jest najbardziej indiań-
skim krajem w Ameryce Południowej. 
Ponad 60 procent ludności to Indígenas. 
Mieszkańcy tego kraju równą cześć oddają 
zarówno Chrystusowi jak i Pachamamie – 
mówi autor książki pt. „Do głębi intrygujący 

kraj”. O czym w niej jeszcze przeczytamy? 
Choćby o płaskowyżu Altiplano położo-
nym na wysokości blisko 4 tysięcy metrów, 
pustyni solnej Salar de Uyuni, znajdującym 
się niedaleko cmentarza pociągów czy też o 
kopalni srebra w Potosi, gdzie przy wydo-
byciu zmarło około osiem milionów nie-
wolników. Przeczytamy też o uzdrowicie-
lach wędrujących po Andach, karnawale w 
Oruro, śladach dinozaurów na… pionowej 
skale niedaleko Sucre oraz znajdującym się 
w tym mieście najdroższym obrazie w Ame-
ryce Południowej. A także dlaczego kobiety 
w Boliwii noszą… meloniki.

Warto więc wyruszyć w tę podróż… 
Arkady Radosław Fiedler jest synem Arka-
dego Fiedlera, jednego z najbardziej zna-
nych polskich podróżników i reportaży-
stów, twórcy m.in. „Dywizjonu 303” czy też 
„Orinoko”. Wraz z bratem w Puszczykowie 
stworzył i prowadzi Muzeum-Pracownię 
Literacką Arkadego Fiedlera wraz z Ogro-
dem Kultur i Tolerancji. Jest współautorem 
wydawnictw National Geographic „Mię-
dzy niebem a piekłem”, „Wyprawy na koniec 
świata” i „Świat na talerzu” oraz autorem 
książek: „Barwny świat Arkadego Fiedlera”, 
„Wabiła nas Afryka Zachodnia”, „Najpięk-
niejszy ogród świata”, „Majowie. Reaktywa-
cja”, „Chwała Andów”, „Dolina stuletnich 
młodzieńców” i „Sumienie Amazonii”.

Tomasz Sikorski
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Te miejsca w powiecie warto odwiedzić

Boliwia, czyli do głębi intrygujący kraj

Na terenie Areny Paintball – Zawsze 
Czujni w Szlachęcinie odbyły się I 

Powiatowe Zawody Ratownicze połączone 
z festynem bezpieczeństwa. Impreza rozpo-
częła się rywalizacją drużyn młodzieżowych. 
– Zespoły miały do przebycia dystans około 
3 kilometrów. Po drodze ulokowaliśmy spe-
cjalne stacje, na których uczestnicy musieli 
wykazać się umiejętnościami udzielania 
pierwszej pomocy. Bo też celem tej rywaliza-
cji było m.in. uświadomienie wszystkim jak 
ważna, szczególnie w dzisiejszych czasach, 
jest pierwsza pomoc – mówił Marcin Try-
bulski, prezes Wielkopolskiej Ochotniczej 
Grupy Ratowniczej.

Po zawodach rozpoczął się piknik bez-
pieczeństwa, na którym oprócz pokazów 
sprzętu ratowniczego czy też rozmów edu-
kacyjnych ze służbami i pokazów konnych, 
można było także spróbować swoich sił na 
polu paintballa. Najmłodsi rywalizowali 
również w licznych konkursach i zabawach. 
– Przy udziale grupy rekonstrukcyjnej, prze-
prowadziliśmy bardzo realistyczne pozora-
cje, mające na celu odwzorowanie prawdzi-
wych sytuacji życiowych. Było zadymienie, 
dużo efektów pirotechnicznych – podsumo-
wał organizator. Impreza była współfinanso-
wana ze środków powiatu poznańskiego.

Maciej Pawlik

edukacja połączona
z dobrą rozrywką



Powiat poznański otrzymał drugą nagrodę w trzeciej edycji 
konkursu „Innowacyjny Samorząd”. Uroczystość wręcze-
nia nagród odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i 
Technologii w Warszawie i uczestniczył w niej wicestarosta 
poznański Tomasz Łubiński. Powiat wyróżniono za wysoce 
wydajny system e-usług w Powiatowym Ośrodku Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Innowacyjny Samorząd to pro-
jekt Serwisu Samorządowego 

Polskiej Agencji Prasowej, w któ-
rym wyłaniane i nagradzane są 
najbardziej nowatorskie działa-
nia. – Celem konkursu jest pro-
mocja kreatywnych samorządów 
oraz inspiracja pozostałych jedno-
stek samorządu terytorialnego do 
podejmowania działań na rzecz 
innowacyjności. Głównymi kryte-
riami oceny są nowatorstwo w skali 
kraju i rezultaty zastosowanych roz-
wiązań – informują organizatorzy. 
W tym roku do konkursu zgłosiło 
się ok. 150 samorządów, przesyła-
jąc ponad 300 projektów, które były 
oceniane w sześciu kategoriach. 

