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Z POWIATU Z POWIATU

W ramach I Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku, odbywającego 
się w dniach 14 – 15 sierpnia br., mieszkańcy miasta i powiatu poznańskie-
go mieli okazję smakowania specjałów wielkopolskiej kuchni, posłuchania 
doskonałej muzyki i skosztowania wybornych trunków. Głównym punktem 
pierwszego dnia festiwalu był konkurs na „Najlepszą Nalewkę 2007.” Ocenie 
poddano alkohole produkowane wyłącznie domowymi sposobami – nieprze-
znaczone do komercyjnej sprzedaży. Przed Kapitułą Dobrego Smaku stanęło 
nie lada wyzwanie – wybranie najlepszego trunku spośród 62 zgłoszonych 
do rywalizacji. Degustujący, wśród których byli m.in. Hanna Banaszak, Iwa 
Trifonowa, Stanisław Sojka, Piotr Bikont i Jan Babczyszyn, przyznali nagrodę 
specjalną Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego, dla twórcy najlepszej 
nalewki z powiatu. Uznanie zdobył „Dziki koń. Pigwa”, specjał przygotowany 
przez Adama Ruszkowskiego z Lubonia. W nagrodę zwycięzca pojedzie na 
Węgry, gdzie spróbuje m.in. wybornych win tamtejszej produkcji. Kapituła 
doceniła smak, zapach i wygląd nalewki, która w konkursie głównym ustąpiła 
jedynie „Nalewce Żurawinowej”, przygotowanej przez Janusza Łakomca.

Pierwsza edycja imprezy okazała się nie tylko sukcesem artystycznym 
i towarzyskim. Tłumy odwiedziły stoiska licznych wystawców, którzy pre-
zentowali swoje produkty i wyroby rękodzieła. Uwagę przybyłych zwróciło 
szczególnie stoisko Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego 
ze Szreniawy. Można tam było spróbować swoich sił, obsługując dawne 
gospodarskie urządzenia. Kulinarne tajemnice zdradzili mistrzowie dobrego 
smaku. Na oczach publiczności przygotowywano apetyczne potrawy, który-
mi, po zakończeniu pokazu, częstowano zwiedzających.

 W namiocie powiatu poznańskiego polecano turystyczne atrakcje podpo-
znańskich gmin – miejsca noclegowe i trasy rowerowe, budzące szczególne 
zainteresowanie w czasie wakacji. Współpraca powiatu poznańskiego przy 
organizacji imprezy stworzyła okazję do zaprezentowania miejsc wartych 
odwiedzenia, interesujących i atrakcyjnych pod względem turystycznym, 
słowem – miejsc w dobrym smaku. Wieczorem na scenie wystąpili muzycy 
z Dixie Company, Retro Jazz Quartet, Max Klezmer Band, Trio Taklamakan, 
a także Przemysław Hałuszczak, Ewa Nawrot i Mike Edwards. 
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Powiat z dobrym smakiem

Stypendia Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów
Powiat Poznański informuje, że w ramach „Powiatowego programu wspie-

rania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży” do końca września 2007 r. uczniowie mogą 
składać wnioski o przyznanie Stypendium Rady Powiatu Poznańskiego.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą, prowadzonych przez Powiat Poznański. Warunkiem 
koniecznym do otrzymywania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w po-
przednim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej, równej co najmniej 5, 0.

Wnioski zgodne z odpowiednim wzorem składane są do dyrektora szkoły 
do 30 września 2007 r. Stypendium Rady Powiatu Poznańskiego przyznawa-
ne jest na okres roku szkolnego, liczonego od września do końca czerwca 
(10 miesięcy), w kwocie 200 zł miesięcznie.
Więcej informacji:

Uchwała Nr XXXII/309/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia  
27 września 2005 r.

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu tel. (061) 8410 754 
Piotr Pietryga

Wydział Edukacji

Adam Ruszkowski – najlepsza nalew-
ka z powiatu.


