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Nauczyć się od siebie NawzajemProjekt mój dom działa w Powiecie
– To nic innego, jak usankcjo-

nowanie tego, co robimy już od 
dawna. Starosta bielski jest preze-
sem Związku Powiatów Polskich, ja 
także, będąc wiceprezesem, mocno 
angażuję się w jego sprawy. Wspól-
nie działamy na rzecz wszystkich 
powiatów w Polsce. Chcemy, żeby 
ta dobra praktyka przełożyła się 
także na działania między samorzą-
dami, a w efekcie naszymi miesz-
kańcami – mówi Jan Grabkowski, 
starosta poznański.

W Starostwie Powiatowym 
w Bielsku-Białej podpisano list 
intencyjny dotyczący współ-
pracy. Kolejnym krokiem ma 
być formalna umowa. Powiat 
poznański to pierwszy krajowy 
partner powiatu bielskiego. – 
Szukamy wzorców za granicą, a 
przecież wiele możemy nauczyć 
się od siebie nawzajem tu, w 
kraju. Tym bardziej, że łączą nas 
te same zadania i co za tym idzie 
wspólne problemy – mówi staro-
sta bielski Andrzej Płonka.

W powiecie bielskim gościły dele-
gacje z powiatów poznańskiego 
i strzeleckiego. Goście zwiedzili 
Szczyrk, poznając historię skoków 
narciarskich w niedawno otwar-
tym Muzeum Górskim. Zimową 
stolicę Polski oglądali także ze 
szczytu Skrzycznego. Samorzą-
dowcy usłyszeli, jak funkcjonuje 
Komunikacja Beskidzka, czyli 
dawny bielski PKS, gościli także 
w Bielskim Parku Technologicz-
nym Lotnictwa, Przedsiębiorczości 
i Innowacji w Kaniowie.

W podpisanym „Liście inten-
cyjnym o woli nawiązania współ-
pracy partnerskiej między powia-
tem poznańskim, a powiatem 
bielskim” są zapisy m.in. o dziele-
niu się doświadczeniami w dzie-
dzinie edukacji, służby zdrowia, 
pomocy społecznej, geodezji i 
kartografii, a także współpracy 
między placówkami oświato-
wymi oraz tworzeniu warunków 
do kooperacji podmiotów gospo-
darczych. (kg)

W  Mosinie zainaugurowano projekt pod nazwą Mobilne 
Centrum Mój Dom. To seria siedmiu wydarzeń przeznaczo-
nych dla obywateli Ukrainy zamieszkujących obecnie powiat 
poznański i jego okolice. 

Głównym celem projektu jest 
integracja społeczności i 

pomoc w aklimatyzacji w nowym 
środowisku. Ma to być jednak 
pomoc szczególna, pozwalająca 
stworzyć dla nich nowy dom, w 
którym będą mogli poczuć się jak 
u siebie. Jest to niezwykle istotne, 
ponieważ nie wszyscy Ukraińcy 
mogą wrócić do Ojczyzny.

Organizatorem projektu finan-
sowanego przez powiat poznań-
ski jest Barak Kultury. – Mobilne 
Centrum Mój Dom pozwoli zapo-
mnieć o złych emocjach związa-
nych z wojną i stworzy bezpieczną 
przestrzeń do wspólnych spotkań, 
rozmów, działań twórczych oraz 
zabawy i odpoczynku. Budowanie 
wspólnoty poprzez uczestnictwo 
w wydarzeniach projektu pomóc 

może w przywróce-
niu równowagi psy-
chicznej. Niwelowanie 
dyskomfortu i strachu 
ułatwione będzie rów-
nież dzięki komuni-
kacji w języku ukra-
ińskim – informują 
organizatorzy.

Wydarzenia z tego 
cyklu zaplanowano 
w siedmiu gminach 
powiatu poznań-
skiego. Inauguracyjne spotka-
nie odbyło się w Mosińskim 
Ośrodku Kultury, gdzie obecni 
byli m.in. prezes Fundacji Barak 
Kultury Przemysław Prasnow-
ski oraz Tomasz Skupio ze Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu. 
Program spotkania obejmował 

aktywności dla dzieci, arteterapię 
poprzez różnego rodzaju warsz-
taty, możliwość rozmowy z psy-
chologiem, zajęcia terapeutyczne, 
a także wystawę zdjęć Angeliny 

