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W  środowisku 
osób z nie-

pełnosprawnościami 
nie brakuje osób uta-
lentowanych. To wła-
śnie z myślą o nich, już 
od kilku lat, organi-
zowany jest Powiatowy Przegląd Twórczo-
ści Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 
– mieszkańców Powiatu Poznańskiego pod 
nazwą „Zlot Talentów”. – W tym roku odbę-
dzie się jubileuszowa, dziesiąta edycja Prze-
glądu. Planujemy, że jej finał odbędzie się we 
wrześniu br. w hali widowiskowo-sportowej 
w Mosinie – mówi Jerzy Pelowski z Domu 
Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.

– W trakcie uroczystej Gali artyści zapre-
zentują swoje uzdolnienia w następują-
cych dziedzinach sztuki: plastycznej, foto-
graficznej, filmowej, muzycznej i teatralnej. 
Na laureatów czekać będą nagrody rze-
czowe. Spośród wszystkich uczestni-
ków Przeglądu wyłoniony zostanie „Talent 
Roku 2022”, który otrzyma nagrodę indy-
widualną – dodaje. Organizatorem zada-
nia jest Fundacja Polskich Kawalerów Mal-
tańskich „Pomoc Maltańska”. Projekt 
finansowany jest z budżetu powiatu poznań-
skiego. Więcej informacji na stronie  
www.powiat.poznan.pl (ts)

Wolontariuszki z Rogalina  
pilnują porządku i dbają  
o przyrodę
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Tarnowo Podgórne 
ma już 20 lat
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UKS Swarek Swarzędz 
zdobył kolejne medale 
mistrzostw Polski

strona 4

RoweRami po nowej ścieżce

o kultuRze w nowym centrum
W  nowym Centrum Tradycji i Kul-

tury w Komornikach odbyło się 
wyjazdowe posiedzenie dwóch komisji Rady 
Powiatu w Poznaniu:  Promocji i Rozwoju 
Regionalnego oraz Kultury, Kultury Fizycz-
nej i Turystyki. – To nie jest przypadek, że 
spotkaliśmy się właśnie w tym miejscu. Już 
w roku ubiegłym zaplanowaliśmy to posie-
dzenie, ale wówczas ze względu na pande-
mię i obostrzenia z niej wynikające, musieli-
śmy je odwołać – mówił Mirosław Wieloch, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu i radny z 
gminy Komorniki. – O czym dzisiaj dyskuto-
waliśmy? W trakcie posiedzenia dowiedzie-
liśmy się m.in. tego, jak gmina promuje się 
poprzez kulturę. Mieliśmy też okazję wymie-
nić poglądy z przedstawicielami Komisji 
Promocji miejscowej Rady Gminy – dodał.

Spotkanie było także doskonałą okazją, aby 
bliżej zapoznać się z działalnością powstałego 
przed dwoma laty Centrum Tradycji i Kul-
tury. – W budynku mieści się Gminny Ośro-
dek Kultury oraz Biblioteka Publiczna. Nasza 
oferta jest bardzo bogata. Staramy się choćby 
inwestować w naszą młodzież, by mogła roz-
wijać swoje talenty. Na wielu płaszczyznach 
wspieramy także seniorów, których w gminie 
nie brakuje. Mając salę na 350 osób możemy 
również organizować ciekawe koncerty. I 

to robimy – podkreślał Damian Konieczek, 
dyrektor placówki i jednocześnie czynny śpie-
wak operowy, związany z Teatrem Wielkim 
w Poznaniu. – Centrum zdążyło też już zdo-
być kilka cennych wyróżnień – dodał wójt Jan 
Broda, który w ubiegłym roku w Warszawie, 
w imieniu placówki odebrał nagrodę w kon-
kursie na Obiekt XXV-lecia.