Powiat poznański doceniono za 
projekt pod nazwą „Wspomaganie 
procesu inwestycyjnego poprzez 

wykorzystanie e-usług w proce-
sie koordynacji sytuowania projek-
towanych sieci uzbrojenia terenu”. 
– Druga nagroda w tak prestiżo-
wym konkursie jest dla nas spo-
rym wyróżnieniem. To też potwier-
dzenie tego, że proces cyfryzacji, 
który od dłuższego już czasu jest 
wdrażany w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej w Poznaniu przebiega 
prawidłowo i przynosi oczekiwane 
efekty – mówił Tomasz Łubiński. 

Na czym nagrodzona e-usługa 
polega? To dwie elektroniczne 
usługi publiczne, umożliwiające 
obywatelom i przedsiębiorcom 
realizację ustawowego obowiązku 
za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej. Jedna, dedyko-
wana inwestorom i projektantom 

zajmującym się sieciami uzbrojenia 
terenu, służy obsłudze wniosków o 
koordynację usytuowania projek-
towanych sieci uzbrojenia terenu, 
druga – przeznaczona dla uczestni-
ków narad koordynacyjnych, służy 
do ich obsługi. - To o tyle ważne, 
że w powiecie poznańskim mamy 
ponad 410 tysięcy mieszkańców i 
65 tysięcy przedsiębiorców  – pod-
kreślił wicestarosta poznański.

Dodajmy, że wprowadzenie 
nowych, innowacyjnych rozwią-
zań w znaczący sposób popra-
wiło obsługę klientów. W 2020 
roku poprzez e-usługi obsłużo-
nych zostało 25 procent wniosków. 
Rok później było to już 64 procent, 
a w okresie styczeń-luty 2022 roku 
- blisko 80 procent wniosków. Nato-
miast e-usługa narad koordyna-
cyjnych już obsługuje 100 procent 
wniosków. – Obok nagrodzonego 
projektu powiat poznański  kon-
tynuuje także budowę Metropoli-
talnego Systemu Informacji Prze-
strzennej (MeSIP) dla Metropolii 
Poznań. To projekt, z którego będzie 
mogła korzystać ponad milionowa 
społeczność metropolii  – przypo-
mniał Tomasz Łubiński. 

Dodajmy, że w kategorii „gminy 
wiejskie” zwyciężył Czerwonak za 
projekt „e-Odpady - System Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi w 
Gminie Czerwonak”. Zadanie obej-
mowało zorganizowanie, całko-
wicie od podstaw gminnego sys-
temu gospodarki odpadami, w tym 
wprowadzenie możliwości elektro-
nicznego składania deklaracji oraz 
wdrożenie opracowanych rozwią-
zań w zaledwie kilka miesięcy. 

Anna Jaworska, (ts)

Nagrody za innowacyjność Dzieci ponownie mogły
razem świętować na malcie

Grillowanie znane jest ludz-
kości od czasów, gdy jedze-

nie trzeba było upolować. Być może 
kawałek mięsa spadł przypadkiem 
do ogniska i tak nasz gatunek poko-
chał przyrumienione na ruszcie 
przysmaki. I tak grillowali już świa-
domie Egipcjanie, Rzymianie, Ara-
bowie. Co ciekawe, w średniowieczu 
grillowanie było tylko dla VIP-ów. 
Moda na współczesne grillowanie 
narodziła się w Ameryce w latach 
20-tych ubiegłego wieku, a przy-
czynił się do tego między innymi 
wielki kryzys. Grillowanie za oce-

anem  do dziś jest ważnym elemen-
tem kultury kulinarnej i wiąże się ze 
szczególną celebracją. W Polsce w 
latach 90-tych XX wieku popularne 
stały się wycieczki za miasto lub 
na ogródki działkowe, gdzie ciepłe 
weekendowe popołudnie spędzano 
przy ruszcie, z butelką piwa w dłoni. 
Dziś to już prawdziwa celebra. Nie-
zależnie więc, czy dysponujemy 
grillem gazowym, czy tradycyj-
nym – na węgiel drzewny, pamiętać 
należy, że najważniejsza jest tempe-
ratura. To ona powoduje zamknię-
cie się komórek mięsiwa i pozosta-
wia je soczystym w środku, nawet 

gdy jest przyrumienione z zewnątrz. 
Na polskich, ale też wielkopolskich 

grillach królują karkówka, kieł-
basy, kaszanka czy szaszłyki, a także 
warzywa. Tę pierwszą warto zama-
rynować, by tłuszcz w niej zawarty, 
który jest nośnikiem smaku, pieścił 
podniebienie aromatem czosnku, 
cebuli, papryki czy majeranku. Jej 
smak podkreśli dobra musztarda 
albo domowy sos czosnkowy. Kieł-
basę też warto doprawić, a przede 
wszystkim naciąć w piękne krzyżyki 
– dzięki temu nie pęknie i nabierze 
dekoracyjnego sznytu. Kaszankę 
warto ponakłuwać, ułożyć na 