Storozhenko.
Jej pełne ciepła i 

światła fotografie 
powstawały przez 
pięć lat pod-
czas pobytu w 
rodzinnym Nie-
cieszynie, Kijo-
wie i jego oko-
licach. Autorka, 
która była obecna 
w Mosińskim 
Ośrodku Kultury 

przyjechała do Polski w 2018 roku 
i obecnie przygotowuje się do stu-
diów w Szkole Filmowej im. L. 
Schillera w Łodzi. Kolejne spotka-
nia odbędą się w Tulcach, Swarzę-
dzu, Koziegłowach, Suchym Lesie, 
Murowanej Goślinie i Przeźmie-
rowie. (ts)
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W  Rokietnicy oficjalnie 
otwarto nowy węzeł prze-

siadkowy. Inwestycja kosztowała 
łącznie ponad 33 mln złotych i 
objęła nie tylko budowę dworca 
i zagospodarowanie okalającego 
go terenu, ale także przebudowę 
ul. Szamotulskiej wraz z rondem 
oraz budowę nowej bazy gmin-
nej spółki komunikacyjnej ZUK 
ROKBUS. W ramach projektu, 
który w wysokości 21 mln zło-
tych dofinansowano ze środków 
unijnych, zakupiono także cztery 
niskoemisyjne autobusy.

- To kolejne piękne miejsce w 
powiecie poznańskim. Do tego 
zrobione z głową i bardzo poży-
teczne, bo z tego węzła przesiad-
kowego korzystać będą miesz-
kańcy gminy. Ta inwestycja 
jest także przykładem tego, że 
warto myśleć przyszłościowo, na 
kilka lat do przodu. Działając w 
ramach Metropolii Poznań od 
początku założyliśmy sobie, aby 
odpowiednio skomunikować 
region. I to konsekwentnie reali-
zujemy, w dużej mierze dzięki 
znaczącemu wsparciu unijnemu 
– podkreślał starosta poznański 
Jan Grabkowski.  

O znakomitej współpracy z 
Metropolią Poznań mówili rów-
nież wiceprezydent Poznania 
Mariusz Wiśniewski oraz wójt 
gminy Bartosz Derech. – To 
ważne, że potrafimy się porozu-
mieć, i to na partnerskich zasa-
dach – stwierdził wójt. – W to 

miejsce włożyliśmy bardzo dużo 
serca. I jest ono pod wieloma 
względami wyjątkowe. Nowy 
budynek dworca robi na wszyst-
kich ogromne wrażenie. Posta-
wiliśmy też na funkcjonalność, 
starając się, aby odległości, które 
muszą pokonywać na co dzień 
pasażerowie między konkretnymi 
miejscami były możliwie jak naj-
krótsze – dodał.  

Najbardziej rozpoznawalnym 
elementem węzła przesiadko-
wego w Rokietnicy  jest wspo-
mniana nowa hala dworca, z cha-
rakterystyczną elewacją z blachy 
kortenowej i szkła. Jego dach, 

na którym zamontowano panele 
fotowoltaiczne, pełni również 
rolę zadaszenia dla podróżnych 
oczekujących na liniowe auto-
busy. Jak na zintegrowany węzeł 
przystało, wokół dworca powstał 
parking na 150 miejsc, stacje 
ładowania dla samochodów elek-
trycznych, a także postój taksó-
wek. A wszystko to scala ciekawie 
zaprojektowana mała architek-
tura oraz zieleń.

Istotnym uzupełnieniem pro-
jektu będzie włączenie od 1 stycz-
nia 2023 roku odcinka Poznań 
Główny – Wronki, ze stacją 
Rokietnica, do systemu Poznań-

skiej Kolei Metropolitalnej, o 
czym wspomniał Wojciech Jan-
kowiak, wicemarszałek woje-
wództwa wielkopolskiego. W tym 
miejscu warto też przypomnieć, 
że linia kolejowa, przy której leży 
Rokietnica jest najstarszą, która 
dotarła do Poznania. Jej budowę 
rozpoczęto 20 marca 1846 roku 
od strony Stargardu Szczeciń-
skiego. Pierwszy pociąg, zgod-
nie z rozkładem, przejechał przez 
Rokietnicę 10 sierpnia 1848 roku. 

