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Talent Roku za spektakl

99-letnia pani Ula i ŚDS „Fountain House” z Poznania zdobyli główną nagrodę

Konkurs
Przedstawiciele poznańskiego
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Fountain House” zdobyli
nagrodę główną tegorocznej, siódmej edycji „Zlotu
Talentów”, czyli Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.
– Wszyscy jurorzy jednogłośnie stwierdzili, że poziom prezentowanych przez
uczestników naszej imprezy małych form teatralnych
wyraźnie poszedł w górę. I ta
nagroda jest tego wyrazem –
podsumował Jerzy Pelowski

z Domu Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie, który z ramienia powiatu poznańskiego organizował imprezę.
Artyści z „Fountain
House” swoim występem
oczarowali publiczność, a
prawdziwą furorę zrobiła 99-letnia pani Ula, która
znakomicie wywiązała się
ze swoich aktorskich zadań.
Nic też dziwnego, że na koniec imprezy wszyscy odśpiewali laureatce „Sto lat”, choć
z wielu stron dało się słyszeć
nie sto, a dwieście lat… Dodajmy, że aktorzy z poznańskiej placówki zaprezentowali krótki spektakl pod tytułem „Nuda przy śmietniku”.

– W sumie do tegorocznej edycji „Zlotu Talentów”
zgłoszono ponad 250 prac.
Uczestników mieliśmy ok.
200. Ta różnica wynika z tego, że wielu z naszych artystów zgłosiło po kilka prac
– dodaje Jerzy Pelowski.
Tak było choćby w przypadku Katarzyny Błoniewskiej, która otrzymała kilka
nagród za swoje prace plastyczne. – Tych było zdecydowanie najwięcej, ale też to
najbardziej popularna forma wyrazu artystycznego
w Warsztatach Terapii Zajęciowej – dodał organizator
imprezy.

W trakcie finału wyróżniono również najlepszych
w takich dziedzinach sztuki jak fotografia, piosenka,
teledysk oraz wspomniana
mała forma teatralna. – Poziom zdecydowanej większości prac był naprawdę wysoki – stwierdził Antoni Kalisz, członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, który zasiadał w konkursowym jury.
– Podstawowym celem „Zlotu Talentów” są jednak nie
nagrody, ale integracja środowiska, a także pokazanie, że wśród osób z niepełnosprawnościami nie brakuje wyjątkowo uzdolnionych
osób. Wielu z uczestników
to prawdziwi artyści – dodał.
Warto też odnotować,
że finałowe zmagania po
raz pierwszy odbyły się w
hali widowiskowo-sportowej w Mosinie. – Pierwszy
„Zlot Talentów” zorganizowaliśmy w Puszczykowie, a
przez pięć kolejnych lat gościliśmy w Luboniu. Uznaliśmy, że najwyższy czas na
zmianę – stwierdził Jerzy
Pelowski. W nowym miejscu, tak jak w poprzednich
latach, wszyscy świetnie
się bawili. Zwłaszcza kiedy
na scenie grał zespół Przed
Wschodem Słońca, który
poderwał uczestników imprezy do tańca. Nie dziwi
zatem, że wszyscy w świetnych humorach rozjechali
się do swoich domów.
Tomasz Sikorski

www.powiat.poznan.pl

W Owińskach jak w średniowieczu
Piknik
Każdego roku na jeden
dzień Owińska zamieniają
się w średniowieczną osadę.
A wszystko to za sprawą pikniku cysterskiego „Konwencjonalia”, który tradycyjnie organizowany jest pod
tamtejszym pałacem. Podczas jego trzynastej edycji
nie zabrakło rycerskich pojedynków, tradycyjnego jadła i mnóstwa kramów, na
których swoje wyroby prezentowali rzemieślnicy. Co
odważniejsi mogli też wziąć
miecz do ręki lub strzelić z
kuszy.
Dla wszystkich były
natomiast pyszne pierniki z potaszem, które stały się wizytówką pikniku.
W Owińskach nie zabrakło także bardziej współczesnych akcentów. Dla najmłodszych przygotowano
plac zabaw, a dla starszych
koncerty. Na scenie wystąpił zespół Supermenki, a
potem pojawił się duet Queens of Violin, który zaprezentował muzykę klasyczną graną na elektrycznych
skrzypcach.
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Warto dodać, że w trakcie imprezy w specjalnym
autobusie można było oddać krew. Zanim jeszcze zabawa rozpoczęła się na dobre, pod pałac zjechali też
uczestnicy trzynastego Cysterskiego Rajdu Rowerowego. Każdy zatem znalazł
coś dla siebie. Organizatorem pikniku, który wsparł
powiat poznański, był Związek Harcerstwa Polskiego –
Hufiec Czerwonak. (ts)