łóżeczku z krojonej cebuli i drob-
nych kawałeczków jabłek i zawinąć 
szczelnie folią aluminiową – pięknie 
się upraży nad grillowym płomie-
niem. Zachęcamy, by mieszkańcy 
naszego regionu, również powiatu 
poznańskiego,  na ruszt wrzucali 
też warzywa, ale także  sery – warto 
pamiętać, że jedne i drugie stanowić 
mogą wyśmienity dodatek do wio-
sennych i letnich sałatek. 

Sezon grillowy trwa i aż prosi się o 
nową królową pikników przy rusz-
cie: kiełbasę białą parzoną wiel-
kopolską! Niech zagości na tale-
rzu w towarzystwie chrzanowego 

sosu, sałatki warzywnej oraz dobrej 
bułki lub pajdy chleba na zakwasie. 
Co jeszcze podpowiada wyobraź-
nia? O tym przekonamy się w kolej-
nym konkursie kulinarnym organi-
zowanym przez Instytut Skrzynki, 
powiatową instytucję kultury, dla 
której smak naszego regionu to 
ważny element dziedzictwa. Sze-
fowie kuchni z całej Wielkopol-
ski pokażą, jak grillują mistrzowie, 
a Was zachęcamy do grillowych 
eksperymentów! Więcej na stro-
nie internetowej szlaku kulinarnego 
www.smakipowiatupoznanskiego.pl. 

Liliana Kubiak

polecamy zaprosić na grilla „królową” wielkopolski

Ponad 120 dzieci bawiło się 
podczas Powiatowego Dnia 

Dziecka, który odbył się na poznań-
skiej Malcie. – Wszyscy bardzo cze-
kaliśmy na to święto, by wreszcie, 
po dwóch latach przerwy spowo-
dowanej pandemią, ponownie spo-
tkać się w większym gronie. Dla naj-
młodszych takie imprezy to przecież 
doskonała okazja nie tylko do świet-
nej zabawy z rówieśnikami, ale rów-
nież do tego, by poznać nowych 
kolegów i koleżanki. Integracja jest 
bowiem bardzo istotna – mówił 
Antoni Kalisz, członek Zarządu 
Powiatu w Poznaniu.

– Na imprezę zaprosiliśmy dzieci 
oraz młodzież z placówek opiekuń-
czo-wychowawczych oraz rodzin 
zastępczych z powiatu poznań-
skiego. Dlaczego wybraliśmy 
Maltę? To było życzenie samych 
zainteresowanych. Wcześniej spo-
tykaliśmy się na trampolinach czy 
w kinie, ale niemal wszyscy jedno-
głośnie zadecydowali, że to właśnie 
Malta oferuje najwięcej atrakcji 
– dodała Elżbieta Tonder, dyrek-
tor Wydziału Spraw Społecznych 
i Zdrowia w Starostwie Powiato-
wym w Poznaniu.

Tych atrakcji rzeczywiście nie 
brakowało, ponieważ dzieci 
mogły zagrać w mini golfa, pojeź-
dzić na kolejce górskiej, sankach 
czy poskakać na dmuchańcu. – 
Dla najmłodszych przygotowali-
śmy także różnego rodzaju zajęcia 
ruchowe i artystyczne. Oczywi-
ście nad wszystkim czuwali ani-
matorzy. Spotkaliśmy się z oka-
zji Dnia Dziecka, więc nie mogło 
też zabraknąć prezentów. Te więk-

sze dzieci otrzymały już w swoich 
placówkach. Teraz mogły nato-
miast liczyć na mnóstwo słodyczy 
– dodała.

Uśmiechy, które można było 
zobaczyć na twarzach dzieci tylko 
potwierdzały, że impreza się udała. 
– Nasi podopieczni świetnie się 
bawili. Wszyscy też cieszyli się, 
że ponownie mogliśmy się tutaj 
razem spotkać. W okresie pande-
mii i zamknięcia, które jej towarzy-
szyło, wszystkim nam było bardzo 
ciężko. Dzieci nie mogły korzy-
stać z żadnych atrakcji, a tutaj 
miały ich pod dostatkiem. Co cie-
szyło się największym powodze-
niem? Chyba kolejka górska. Była 
też grupa, która najbardziej czekała 
na… przekąski – podsumowała 
Magdalena Krupa, dyrektor Domu 
Dziecka w Kórniku-Bninie.