Podczas oficjalnego otwarcia 
węzła przesiadkowego w holu 
dworca można było zobaczyć 
również interaktywną makietę 

kolejową. Nie zabrakło także licz-
nych aktywności dla najmłod-
szych oraz części artystycznej. 
Licznie zebranym mieszkańcom 
zaprezentowała się m.in. Rokiet-
nicka Orkiestra Dęta oraz Michał 
Grudziński, który w towarzy-
stwie dwóch innych aktorów Ire-
neusza Lesickiego oraz Michała 
Piszory recytował „Lokomo-
tywę” Juliana Tuwima. Atrakcją 
była również możliwość prze-
jazdu bezpłatnym pociągiem na 
linii Poznań – Rokietnica. 

Galeria zdjęć dostępna 
jest na stronie internetowej  
powiat.poznan.pl (red)

Nowe, wyjątkowe miejsce w rokietNicy
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Zapowiedzi
Rumpuć w Rokietnicy

Rokietnicki rumpuć to impreza 
doskonale znana mieszkańcom 
powiatu poznańskiego. Tegoroczna 
edycja rozpocznie się 3 września, od 
godz. 12.00. – Zapraszamy na rum-
puć, do jakiego jesteśmy wszyscy 
przyzwyczajeni – otwartego, boga-
tego i kolorowego, ze sceną, na któ-
rej już od południa będziemy mieli 
szansę podziwiać występy lokalnych 
talentów. Nie zabraknie również klu-
czowego punktu tej imprezy, którym 
jest biesiada nad wyśmienitym rum-
puciem, gotowanym w 1600-litro-
wym garnku. Gwiazdą wieczoru 
będzie Sylwia Grzeszczak – czytamy 
na stronie gminy.

Konferencja w Lisówkach
Dom Pomocy Społecznej w Lisów-
kach zaprasza do udziału w konfe-
rencji nt. „Możliwości wsparcia osób 
żyjących z demencją w zaawansowa-
nym stadium choroby i ich bliskich”, 
16 września, w godz. 10.30-15.00, w 
DPS w Lisówkach.  Spotkanie, orga-
nizowane we współpracy z Rzecz-
nikiem Praw Obywatelskich i Sto-
warzyszeniem Alzheimer Polska, 
będzie miało formułę konferencji 
„gwiaździstej” tzn. udziału w konfe-
rencji ONLINE z możliwością inte-
rakcji. Osoby zainteresowane mogą 
się zgłosić pod nr tel. 618148-049 
lub mailem: sekretariat@dpslisowki.
powiat.poznan.pl do dnia 9 września 
2022. Więcej na stronie internetowej  
powiat.poznan.pl

Biba w Lasku
10 września w Parku Siewcy w 
Luboniu odbędzie się muzyczne 
zakończenie lata pod nazwą 
„Biba w Lasku”. Od godz. 15.00 do 
21.00 zagrają Zespół Tańca Ludo-
wego „Lubonie”, Zespół Komor-
niczanie, Zespół Śpiewaczy „Sza-
rotki”, Zespół TON oraz Olki Group. 
Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
folk-rockowy Krambabula, po któ-
rym wystąpi jeszcze grupa Boogie 
Boys. Oprócz tego nie zabraknie 
m.in. animacji dla dzieci, poligonu 
strzeleckiego, warsztatów, zagrody 
ze zwierzakami, stoisk z rękodzie-
łem i dobrego jedzenia.

Miedzianka Po Drodze
Miedzianka Po Drodze to 
wędrowny festiwal literacki, który 
kończy swoją trasę przez Polskę w 
Sierosławiu. Gospodarzem finało-
wego przystanku, 3 września,  jest 
gmina Tarnowo Podgórne, a part-
nerem Poznańska Lokalna Orga-
nizacja Turystyczna. Festiwalowe 
miasteczko stanie na terenie Dworu 
Sierosław. Będzie w nim m.in. Kino 
Letnie Deloitte, strefa dziecięca 
Naszej Księgarni i Etnowarsztatów, 
mobilna księgarnia Wrzenie Świata, 
a także foodtrucki. Organizatorzy 
zapraszają również do dyskusji o 
literaturze niepraktycznej. Festiwa-
lowy dzień (o godz. 12.00) otworzy 
rozmowa z Małgorzatą Rejmer, lau-
reatką Paszportu Polityki za książkę 
„Błoto słodsze niż miód”. Start o 
godz. 12.00, finał późnym wieczo-
rem. Gośćmi imprezy będą też 
m.in. Marcin Meller, Jakub Sieczko, 
Mariusz Szczygieł, Witold Szabłow-
ski, Weronika Wawrzkowicz, Sylwia 
Chutnik, Filip Springer oraz multi-
medialny duet Dyba Lach i Adam 
Lach. (opr. ts)

Profilaktyka, wsParcie i edukacja

Nie tylko Na ruszt… 

Nieco ponad dzień wystar-
czył, by odpowiednio zbadać 
i poznać przyczynę śmierci 
ryb, które znaleziono  i na-
tychmiast wyłowiono w Je-
ziorze Niepruszewskim. 