Fotoreportaż z Pikniku Rodzinnego
„Bezpieczni w Powiecie” w Bolechowie
na stronie 3

Powiatowa Rada
– Rozumiemy potrzeby
osób z niepełnosprawnościami i staramy się im pomagać na różne sposoby. Jednym z nich było powołanie
Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych – mówił wicestarosta poznański Tomasz Łubiński w trakcie spotkania,
podczas którego podziękowano członkom Rady kadencji 2015-2019 i jednocześnie
wręczono nominacje na no-

wą, czteroletnią kadencję.
Ustępującej Radzie przewodniczyła Anita Wachowiak.
– W naszej działalności poruszaliśmy m.in.
kwestie związane z mieszkalnictwem chronionym,
spółdzielniami
socjalnymi, zakładami aktywizacji zawodowej, orzecznictwem wobec osób z niepełnosprawnościami, pułapką
rentową i wyuczoną bezradnością. Członkowie Rady zostali także zaznajomieni z

zasadami funkcjonowania
instytucji i placówek na terenie powiatu poznańskiego, których działalność jest
skierowania do osób niepełnosprawnych – relacjonowała przewodnicząca.
– Rada jest jednak przede wszystkim organem doradczym starosty poznańskiego w zakresie inspirowania przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób
z niepełnosprawnościami,

a także realizacji ich praw.
Jej zadaniem jest także opiniowanie powiatowych projektów na rzecz tej grupy
społecznej oraz ocena ich
realizacji – dodała Elżbieta Tonder. Powiatowy Pełnomocnik do spraw Osób
Niepełnosprawnych jest jedną z pięciu osób, które znalazły się w nowo powołanej
Radzie. Oprócz niej są tam:
Irena Skrzypczak, Konrad
Kołbik, Hubert Łaganowski
oraz Krzysztof Błaszyk. (ts)
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Staramy się pomagać na różne sposoby
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Święto polskiej piosenki w Luboniu

Witamy jesień
w Wierzenicy
Rajd

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Koło
„Łaziki” Swarzędz oraz Oddział Środowiskowy Poznań
Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka zapraszają
do wzięcia udziału w rajdzie
pod nazwą „Witamy jesień
w Wierzenicy”. Jego uczestnicy będą mogli m.in. zwiedzić zabytkowy drewniany kościół pw. św. Mikołaja
oraz kryptę Cieszkowskich.
Będzie też konkurs wiedzy
krajoznawczej o Auguście
Cieszkowskim i gminie Swarzędz. Dla uczestników przygotowano cztery rodzaje
tras: autokarowo-pieszą, pieszą, rowerową oraz dowolną. Wszystkie one są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Meta rajdu, który zaplanowano na 28
września, ulokowana będzie
na placu przy kościele w Wierzenicy. (ts)

Festiwal
Piosenki Krzysztofa Dzikowskiego będą tematem
przewodnim Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń
2019. Na scenie pojawią się
również Skaldowie i Kombii.
– Nasza impreza każdego roku potwierdza, że polską piosenkę można kochać, cenić i
podziwiać. Dlaczego? Bo polska piosenka ma wszystko

to, co stawia ją w hierarchii
polskiej kultury na wysokim
miejscu. Ma piękną melodię,
świadomy poetycko tekst i
świetnego wykonawcę. By
nie było wątpliwości, wystarczy odwiedzić w dniach 4-6
października Luboń – mówi
Michał Kosiński, dyrektor
artystyczny imprezy. Luboński festiwal, oprócz dobrej
zabawy, ma na celu wyłonienie i promocję młodych, utalentowanych wykonawców
oraz propagowanie warto-