Tomasz Sikorski
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Polecamy
PŁYTA

We’re an American Band
Grand Funk Railroad     

Kiedyś, w dawnych czasach 
gigantów rocka, Grand Funk Railroad 

otwierali na amerykańskiej ziemi występ Led 
Zeppelin. Gdy formacja pojawiła się w sali, 
olbrzymi tłum ludzi ruszył wprost pod scenę 
– zupełnie jakby „Bóg” Robert Plant posta-
nowił wyjść przedwcześnie do fanów i zakrę-
cić biodrami. Tyle, że to nie był Robert Plant. 
To prostolinijni chłopcy z Grand Funk zaczęli 
grać swój energetyczny rock, a sala natychmiast 
spłynęła potem tańczących fanów. Widząc co 
się dzieje, do managera zespołu natychmiast 
podszedł zaniepokojony i zdenerwowany 
Peter Grant, legendarny opiekun Zeppelinów 
i powiedział: „Twój zespół ma zejść ze sceny… 
NATYCHMIAST”. I niech ta historia 
będzie najlepszą rekomendacją do przesłucha-
nia tej fenomenalnej płyty Grand Funk. 

Jakub Kozłowski
Wydawnictwo In Rock

FILM
Igrzyska Zwierzaków

To australijska, animo-
wana komputerowo, 

komedia dla najmłodszych. 
Urodzona optymistka Daisy 
marzy o tym, żeby wygrać wielkie zawody dla 
„Najstraszniejszych zwierząt świata”. Problem 
w tym, że będąc uroczym ssakiem z gatunku 
kuoka, przypominającym skrzyżowanie cho-
mika z… kangurem, ma nikłe szanse na 
rywalizację z największymi i najgroźniejszymi 
drapieżnikami planety. Ale od czego są upór 
i wierni przyjaciele. Aby dokonać niemożli-
wego, Daisy rozpocznie trudny trening pod 
okiem starego mistrza – Croco Dilla. Ćwicząc 
siłę, zręczność i intelekt, zrobi wszystko, żeby 
udowodnić światu zwierząt, że wola walki i 
szansa na medale wcale nie musi iść w parze 
z muskułami, groźnym wyglądem i długością 
paszczy, szpona czy ogona.    

Agata Klaudel-Berndt 
Kultura Tarnowa

GRA
The Game

To seria gier kooperacyj-
nych, czyli gier, w któ-

rych albo razem wygrywamy 
albo razem przegrywamy. 
Gracze, najlepiej w wieku 8+, by zwyciężyć, 
muszą wyczyścić całą talię. Jak to zrobić? Roz-
kładając karty na dwóch lub czterech stosach, 
w zależności od wersji, którą wybierzemy. 
Na jednym stosie możemy zagrywać karty 
rosnąco, a na drugim malejąco. W zależności 
od wersji rozgrywka będzie różniła się warun-
kami dokładania kart lub też wariantami roz-
grywki. Oczywiście podczas rozgrywki nie 
możemy przekazywać innym graczom, jakie 
karty posiadamy na ręce. To całkiem szybka, 
z łatwymi zasadami gra karciana, w której 
musimy się natrudzić by wygrać. A końcówka 
partii potrafi być naprawdę emocjonująca. 

Tomasz Skoracki
Stowarzyszenie Miłośników  

Gier Planszowych Kości

KSIĄŻKA
Wokół świata na wariata
Łukasz Wierzbicki   

Kolejna książka Łukasza 
Wierzbickiego oparta na 

wydarzeniach z prawdziwej 
wyprawy, napisana nie tylko dla młodego czy-
telnika. Dorośli mogą przeczytać o tejże wypra-
wie Tadeusza Perkitnego i Leona Mroczkiewi-
cza w reportażu pt. „Okrążmy świat raz jeszcze”, 
który jest szczegółową relacją z podróży. U 
Wierzbickiego mamy raczej pochwałę przy-
gody, zachęcenie do podejmowania odważ-
nych (tak, czasem wariackich) decyzji, chło-
nięcia świata, tolerancji wobec inności. Stały 
czytelnik Wierzbickiego na pewno się nie 
zawiedzie, znów mamy mnóstwo humoru, cie-
kawostek, oryginalnych bohaterów, soczysty 
język. Kto nie zna twórczości autora, ten może 
spokojnie zacząć od tej pozycji, na pewno się-
gnie po starsze. 

       Magdalena Kozłowska
Biblioteka Publiczna Swarzędz