Przypomnijmy, że do zda-
rzenia doszło w nocy 27 na 

28 sierpnia. Wtedy to wędka-
rze przekazali do Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego informację o znalezieniu 
śniętych ryb w Jeziorze Niepru-
szewskim. Od razu też podjęto 
konkretne działania. Na miej-
scu pojawił się m.in. starosta 
poznański Jan Grabkowski oraz 
przedstawiciele lokalnych samo-
rządów. – Według szacunków 
strażaków z Buku, wyłowiono 
około 400 kilogramów śniętych 
ryb i odłowiono 200 kilogramów 
żywych – poinformował starosta 
poznański podczas nadzwyczaj-
nego posiedzenia zespołu kryzy-
sowego zwołanego następnego 
dnia. Wtedy też poinformowano 
o wynikach badań wody. 

– Wstępne wyniki wskazują na 
przyduchę. Na bardziej szcze-
gółowe dane trzeba będzie jesz-
cze poczekać. W minionym cza-
sie odebraliśmy kilkanaście 
zgłoszeń o śniętych rybach pły-
wających w jeziorach w regionie 
– mówił Leszek Kurek z Wiel-
kopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska 
w Poznaniu. Dodajmy, że straża-
ków, którzy pracowali przy odła-
wianiu ryb i napowietrzaniu 
wody od samego początku wspie-
rały samorządy Buku i Dopiewa. 
– Czekamy na ostateczne wyniki 
badań, aby opracować plan dzia-
łania po to, by w następnych 
latach nie dochodziło do podob-
nych sytuacji – podkreślali zgod-
nie Paweł Adam, burmistrz Buku 
i Paweł Przepióra wójt Dopiewa. 
Obaj włodarze nie wykluczyli 
uruchomienia stałego monito-
ringu terenu, dzięki czemu syste-
matycznie pobierane będą próbki 
wody do badań.  (red)

Szybkie działania

przynioSły efekt

nagroda StaroSty poznańSkiego czeka
Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu o Nagrodę Starosty 
Poznańskiego. Szansę na otrzymanie wyróżnienia za rok 2022 
mają biznesmeni, społecznicy oraz organizacje pozarządowe 
wyróżniające się przedsiębiorczością, aktywnością, pomysło-
wością i pracą na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego. 
Wnioski można składać do końca października br.

– Jestem przekonany, że każdy z 
nas znajdzie wokół siebie osoby, 
które działają bezinteresownie dla 
mieszkańców regionu. Aktywi-
zują starszych, prowadzą kluby 
seniora czy warsztaty dla dzieci, 
pomagają osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, dbają 
o bezdomne zwierzęta czy chronią 
środowisko. To również biznes-
meni udzielający się na rzecz lokal-
nej społeczności – powiedział Jan 
Grabkowski, starosta poznański. – 
Mogę z satysfakcją uścisnąć dłoń 
tym wspaniałym ludziom, którzy 
mnie inspirują i dodają energii do 
jeszcze większego wysiłku w pracy 

na rzecz samorządu – dodaje sta-
rosta.

Jeżeli znasz osobę, która w spo-
sób ponadprzeciętny angażuje się 
w życie powiatu poznańskiego, 
z pewnością warto zgłosić ją do 
Nagrody Starosty Poznańskiego. 
Na wnioski czekamy do 31.10.2022 
r. Celem tej nagrody jest uhono-
rowanie mieszkańców oraz pod-
miotów z powiatu poznańskiego, 
którzy poprzez działalność gospo-
darczą i obywatelską przyczy-
niają się do rozwoju społeczno-
ści lokalnej. Przyznawana jest w 
trzech kategoriach: przedsiębior-
czości,  inicjatyw obywatelskich, a 

także organizacji pozarządowych. 
Zgłosić kandydata może m.in.: 
grupa co najmniej 100 mieszkań-
ców powiatu poznańskiego, grupa 
co najmniej trzech organizacji spo-
łecznych lub stowarzyszeń albo 
organy oraz jednostki pomocnicze 
gmin z powiatu poznańskiego. 