ściowej muzycznie i literacko
polskiej piosenki.
W 2016 roku impreza
zmieniła formułę, nazwę
i patrona. Organizatorzy
chcieli jeszcze bardziej zaznaczyć wyjątkowość polskiej piosenki, dlatego festiwal zyskał patrona – Janusza Kondratowicza. Niezwykłą postać, ikonę historii
polskiej piosenki. Taką ikoną jest również tegoroczny
bohater, czyli Krzysztof Dzikowski. Przeboje „Ciągle pa-

Sentymentalna podróż
z Fisz Emade Tworzywo
Koncert

Fisz Emade Tworzywo to
absolutna czołówka polskiej
muzyki. Oczywiście tej alternatywnej, która nie goni za tanią popularnością.
Grupa prowadzona przez
braci Waglewskich powróciła na scenę z nowym albumem pt. „Radar”. Tym razem panowie sięgają do muzycznego tygla lat 80., inspirując się muzyką disco,
ale też rockiem, zarówno
klasyczną americaną, jak i
krautrockiem. Z inspiracji
wydobywają własne, niepowtarzalne charakterystyczne brzmienie. Znajdziemy
tu zatem utrzymane w klimacie lat 80-tych bity, mocne rockowe solo i syntezatorowe dźwięki, które w rękach muzyków oczarowują

da”, „Dzień jeden w roku”,
„Mały książę”, „Tak bardzo
się starałem” czy „Anna Maria”, do których napisał teksty, zna przecież każdy miłośnik polskiej piosenki.
Co jeszcze wydarzy się w
Luboniu? – To właśnie u nas,
45-lecie pracy artystycznej,
będzie świętował Mietek Jurecki. Jubilat na scenie pojawi się w towarzystwie najlepszych gitarzystów. Będą
też Skaldowie, czyli prawdziwa historia polskiej piosenki.
Spodziewamy się także Bogdana Olewicza, Anny Kondratowicz, Ryszarda Poznakowskiego, Mariana Pysznika, Jacka Cygana, Marka Gaszyńskiego – wylicza Michał
Kosiński. – Tegoroczna edycja to również Święto Lubonia – 65 lat trwania miasta
– i z tej okazji posłuchamy
zespołu Kombii – dodaje dyrektor artystyczny imprezy.
Więcej informacji na temat
festiwalu na stronie www.festiwal.lubon.pl (ts)

Smak Powiatu Poznańskiego
na Poznańskiej Pyrze
Festyn

swoim niezwykłym klimatem retro.
– Ta autorska interpretacja muzyki lat 80. zabierze nas w piękną sentymentalną podróż, bo to „muzyka drogi”. Z jednej strony daje wytchnienie, z drugiej zmusza do wyostrzenia
zmysłów. Nastawienia swojego własnego „radaru”. Melancholijna, ale i ironiczna.
Opowiada historię miłosną
w trudnych, rozpolitykowanych i niepewnych czasach
– czytamy na stronie sucholeskiego Centrum Kultury.
Bo to właśnie tam Fisz Emade Tworzywo wystąpią 4
października. Początek koncertu o godz. 19.00. Bilety w
cenie 50/40 zł do nabycia w
sekretariacie CKiBP w Suchym Lesie. (ts)