– Bo to rzeczywiście piękny obiekt. Teraz 
trzeba zrobić wszystko, aby przyciągnąć do 
niego mieszkańców, aby mogli z niego jak 
najczęściej korzystać – stwierdził wicesta-
rosta poznański Tomasz Łubiński, który 
także przyjechał na posiedzenie Komisji. 
– Na jakim polu współpracujemy z gminą 
Komorniki? W tej chwili to przede wszyst-

kim wsparcie dla uchodźców. W zakresie 
inwestycji ściśle współpracujemy przy budo-
wie tunelu na ulicy Grunwaldzkiej, który 
w części własnej jest współfinansowany 
zarówno przez nas, jak i gminę. W ostatnich 
dniach oddaliśmy także do użytku ścieżkę 
pieszo-rowerową z Komornik do Szreniawy. 
Poza tym jeszcze przed pandemią gmina zło-
żyła zapotrzebowanie na wsparcie psycholo-
giczno-pedagogiczne. Miało ono dotyczyć 
dzieci uczących się w trakcie lockdownu i 
problemów z tego wynikających. Myślę jed-
nak, że w obecnej sytuacji tym wsparciem 
trzeba będzie również objąć dzieci, które 
przybywają tutaj z Ukrainy – dodał.

Tomasz Sikorski

Jubileuszowy zlot
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Blisko trzysta osób wzięło udział w 
rodzinnym rajdzie rowerowym po 
Wielkopolskim Parku Narodowym 
pod nazwą „Poszukaj z nami wio-
sny”. – Liczba chętnych przerosła 
nasze oczekiwania – przyznali orga-
nizatorzy. Impreza była połączona z 
otwarciem nowej ścieżki rowerowej 
z Komornik do Szreniawy.

Ścieżka rowerowa Komorniki-Szreniawa 
powstała z potrzeby zwiększenia zasięgu 

oraz wykorzystania zasobów transportu 
publicznego w obszarze gminy Komorniki i 
powiatu poznańskiego. Dzięki rozszerzeniu 
udziału transportu rowerowego oraz publicz-
nego w przewozach osób, czas podróży pasa-
żerów zostanie skrócony. Zwiększona zostanie 
również dostępność do środków transportu, 
co w rezultacie wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa podróżujących i zmniejszenie nie-
korzystnego oddziaływania na środowisko.

– Ta ścieżka ma swoją historię. W poprzed-
nich konkursach, liderem związanym z apli-
kacją o jej budowę była gmina Komor-
niki. Niestety, wówczas nie udało się 
pozyskać odpowiedniego wsparcia finan-
sowego. Wtedy jednak, w tak zwanej rezer-
wie ze środków Metropolii Poznań i Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
rola wspomnianego lidera przypadła nam i 

to dofinansowanie, w wysokości 85 pro-
cent otrzymaliśmy. Wartość całej inwesty-
cji szacujemy na ok. 2,1 miliona złotych, 
wkład samorządowy jest dzielony po poło-
wie – mówił wicestarosta poznański Tomasz 
Łubiński. – Ta inwestycja jest najlepszym 
dowodem na to, że współpraca popłaca – 
dodał wójt gminy Komorniki, Jan Broda.

Zarówno on jak i wicestarosta byli jed-
nymi z tych, którzy przecięli wstęgę i tym 
samym dokonali symbolicznego otwar-

cia ścieżki rowerowej. Zaraz potem na trasę 
rajdu wyruszyli rowerzyści. Byli wśród nich 
zarówno wytrawni miłośnicy dwóch kółek 
jak i ci początkujący. Nie zabrakło też rodzin 
z dziećmi. Wszyscy oni mieli do pokona-
nia trasę długości ok. 14 kilometrów. Udział 
w imprezie był bezpłatny. Dla wszystkich, 
którzy pojawili się na stadionie w Komor-
nikach, gdzie usytuowano start oraz metę 
rajdu, przewidziano wiele atrakcji. Takich jak 
choćby losowanie roweru górskiego, którym 

odjechał jeden z uczestników imprezy. Naj-
ważniejsza była jednak świetna zabawa. Tym 
bardziej, że pogoda dopisała.