Zgłoszenie musi być podpi-
sane, zawierać kategorię nagrody, 
do której kandydat jest zgłaszany 
i dane go identyfikujące. Ponadto 

należy przedstawić dotychcza-
sową działalność oraz uzasad-
nienie wskazujące znaczenie jego 
osiągnięć dla powiatu poznań-
skiego. Wnioski można składać do 
31 października na adres mailowy 
joanna.felinska@powiat.poznan.
pl, pocztą na adres: Gabinet Staro-
sty, Starostwo Powiatowe, ul. Jac-
kowskiego 18, 60-509 Poznań lub 
osobiście w kancelarii Starostwa.              

Joanna Felińska

W restauracji Oskoma 
Trzaskowo odbył się finał 
projektu „Ty Ja My”, będą-
cego dopełnieniem akcji 
„Serce od serca”, polegają-
cej na szyciu poduszek w 
kształcie serca, wspierają-
cych rehabilitację pacjentek 
po mastektomii. 

– Panie, które zostały zaproszone 
wzięły udział w profesjonalnej sesji 
zdjęciowej na polu golfowym, także 

w ujęciu historycznym. Czuwał nad 
nimi cały sztab osób, m.in. stylistka 
czy też makijażystka – mówi Justyna 
Maćkowiak-Szukalska, jedna z orga-
nizatorek wydarzenia. W ramach 
projektu można również skorzystać 
z usługi pigmentacji medycznej.

– Dodajmy, że uczestniczkom 
akcji towarzyszyli lekarze, któ-
rzy opiekowali się nimi w trak-
cie choroby – dodaje. Cały projekt 
został objęty patronatem staro-
sty poznańskiego Jana Grabkow-

skiego oraz wójta gminy Czer-
wonak Marcina Wojtkowiaka, 
którzy byli obecni w Trzaskowie. 
– To kolejna akcja, której mam 
prawdziwą przyjemność patrono-
wać. Jej głównym celem jest przy-
pominanie o profilaktyce, wspar-
cie osób, które już zachorowały, a 
także edukacja oraz przypomnie-
nie o tym, co najważniejsze, że rak 
piersi jest wyleczalny, i to w 80 pro-
centach – podsumował Jan Grab-
kowski. (ts)

Kiełbasa w naszym regionie 
to nie tylko biała kiełbasa na 
wielkanocnym stole czy se-
zonowo spożywana z grilla z 
musztardą. 

W Poznaniu istnieje jeden z 
najstarszych cechów rzeź-

niczych w Polsce, a większość 
działających w regionie zakła-
dów masarskich powstała jeszcze 
przed II wojną światową. Wielko-
polska słynie z produkcji wieprzo-
winy, zwłaszcza hodowli świń rasy 
złotnicka, a od kilku lat z certyfi-
kowanej kiełbasy białej parzonej 
wielkopolskiej. Ale nie tylko, na 
przykład kiełbasa grodziska gości 
na naszych stołach od lat 70-tych 
ubiegłego wieku, zaś bułczanka 
grodziska wpisana jest na Listę 
Produktów Tradycyjnych. 

W powiecie poznańskim ważne 
miejsce wśród producentów 

wędlin zajmuje  Spółdzielnia 
Produkcyjna w Kruszewni w 
gminie Swarzędz, działająca od 
1952 roku, która co warto podkre-
ślić, jest też członkiem Szlaku Kuli-
narnego „Smaki Powiatu Poznań-
skiego”. Zresztą na samym szlaku 
znajdzie się kilka miejsc, gdzie 
można kupić i zjeść wyśmienite 
kiełbasy i wędliny. Kolejne poko-
lenie wędliniarzy z pasją i sma-
kiem pielęgnuje tradycję przetwo-
rów z mięsa w naszym regionie, co 
bardzo cieszy. Za co kochamy kieł-
basę? Za jej wielozadaniowość: 
doskonała na zimno i na gorąco; 
sprawdzi się na kanapce, w zapie-
kance, na grillu, w zupie; jest 
odpowiednią zakąską do moc-
niejszych trunków, a także sta-
nowi trzon sycących dań jedno-
garnkowych, np. leczo czy bigosu.