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza na cykliczną
imprezę plenerową pod nazwą „Poznańska Pyra”, która odbędzie się w niedzielę, 6 października, w godz.
11.00-17.00. To doroczne wydarzenie ma na celu
przede wszystkim przybliżenie widzom historii uprawy ziemniaków. Jest ono
zarazem wyśmienitą okazją do popularyzacji Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie, służącej upowszechnianiu jego
zbiorów oraz poszerzeniu
wiedzy zainteresowanych
dziejami techniki rolniczej
związanej z uprawą i zbio-

rem tego popularnego w
Wielkopolsce warzywa.
Dodajmy, że festyn od
lat z powodzeniem angażuje
społeczność lokalną i wszystkich zwiedzających poprzez
ich bezpośredni udział w stanowiskach interaktywnych,
a także przyczynia się do
umocnienia poczucia tożsamości regionalnej. Imprezie
towarzyszyć będzie prezentacja zabytkowych maszyn
do zbioru ziemniaków, pokaz
twórców i rzemieślników ludowych oraz Koła Gospodyń
Wiejskich. Moc atrakcji czeka także na najmłodszych.
Ozdobą tegorocznej edycji
„Poznańskiej Pyry” będzie
konkurs na „Najlepszy Smak
Powiatu Poznańskiego –
Smak Pyry”. Warto więc pojechać do Szreniawy. (mg)

„Mikromusic z Dolnej Półki”
Koncert

FOT. CKIBP SUCHY LAS

To będzie wyjątkowy muzyczny wieczór. 27 września, w
ramach kolejnej edycji Nocy
Kościołów i z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki,
odbędą się dwa koncerty – w
Uzarzewie oraz Owińskach.
Ten pierwszy odbędzie się o
godz. 17.00, w drewnianym
kościele pw. św. Michała Archanioła. Publiczności zaprezentuje się tam Mate.O.,
który wraz z gitarzystą Adamem Szewczykiem stworzy
muzyczny spektakl wypełniony brzmieniem akustycznych gitar i charakterystycznym, ekspresyjnym śpiewem. Będzie też trochę popu,
jazzu i bluesa.
Dwie godziny później
w kościele pw. św. Jana
Chrzciciela w Owińskach
ze swoim recitalem wystąpi Magda Umer. To z kolei
gratka dla miłośników piosenki literackiej, dla których muzyka i tekst muszą
stanowić nierozerwalną całość. Przed i po każdym z
tych koncertów będzie możliwość zwiedzania kościołów w towarzystwie księdza
lub regionalisty. Dla tych,
którzy chcieliby obejrzeć
dwa występy, organizatorzy
proponują bezpłatny autobus, który o godz. 16.15 wystartuje z parkingu przy ul.
św. Marcina w Swarzędzu.
Powrót autokaru do miejsca
startu po zakończeniu drugiego z koncertów. (ts)
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Muzyka

Grupa Mikromusic nie tak
dawno wydała album pt. „Z
Dolnej Półki” i w ramach trasy promocyjnej to wydawnictwo zawita do Centrum Kultury w Przeźmierowie. Zespół
prowadzony przez Natalię
Grosiak gra muzykę określaną jako avant pop lub art pop.
W ich twórczości słychać inspiracje słowiańskim folkiem,
jazzem, rockiem i elektroniką. Grupa ma na koncie sześć

płyt studyjnych i trzy koncertowe.
„Mikromusic z Dolnej Półki” to całkiem nowa, akustyczna odsłona zespołu. Muzycy, szukając niecodziennych
brzmień sięgnęli po nietypowe instrumenty. Jak sami
zapewniają „czego nie umieli zrobić, kupili u lokalnych
rzemieślników, bądź znaleźli na targu staroci”. Bilety na
koncert, który odbędzie się 27
września o godz. 19.00, w cenie 35 zł. (ts)

Dynia ma
swój festiwal
Imprezy
Jakub Kuroń będzie gościem specjalnym VI Festiwalu Dyni, który tradycyjnie odbędzie się w Deli
Parku w Trzebawiu. – Dynia z roku na rok zyskuje
sobie w naszym kraju coraz większe grono zwolenników. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu, postanowiliśmy jeszcze bardziej urozmaicić naszą imprezę – zapewniają
organizatorzy. Dodajmy, że
pokazy kulinarne Jakuba
Kuronia zaplanowano na 6
października.
Festiwal rozpocznie się
jednak już dzień wcześniej.
W trakcie dwudniowej zabawy atrakcji na pewno nie
zabraknie, przede wszystkim dla najmłodszych. Będzie zatem wspólne gotowanie zupy dyniowej, wystawy
i dekoracje z dyni, warsztaty GO4Robot, labirynt niespodzianek, kiermasz rękodzieła czy też warsztaty kreatywne dla dzieci z Krainą
Szycia. W trakcie Festiwalu będzie można także kupić
dynie oraz mnóstwo przetworów owocowo-warzywnych. (ts)