Budowa ścieżki rowerowej jest pierwszym 
etapem na drodze do stworzenia we wsi 
Szreniawa węzła przesiadkowego z prawdzi-
wego zdarzenia, który umożliwi mieszkań-

com swobodne podróżowanie między oko-
licznymi miejscowościami w sposób szybki, 
łatwy i komfortowy. – Wiemy, że gmina ma 
takie plany. To na pewno przyczyni się do 
podniesienia komfortu życia i podróżowa-
nia jej mieszkańców, ale także do podnie-
sienia jakości obsługi osób odwiedzających 
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie, znajdują-
cego się w pobliżu stacji – stwierdził Tomasz 
Łubiński. Dodajmy, że ze stacji Szreniawa 
można dziś dojechać pociągiem zarówno do 
Poznania jak i do Wolsztyna.  

Tomasz Sikorski

300
osób wzięło udział  

w rodzinnym rajdzie 
rowerowym po WPN

Pomoc dla Ukrainy 

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

aby wejść na stronę
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Wieczór tolkienowski
25 marca obcho-
dziliśmy Światowy 
Dzień Czytania 
Tolkiena. Święto 
powstało z inicja-
tywy angielskiego 
Towarzystwa Tol-

kienowskiego. Data nie jest przy-
padkowa, bo to właśnie tego dnia 
zakończono Wojnę o Pierścień – 
mieszkańcy Śródziemia obalili Sau-
rona, planującego przejąć władzę 
nad tą mityczną krainą. Z tej okazji 
fani literatury tolkienowskiej i miło-
śnicy filmów Petera Jacksona na 
całym świecie organizują spotkania, 
imprezy cosplayowe i dyskusje doty-
czące świata Śródziemia.
- W tym roku dołączy do nich Cen-
trum Kultury i Biblioteka Publiczna w 
Suchym Lesie. Razem z Poznańskim 
Towarzystwem Miłośników Tolkiena 
– Drużyną Pyrlandii zapraszamy 
naszych dorosłych czytelników i 
młodzież na „Wieczór tolkienow-
ski”, który odbędzie się 1 kwietnia, 
o godz. 19.00. Możecie spodziewać 
się krasnoludzkich pieśni, zagadek, 
wspólnego czytania oraz dyskusji 
i nie tylko. Wstęp na spotkanie jest 
wolny za okazaniem bezpłatnych 
wejściówek – informuje Centrum.

Festiwal Nordic Walking

Czerwonacki Festiwal Nordic Wal-
king to prawdziwe święto dla osób 
chodzących z kijkami. Jego druga 
edycja odbędzie się 2 i 3 kwietnia 
w Owińskach na terenie zbiorników 
pożwirowych Akwenu Tropicana, 
potocznie nazywanych Czerwonac-
kimi Mazurami. W pierwszym dniu 
imprezy zaplanowano zawody w 
ramach Korony Polski Nordic Wal-
king na trzech dystansach – 5, 10 i 
20 km. Odbędą się także zawody 
dla dzieci. Niedziela to turystyczny 
rajd Nordic Walking na dystansach 
10, 7-8 i 4-5 km. Imprezę wspiera 
m.in. powiat poznański.

Koncert muzyki pasyjnej

Już szósty raz, Fundacja Akade-
mia Muzyki Dawnej organizuje Kon-
cert Muzyki Pasyjnej w Luboniu. 
– We wcześniejszych latach miesz-
kańcy Lubonia i okolic mogli usłyszeć 
wybitne interpretacje dzieł związa-
nych z okresem pasyjnym. W tym roku 
zabrzmią dzieła Johanna Sebastiana 
Bacha, mistrza epoki Baroku. Usły-
szymy dwie kantaty lipskiego kantora, 
głęboko osadzone w okresie Wiel-
kiego Postu. Solistką będzie wybitna 
sopranistka młodego pokolenia Alek-
sandra Hanus, a orkiestrę poprowadzi 
znakomity dyrygent Paweł Osuchow-
ski – informują organizatorzy.
Fundacja Akademia Muzyki Dawnej 
od lat jest inicjatorem wielu wyda-
rzeń kulturalnych na terenie powiatu 
poznańskiego. Pomysłodawcą Kon-
certów Pasyjnych w Luboniu jest 
Łukasz Nazarczuk – muzyk, peda-
gog, animator kultury. Tegoroczny 
koncert, który zaplanowano na 10 
kwietnia, o godz. 17.00 w kościele 
pw. św. Jana Pawła II, odbędzie 
się przy wsparciu powiatu poznań-
skiego. Ten wyjątkowy projekt hono-
rowym patronatem objął m.in. sta-
rosta poznański Jan Grabkowski. 
Wstęp wolny.  (opr. ts)