Aby uhonorować Międzynaro-
dowy Dzień Kiełbasy obchodzony 

16 sierpnia, Instytut Skrzynki zor-
ganizował wyjątkowy konkurs: 
w Muzeum Narodowym Rolnic-
twa i Przemysłu Rolno-Spożyw-
czego w Szreniawie kapituła kon-
kursowa degustowała niemal 30 
różnych kiełbas zgłoszonych w 
konkursie „Smak Kiełbasy 2022”. 
Uczestnikami konkursu byli pro-
ducenci, przetwórcy, restauracje 
i zakłady gastronomiczne z całej 
Wielkopolski. Wśród zgłoszeń 
nie zabrakło białej kiełbasy, suchej 
kiełbasy z dzika czy kabanosów 
z jagnięciny. Oprócz Grand Prix 
w trzech kategoriach, przyznano 
również certyfikaty za „Najlepszy 
Smak Powiatu Poznańskiego 2022 
– Smak Kiełbasy”. Wyniki kon-
kursu znaleźć można na stronie  
www.smakipowiatupoznanskiego.pl 

Liliana Kubiak
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Polecamy
FILM

Elvis

Film dla fanów Elvisa 
Presleya w reżyserii 

Baza Luhrmanna. Ale 
nie tylko, bo to bardzo 
solidne kino. Zwłaszcza 
w wykonaniu grającego 
główną rolę i zbierającego świetne recen-
zje Austina Butlera. Historia „Elvisa” zgłębia 
złożoną, ponad 20-letnią relację króla rock 
and rolla z Tomem Parkerem, która rozpo-
częła się wraz z początkiem bezprecedenso-
wej kariery piosenkarza, na tle ewoluującego 
krajobrazu kulturowego i końca amerykań-
skiej niewinności. W roli słynnego „Pułkow-
nika” i menedżera artysty Tom Hanks. Klu-
czowym elementem opowieści jest także 
jedna z najważniejszych i najbardziej wpły-
wowych osób w życiu Elvisa, czyli Priscilla 
Presley. W tej roli Olivia De Jonge.                         

Agata Klaudel-Berndt 
Kultura Tarnowa

GRA
Wyspy Tukana

To gra wykreślanka 
typu flip and write, 

w której wcielamy się 
w odkrywców eks-
plorujących dwie wysypy: Isla Petit oraz 
Isla Grande. Każdy z graczy otrzymuje wła-
sną mapę i ołówek, dzięki którym odkrywa 
ścieżki i tworzy połączenia między atrak-
cjami na wyspach. Co turę odsłania się dwie 
karty z terenami, które pokazują graczom, 
pomiędzy jakimi sąsiadującymi rodzajami 
terenów należy narysować na mapie ścieżkę. 
W miarę upływu gry, owe ścieżki tworzą 
sieć szlaków łączących wioski na wyspie z 
atrakcjami się na niej znajdującymi. Wyspy 
Tukana to jedna z lepszych wykreślanek. 
Zasady są banalnie proste, a rozgrywka daje 
dużo dobrej zabawy!

Tomasz Skoracki
Stowarzyszenie Miłośników  

Gier Planszowych Kości

KSIĄŻKA
Wazowie na polskim  
tronie
Iwona Kienzler     

Iwona Kienzler w najnow-
szej książce przybliża pol-

ską dynastię Wazów. Sporo 
dowiemy się oczywiście o królu Zygmun-
cie III i jego synach, Władysławie IV i Janie 
Kazimierzu, którym przyszło panować w 
wyjątkowych dla Rzeczypospolitej czasach. 
Autorka wiele uwagi poświęca również kobie-
tom, które były z nimi w związkach, a które 
nierzadko miały wpływ na wydarzenia histo-
ryczne. Jak zawsze w publikacjach Iwony 
Kienzler (ma na koncie ponad 80 książek i 
publikacji), historia Polski jest przybliżona w 
łatwy sposób, a książkę czyta się niczym wcią-
gającą powieść. Polecamy wszystkim, którzy 
chcą poszerzyć wiedzę o polskich władcach.           

Anna Walkowiak-Osowska
Biblioteka Publiczna Swarzędz

Piłkarze Lipna Stęszew jesz-
cze nigdy w historii klubu 
nie grali na poziomie IV ligi. 
– To dla nas wielkie wydarze-
nie. Drużyna radzi sobie bar-
dzo dobrze, a na trybunach 
jest coraz więcej kibiców. I 
to nas bardzo cieszy – mówi 
prezes klubu, Marian Płóci-
niczak.