Jedyne takie
Super Duo
Spektakl
Do Suchego Lasu zawita jedyne w swoim rodzaju Super Duo. Tworzą je dwaj
znakomici aktorzy, Marian Opania i Wiktor Zborowski, którzy na deskach
tamtejszego Centrum Kultury zaprezentują barwny i
dowcipny program. W jego
trakcie będzie można usłyszeć m.in. najlepsze teksty z
Kabaretu Starszych Panów
czy też charakterystyczne
dla humoru żydowskiego
szmoncesy, zapożyczone ze
starych warszawskich kabaretów.
W trakcie koncertu zabrzmią też znakomite i kultowe już piosenki Wojciecha
Młynarskiego, Włodzimierza Wysockiego czy też Jacquesa Brela. Całość występu przeplatana będzie zabawnymi anegdotami zza
kulis teatru oraz opowieściami z planu filmowego. Ten
wyjątkowy spektakl będzie
można obejrzeć 27 września,
o godz. 19.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w
Suchym Lesie. Bilety w cenie 60/50 zł. (ts)
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Takiej zabawy dawno nie było…

Więcej zdjęć na:
powiat.poznan.pl
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Tegoroczny piknik rodzinny „Bezpieczni w powiecie poznańskim” był pod
każdym względem wyjątkowy. Przede wszystkim ze względu na to, że zbiegł
się z rocznicą 20-lecia powiatu poznańskiego. Z tej okazji, na tych którzy odwiedzili Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 8 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bolechowie, czekało mnóstwo atrakcji. A jak się bawiliście w Bolechowie? Chyba wyśmienicie, o czym można się przekonać
przeglądając piknikowe fotograﬁe…
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Młodzież ważniejsza niż liga

Z Buku do kadry
Piłka ręczna

Koszykówka

– W przypadku drużyn żeńskich jesteśmy chyba rekordzistami, bo nasze zespoły
zagrają we wszystkich kategoriach wiekowych, od II ligi po U-11 – dodaje. Dziewczyny ze Swarzędza w minionym roku, w imponującym
stylu, wywalczyły awans do
I ligi, ale w klubie uznano, że
to jeszcze nie jest czas, aby
rzucać się na tak głęboką wodę. – Między I a II ligą jest
duży przeskok. Musielibyśmy zatem wzmocnić kadrę
czterema doświadczonymi
zawodniczkami. Prowadziliśmy nawet wstępne rozmowy z kilkoma z nich, ale niewiele z nich wyniknęło. Ale
też konkurencja w naszym
regionie jest spora. W Poznaniu są przecież AZS i MUKS.
A my nie jesteśmy klubem,
który sprowadza koszykarki
z innych regionów Polski, zapewnia im duże pieniądze i
wynajmuje mieszkania. To
nie nasz styl i nie nasza droga. Dla nas najważniejsze są

FOT. LIDER SWARZĘDZ

Koszykarki UKS Lidera
Basket Swarzędz rozpoczynają nowy sezon. – Do
rozgrywek ligowych zgłosiliśmy aż dziesięć drużyn,
dziewięć żeńskich i jedną
męską – mówi Marcin Madanowski, dyrektor sekcji.