Zapowiedzi

Od października 2019 roku w Rogalinie i jego okolicach działa Grupa Rejonowa Straży Ligi 
Ochrony Przyrody. – W grupie patrolowej jest nas dziesięć pań. Wszystkie jesteśmy wolonta-
riuszkami. Naszym celem jest szeroko rozumiana ochrona środowiska, nadzór nad polami, 
łąkami, lasami oraz ochrona terenów Rogalińskiego Parku Krajobrazowego przed coraz bar-
dziej niszczycielskim działaniem człowieka – mówi komendantka Natalia Gasperowicz.

Rejonem działania Straży jest 
obszar gminy Mosina, w 

obrębie wsi Rogalin, Rogalinek, 
Sasinowo, Świątniki, Mieczewo i 
Radzewice, a także część terenów 
leśnych administrowanych przez 
Nadleśnictwo Babki, głównie na 
terenie Rogalińskiego Parku Kra-
jobrazowego. – Na czym polega 
nasza praca? Regularnie staramy 
się patrolować podlegający nam 
teren. Czynności patrolowe wyko-
nujemy przede wszystkim konno, 
choć zdarza się i tak, że korzystamy 
z samochodu. Rogalin i jego oko-
lice są jedną z najczęściej odwie-
dzanych atrakcji turystycznych 
w powiecie poznańskim, a nawet 
Wielkopolsce, co z jednej strony 
cieszy, z drugiej jednak wymaga 
kontroli. Niestety, obecność tury-
stów wiąże się również z negatyw-
nymi zjawiskami – mówi Natalia 
Gasperowicz.

Najbardziej było to widoczne 
podczas pierwszej fazy pandemii. 
– Liczba turystów wtedy gwałtow-
nie wzrosła. A nie wszyscy potra-
fili się zachować. Często docho-
dziło do przekraczania przepisów. 
Prawdę mówiąc jestem przerażona 
tym, jak zachowują się ludzie. I nie-
stety, jest z tym coraz gorzej. Cza-
sami nawet nie mieści się w głowie, 
z czym mamy do czynienia. Jeszcze 
kilka lat temu było to nie do pomy-
ślenia – dodaje komendantka. – 
Najczęstsze łamanie przepisów 
polega na śmieceniu, wjeżdżaniu 

samochodami i quadami na teren 
łęgów i do lasu, biwakowaniu i roz-
palaniu ognisk w miejscach, w któ-
rych robić tego nie wolno czy też 
spuszczaniu psów ze smyczy – 
dodaje. Z turystami spory problem 
mają też owce, które w okresie wio-
senno-letnim wypasają się na roga-
lińskich łęgach.

– Ludziom brakuje wyobraźni i 
często straszą te zwierzęta, prze-
szkadzając im w wypasie. Zbli-
żają się, a nawet wchodzą do stada, 
by… zrobić sobie zdjęcie. Czę-
sto zdarza się też, że mają ze sobą 
psy, co jeszcze pogarsza sytuację. 
I wtedy trzeba interweniować. 
Na łęgach, które stanowią dużą 
część patrolowanego przez nas 
terenu, pojawiamy się najczęściej. 
To jednak zrozumiałe, bo to bar-
dzo atrakcyjne turystyczne tereny 
– opowiada Natalia Gasperowicz. 

– Czy nasza praca bywa niebez-
pieczna? Zdarzają się takie sytu-
acje, zwłaszcza kiedy trafimy na 
podchmielonych biwakowiczów i 
samo pouczanie niewiele już daje. 
Nigdy jednak nie patrolujemy oko-
licy samotnie, a kiedy zajdzie taka 
potrzeba, to od razu wzywamy 
policję lub inne służby – dodaje.

