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Bijaczewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Po-
znaniu; Marek Grzegorzewski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu oraz przedstawiciele gminnych władz samorządowych, 
dyrektorzy DPS z Poznania i województwa wielkopolskiego i kierow-
nicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu poznańskiego) 
Ewa Dalc, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, uroczyście otwo-
rzyła imprezę, zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy, którą 
rozpoczęły pokazy tańca w wykonaniu profesjonalnych artystów. Za 
sprawą występu grupy „On Broadway” poczuć można było klimat 
prawdziwego musicalu. Natomiast mistrzowskie wykonanie tanga, 
samby, czy rumby przedstawione przez tancerzy ze Studia Tańca 
„Angello”, duetu „Twister” oraz Poznańskiego Teatru Muzycznego, 
mocno podgrzały, i tak już gorącą, atmosferę. Następnie pojawił się 
mim, który dzięki wspaniałym środkom ekspresji wcielił się w role 

szalonego dyrygenta oraz muzyków niesubordynowanej orkiestry. Na koniec instruktorzy z Poznańskiego Cen-
trum Taiji zademonstrowali metody relaksacyjne, rodem z dalekich Chin.

Po części artystycznej rozpoczęła się walka o Puchar Starosty Poznańskiego. Zadaniem drużyn było zdobycie 
jak największej ilości punktów podczas warsztatów, które prowadzili tancerze, muzycy, plastycy oraz instrukto-
rzy sportowi. Niezwykle zacięta rywalizacja zakończyła się remisem. Sześć zespołów wzięło udział w dogrywce. 
Jury postawiło przed nimi niełatwe zadanie ułożenia minutowego układu choreograficznego, w rytm wygry-
wanej na bębnach muzyki. Śmiechu było co niemiara. W efekcie trofeum zdobyła drużyna reprezentująca Dom 
Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory. 

Impreza od samego początku cieszy się wśród mieszkańców DPS-ów olbrzymią popularnością. Jest bowiem 
nie tylko doskonałą okazją do rozrywki, lecz przede wszystkim stymuluje ogólny rozwój seniorów i osób niepeł-
nosprawnych. Maria Grabkowska, członek Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego, której problemy osób starszych są szczególnie bliskie, uważa, że wydarzenia 
tego rodzaju mają dla osób starszych ogromne znaczenie. Wpływają na kondycję fizyczną, ale przede wszyst-
kim pomagają w nawiązywaniu więzi społecznych, sprzyjają integracji środowiska oraz odnajdowaniu własne-
go miejsca wśród innych ludzi.

Dlatego też Ewa Dalc, podsumowując imprezę, słusznie zauważyła, że: „Zwycięzcami dzisiaj są wszyscy, któ-
rzy nie poddają się losowi i mimo przeciwności stawiają czoło własnym ograniczeniom”.    Ewa Przybył, Karolina 
Korcz, Gabinet Starosty

Portal Firm Powiatu Poznańskiego uruchomiony
Starosta Poznański Jan Grabkowski, podczas konferencji prasowej, 

która miała miejsce na początku września w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu, oficjalnie ogłosił uruchomienie Portalu Firm Powiatu 
Poznańskiego. Zachęcając do korzystania z nowo powstałej strony, 
Starosta omówił jej działanie, cele, odbiorców, poszczególne działy 
i możliwości rozwoju. Portal Firm Powiatu Poznańskiego jest pierw-
szym portalem z tak kompleksowo opracowanymi informacjami go-
spodarczymi prowadzony nie przez komercyjną firmę a przez samo-
rząd powiatowy. Ma być miejscem promocji firm z erenu powiatu. 
Jego wyjątkowość polega na tym, że poza dostępem do typowej bazy 
danych, użytkownicy portalu mają również możliwość zapoznania się 
z informacjami dotyczącymi przedsiębiorczości w powiecie poznań-

skim. Ma to być też miejsce, gdzie sami przedsiębiorcy dowiedzą się o interesujących konkursach, programach 
unijnych, znajdą potrzebne informacje gospodarcze z regionu i kraju. Celem portalu jest integracja środowiska 
biznesowego z terenu powiatu, stworzenie lokalnego forum Business to Business, giełdy dla sektora MSP oraz 
informacji dla dotychczasowych i potencjalnych inwestorów. Odbiorcami serwisu mają być przede wszyst-
kim menedżerowie podpoznańskich firm. Internet jest w tej chwili najtańszym środkiem masowego przekazu  
o największym zasięgu. W zdobywaniu informacji na temat biznesu w najbliższym otoczeniu ma pomóc wła-
śnie portal www.pfpp.com.pl    Hanna Kolanowska, Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą
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Jan Grabkowski, Starosta Poznański, podczas 
konferencji prasowej