Koszykarki UKS Lidera Swarzędz to wizytówka tego miasta

dzieci i młodzież – zapewnia
Marcin Madanowski.
Stąd decyzja, aby zachować miejsce w II lidze. Lider
nie jest zresztą jedynym zespołem, który zdecydował
się na taki krok. Przed nowym sezonem z występów
na zapleczu Basket Ligi Kobiet zrezygnowało aż pięć
ekip. – W naszym przypadku była to przemyślana decyzja i wcale nie traktujemy jej
jako kroku w tył. Nasza młodzież po prostu nie jest jeszcze gotowa na podjęcie takiego wyzwania – mówi dyrektor sekcji. Zamiast wydawać pieniądze na koszykarki

z zewnątrz, klub zakupił najnowocześniejszą na świecie
maszynę do rzutów ze Stanów Zjednoczonych. Praca
z młodzieżą w swarzędzkim
klubie stoi zresztą na najwyższym poziomie. Wystarczy tylko wspomnieć o medalu mistrzostw Polski zdobytym w minionym sezonie
przez kadetki trenerek Anny
Talarczyk i Magdaleny Dedio.
– W tym sezonie liczymy
przede wszystkim na nasze
juniorki U-18. Mamy też bardzo ciekawy zespół w roczniku 2006 – zapewnia Marcin Madanowski. Znakomite

występy młodzieżowych drużyn Lidera sprawiły, że kilka
zawodniczek ze Swarzędza
zostało powołanych do kadry wielkopolskiej, a nawet
reprezentacji Polski. Jedna z nich, Malina Piasecka,
zagrała na niedawnych mistrzostwach Europy do lat
16. Warto się tym chwalić,
choć w tym przypadku jest
też druga strona medalu,
bo… Malina od pewnego czasu jest już zawodniczką AZS
Poznań. – Nie ma też z nami
Magdy Wojdalskiej, której
klub z Sosnowca zaproponował niewyobrażalne dla nas
warunki. Jedną z młodszych

zawodniczek wziął MUKS.
To cena, jaką płacimy za nasze wyniki. Wiele klubów wyznaje bowiem zasadę, że łatwiej kogoś sprowadzić, niż
wychować – uważa dyrektor sekcji. Doskonałą pracę z
młodzieżą w Liderze zauważył też Polski Związek Koszykówki, przyznając Swarzędzowi projekty koszykarskie
KOSSM i SMOK.
Dzięki nim w gminie od
września wystartowały dwa
całkowicie bezpłatne ośrodki
szkolenia dla dziewczynek. –
I na tym właśnie w tym roku chcemy się skupić – zapewnia Marcin Madanowski. Obecnie w ramach tych
projektów, w czterech grupach wiekowych trenuje aż
80 dziewczyn. – Zrobiliśmy
też nabór wśród chłopców,
choć wielkich tradycji w tym
względzie nie mamy. Zainteresowanie przeszło jednak
nasze oczekiwania, bo od razu zgłosiło się 40 młodych
zawodników. Być może to
efekt bardzo dobrego występu reprezentacji na mistrzostwach świata. O koszykówce z dnia na dzień zrobiło się
bowiem głośno. Nas w każdym razie takie zainteresowanie basketem bardzo cieszy – kończy Marcin Madanowski.
Tomasz Sikorski

FOT. LKTS LUBOŃ

Postrachem ligi liderki lubońskiej drużyny

Zuzanna Sułek i Paulina Nowacka rozdają karty w I lidze

Tenis stołowy
Tenisistki stołowe LKTS
Luveny w niezłym stylu
rozpoczęły rozgrywki I ligi.
– To wyjątkowy sezon, ponieważ na tym poziomie rozgrywek mamy aż dwa zespoły.
Dziewczyny występujące w
tym pierwszym na pewno będą chciały walczyć o jak najwyższą lokatę w tabeli. Młodzież grająca w rezerwach

ma natomiast zbierać doświadczenia – mówi prezes
Mariusz Pyśk. Obie ekipy z
Lubonia zmierzyły się już na
inaugurację rozgrywek i zdecydowanie lepsze w tej konfrontacji był zawodniczki z
pierwszego zespołu, ogrywając młodsze koleżanki 10:0.
W następnej kolejce obie
ekipy z powiatu poznańskiego doznały porażek. LKTS
I przegrał we własnej sali