Klub Sportowy Lipno 
Stęszew powstał w 

1926 roku na bazie Organi-
zacji Gimnastycznej Sokół, 
która działała w mieście 
od 1895 roku. Jako ciekawostkę 
można dodać, że pierwsze boisko 
mieściło się za traktem kolejowym 
na trawiastej łące, przy drodze do 
Trzebawia. Klub, co było wówczas 
standardem, zrzeszał wiele sek-
cji. Trenowali w nim m.in. piłka-
rze, lekkoatleci, bokserzy, szermie-
rze, gimnastycy, a później również 
koszykarze czy siatkarze. – Teraz 
mamy w klubie drużyny piłkar-
skie, kobiet i mężczyzn oraz hoke-
istów na trawie. Autonomiczną 
sekcją, choć występującą pod logo 
Lipna są szachiści – wylicza prezes.

Wizytówką klubu są oczywi-
ście piłkarze. Do tej pory ich naj-
większym sukcesem była gra na 
poziomie V ligi. W poprzednim 
sezonie drużyna prowadzona 
przez byłego reprezentanta Pol-
ski, Arkadiusza Kaliszana zdo-
łała jednak awansować klasę 
wyżej. I radzi sobie w niej zaska-
kująco dobrze. – Widać pracę, 
jaką wykonują zarówno zawod-
nicy, jak i sztab szkoleniowy. Tre-
ner Kaliszan jest z nami już trzeci 

sezon. Jaki stawiamy sobie cel? 
Chcemy zająć miejsce w środku 
tabeli i przede wszystkim pokazać 
kibicom dobrą, atrakcyjną piłkę. 
Tym bardziej, że ci kibice są jej 
spragnieni – uważa Marian Płó-
ciniczak.

Przyciągnąć fana futbolu na 
stadion nie jest zresztą łatwo, o 
czym przekonali się w Stęszewie 

w poprzednich latach. – W 
momencie, kiedy zaczęli-
śmy piąć się w górę tabeli 
jest ich jednak coraz wię-
cej. I to nas najbardziej cie-
szy, bo przecież gramy i 

pracujemy dla nich. Frekwencja 
na poziomie 400 osób na meczu 
jest dla nas miłym zaskoczeniem. 
Tym bardziej, że stęszewski kibic 
ma w czym wybierać. Do Pozna-
nia, gdzie gra Lech i do Grodziska 
Wielkopolskiego, w którym swoje 
mecze rozgrywa Warta jest prze-
cież od nas bardzo blisko. Mamy 
więc sporą konkurencję, z naj-
wyższej krajowej półki – zauważa 
prezes.  

Oczy kibiców ze Stęszewa są 
zwrócone na pierwszy zespół, 
który po czterech kolejkach IV ligi 
jest trzeci w tabeli, ale w klubie tre-
nują również najmłodsi. – Mamy 
grupy we wszystkich kategoriach 
młodzieżowych, od juniora po 
skrzatów i żaków. W sumie to ok. 
130 dzieciaków. Można powie-
dzieć, że zainteresowanie futbo-
lem jest spore. I to dotyczy nie 
tylko chłopców, ale również dziew-
czyn, których w klubie mamy ok. 
20. Pierwszy zespół gra obecnie 
na poziomie IV ligi, ale liczymy, że 
wkrótce, już pod wodzą nowego 

trenera Michała Chojnackiego, 
wskoczy na wyższy szczebel. Już 
ostatnio zabrakło im tylko punktu 
do awansu – wspomina Marian 
Płóciniczak.  

Bardzo popularny w Stęszewie, 
i to od wielu już lat, jest również 
hokej na trawie. Drużyna Lipna w 
swojej historii dwukrotnie uczest-
niczyła w rozgrywkach ekstra-
klasy. Od kilku sezonów zako-
twiczyła jednak na I-ligowym 
poziomie. – W pewnym momen-
cie brakowało nam świeżej krwi 
w drużynie, ale ostatnio do pierw-
szego zespołu dołączyło sporo 
juniorów i jestem pewien, że za 
dwa, trzy lata będziemy mieli iście 
stęszewską ekipę. Czy liczymy na 
powrót do elity? Nie stawiamy 
takiego celu, ale gdyby się udało, to 
nikt rozpaczać z tego powodu nie 
będzie – uśmiecha się prezes.