4:6 z Luks-Agro Sieć Chełmno, a rezerwy poległy 1:9 w
Nadarzynie. Bardziej udana była następna seria spotkań, w której pierwszy zespół przywiózł remis z Rawy Mazowieckiej. Zadecydowała o tym kapitalna postawa liderek. Paulina Nowacka
oraz Zuzanna Sułek wygrały
bowiem oba swoje pojedynki
singlowe. Ta pierwsza dołożyła jeszcze punkt w deblu, grając w parze z Anitą Chudy.
Paulina Nowacka na ten
moment jest zresztą najskuteczniejszą zawodniczką I ligi. Tenisistka stołowa z Lubonia grała sześć razy i za
każdym razem odchodziła
od stołu z podniesioną głową. Tuż za nią w tym rankingu plasuje się wspomniana
Zuzanna Sułek, która może
się pochwalić bilansem spotkań 5:1. A to przecież zale-
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Reprezentantka klubu Red
Hot Czili Buk otrzymała powołanie do reprezentacji Polski w piłce ręcznej plażowej.
Nominację do kadry otrzymała bramkarka Małgorzata Kochańska-Lizewicz, która nie tak dawno została wybrana najlepszą zawodniczką
na swojej pozycji podczas mistrzostw Polski. – Gosia dzięki wspaniałym występom w
tym sezonie zagra teraz na
Igrzyskach Sportów Plażowych ANOC Olympic w Katarze – czytamy na stronie Red
Hot Czili Buk.

Tarnovia najwyżej
Piłka nożna
Tarnovia jest obecnie najwyżej notowaną drużyną piłkarską w powiecie poznańskim.
Zespół z Tarnowa Podgórnego po wygranych 1:0 derbach
w Swarzędzu oraz 4:2 na własnym boisku z Centrą Ostrów
awansował na 7. miejsce w tabeli grupy wielkopolskiej IV ligi. Oczko niżej jest Unia Swarzędz, która w ostatniej kolejce pokonała na wyjeździe
3:1 Polonię Kępno. W miniony weekend trzy punkty zainkasowała również Kotwica,
ogrywając 3:0 w Kole tamtejszą Olimpię. Dzięki tej wygranej piłkarze z Kórnika zajmują 10. lokatę w tabeli. Liderem
jest LKS Gołuchów, który w
tę sobotę (godz. 14.00) przyjedzie na mecz do Swarzędza.

Teraz mistrzostwa
dwie 15-latka! Te znakomite
statystyki będzie można wyśrubować już w tę sobotę, bo
do Lubonia przyjedzie ekipa
z Luzina. Początek meczu zaplanowano na godz. 16.00.
W drugim zespole liderką jest Aleksandra Nowak,
która do tej pory wygrała
trzy ze swoich sześciu pojedynków. Są to zresztą jedyne wygrane mecze przez drugi zespół LKTS. – Dla tych
dziewczyn każda potyczka
z wyżej notowanymi zawodniczkami jest nauką. Wyniki w tym przypadku są sprawą drugorzędną – uważa
prezes. Póki co, rezerwy z
trzema porażkami na koncie, plasują się na ostatnim,
dziewiątym miejscu w tabeli. W ten weekend młodzież z
Lubonia pojedzie szukać kolejnych wygranych setów do
Białegostoku. (ts)

Kolarstwo
W Pruszkowie odbyło się
Grand Prix Polski w kolarstwie torowym. Wystąpili
tam Nikol Płosaj i Patryk Rajkowski z UKS TFP Mróz Jedynki Kórnik oraz Filip Prokopyszyn z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne. Ten ostatni
kapitalnie wypadł w madisonie, w którym wraz z Danielem Staniszewskim, pokonali wszystkich rywali. Filip był
też drugi w wyścigu drużynowym. W konkurencjach zespołowych świetnie wypadli
także kolarze z Kórnika, bo
zarówno Nikol Płosaj, jak i Patryk Rajkowski w wyścigach
drużynowych stanęli na najwyższym stopniu podium. Nikol była też trzecia w madisonie z Darią Pikulik, a Patryk
zajął również trzecią lokatę
w keirinie. W ten weekend
w Pruszkowie odbędą się mistrzostwa Polski. (ts)