Gra w ekstraklasie ma swoje 
plusy i minusy. – Plusem para-
doksalnie jest to, że są krótsze 
wyjazdy, ponieważ w najwyż-
szej klasie grają przede wszystkich 
drużyny z Poznania i okolic. Nie 
da się jednak ukryć, że te najlep-
sze drużyny prezentują już bardzo 
wysoki poziom. To profesjonalne 
ekipy, którym pewnie trudno 
byłoby nam dorównać – przyznaje 
Marian Płóciniczak. – Mnie jed-
nak cieszy to, że zainteresowanie 
hokejem na trawie jest spore. We 
wszystkich grupach mamy ok. 60 
wychowanków. To dobrze rokuje 
na przyszłość. Do przeszłości też 
wracamy, bo przecież za kilka lat 
będziemy obchodzić 100-lecie 
klubu – kończy prezes.

Tomasz Sikorski

Lipno tworzy nową historię
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w swarzędzu biegali
starsi i młodsi…

Blisko półtora tysiąca za-
wodniczek i zawodników 
wystartowało w kolejnej, 
dziewiątej już edycji Bie-
gu 10 km Szpot Swarzędz, 
jednej z największych ulicz-
nych imprez na tym dystan-
sie w Wielkopolsce. 

– Ten bieg ma już swoją historię 
i jako powiat poznański zawsze 
chętnie go wspieramy. Robimy 
to, ponieważ zależy nam na pro-
mocji zdrowego stylu życia. A 
takie imprezy jak ta, to nie tylko 
świetna forma spędzania wolnego 
czasu, ale także doskonały przy-
kład dla młodych – stwierdził sta-
rosta poznański Jan Grabkowski, 
który wraz z burmistrzem Swa-
rzędza Marianem Szkudlarkiem 
dał sygnał do startu, który tym 
razem odbył się na rynku. 

Jak zwykle podczas swarzędz-
kiej imprezy, na trasie rywali-
zowali zarówno wytrawni bie-
gacze, jak i amatorzy. I to w 
bardzo różnym wieku. Najlepsi 
otrzymali nagrody, dyplomy 
i medale. Te ostatnie trafiły 
zresztą do wszystkich uczestni-
ków biegu. Wśród biegaczy roz-
losowano także upominki, w 
tym te od powiatu poznańskiego.   

– Wróciliśmy po dwóch latach 
przerwy spowodowanej pan-
demią, i wróciliśmy w bardzo 
dobrym stylu, bo frekwencja i 
pogoda dopisały – podkreślał Ire-
neusz Szpot, organizator imprezy. 
– Mnie najbardziej cieszy to, że tylu 
chętnych było do startu w biegu 
rodzinnym, który pod wieloma 
względami jest wyjątkowy. To 
zresztą bardzo ważne, aby zachęcić 
najmłodszych do biegania – dodał 
Paweł Bocian, radny powiatu 
poznańskiego, który m.in. wręczał 
nagrody zawodnikom. (ts)

Wielką przygodę przeżyli młodzi kolarze UKS TFP Jedynka Kórnik, którzy w Hamburgu 
wystartowali w 15. edycji Young Classics, jednym z największych wyścigów dla junio-
rów młodszych z kalendarza UCI. Podopieczni trenera Roberta Taciaka nie tylko ścigali 
się z rówieśnikami, ale także spotkali wiele gwiazd z zawodowego peletonu, m.in. trzy-
krotnego mistrza świata Petera Sagana. (ts)

FO
T. 

AN
N

A 
SK

AL
SK

A

FO
T. 

U
KS

 T
FP

 JE
DY

N
KA

 K
Ó

RN
IK

PŁYTA
Bridge of Sights
Robin Trower       

Bridge of Sights jest wes-
tchnieniem do tego, co minęło. Robin 

Trower prostymi środkami wyrazu, budu-
jąc nastrój poprzez emocje, riffy i tekst zdo-
łał stworzyć arcydzieło. Okazało się zresztą, 
że nie tylko jemu tęskno do czasów „gdy było 
lepiej”. Takich ludzi było zdecydowanie więcej, 
a „Bridge Of Sights” przez 31 tygodni utrzy-
mywała się w notowaniu amerykańskiego 
Billboardu. Prostocie i uczuciu, jaki przebija 
przez gitarę Trowera nie przeszkadza pro-
dukcja Matthew Fishera, współtowarzysza 
z czasów Procol Harum. Widać długoletnia 
znajomość i rozeznanie w muzycznych ocze-
kiwaniach współpracownika zrobiły swoje. 
Album pozbawiony jest pompy i sztuczności, 
chociaż na pewno nie można powiedzieć, aby 
nie miał siły. Siłę ma. I to jaką.                              

Jakub Kozłowski
Wydawnictwo In Rock