Patrolowanie okolicy to jednak 
nie jedyne zajęcie straży. – Zaj-
mujemy się m.in. ochroną drzew 

przed niszczycielską działalnością 
bobrów. Regularnie bierzemy też 
udział w akcjach sprzątania lasu 
oraz linii brzegowych rzek i jezior. 
Śmieci to poważny problem. Prak-
tycznie po każdym patrolu zbie-
ramy "pamiątki" po turystach. 
Kiedy znajdziemy duże, dzikie 
wysypisko śmieci, co niestety nie 
jest rzadkością, od razu zgłaszamy 
to do odpowiednich służb – mówi 
komendantka Straży. Pań w niej 
działających jest obecnie dziesięć. 
– Wszystkie jesteśmy wolonta-
riuszkami. Aby do nas trafić trzeba 
przejść odpowiednie szkolenie. 
Podstawą jest umiejętność jazdy 
konnej. I to na wysokim poziomie 
– zapewnia Natalia Gasperowicz.

– Jako Straż podlegamy pod 
Okręgowy Zarząd Ligi Ochrony 
Przyrody, ale swoją siedzibę mamy 
w Majątku Rogalin, który tak 
naprawdę jest naszym sponso-
rem. Tam trzymamy choćby konie. 
Koszty? Jest ich sporo, wystar-
czy wymienić tylko te związane 
ze zużyciem paliwa, czy utrzyma-
niem koni – wylicza komendantka. 
Ona sama także pracuje w Majątku 
Rogalin i jest tam instruktorem jeź-
dziectwa. Straż najwięcej pracy ma 
w okresie letnim, kiedy to odwie-
dzających Rogaliński Park Krajo-
brazowy jest najwięcej. – Hałas, 
śmieci, warkot silników czy psy 
biegające bez smyczy są wtedy na 
porządku dziennym. A to prze-
cież płoszy i zniechęca zwierzęta 
do przebywania i osiedlania się w 
ich naturalnym środowisku. A my 
o to naturalne, jakże piękne zresztą, 
środowisko chcemy po prostu dbać 
– kończy komendantka Straży.

Tomasz Sikorski

Czynności patrolowe 
wykonujemy przede 

wszystkim konno, choć 
zdarza się i tak, że 

korzystamy z samochodu

Natalia Gasperowicz
KOMENDANTKA

Strażniczki przyrody z rogalina

Powoli zbliża się czas rekruta-
cji do szkół ponadpodstawo-

wych na rok szkolny 2022/2023. Od 
16 maja do 20 czerwca 2022 roku 
absolwenci klas ósmych szkół pod-
stawowych mogą składać wnioski 
o przyjęcie do szkoły ponadpodsta-
wowej. Cały harmonogram rekru-
tacji do szkół ponadpodstawowych 
znajduje się na stronie interneto-
wej Kuratorium Oświaty. Nabór 
w powiecie poznańskim i mieście 
Poznań odbywa się wspólnie, elek-
tronicznie na stronie nabor.pcss.pl 

Każdy uczeń ma prawo do 
wyboru sześciu szkół oraz dowolnej 
liczby oddziałów w tych szkołach. 
Kandydat zainteresowany szkołami 
z powiatu poznańskiego, jak i mia-
sta Poznań wskazuje swoje wybory 
na jednym wniosku. Uczniowie 
zobowiązani są do sprawdzenia, czy 
do oddziałów, które wybiorą obo-
wiązują dodatkowe kryteria i doku-
menty, np. test kompetencji języ-
kowych, test sprawności fizycznej. 
Przy wyborze kształcenia zawodo-
wego zarówno w technikum jak i 
branżowej szkole I stopnia, kandy-
dat otrzymuje skierowanie na bada-
nie lekarskie w sposób określony 
przez szkołę.

Absolwenci klas ósmych mają 
do wyboru: 4-letnie licea ogólno-
kształcące, 5-letnie technika oraz 
3-letnie szkoły branżowe I stop-
nia. Nauka w liceum ogólnokształ-
cącym i technikum kończy się 
zdaniem egzaminu maturalnego. 
Ukończenie również technikum 
ale i szkoły branżowej I stopnia 
daje możliwość uzyskania zawodu. 
Nauka po szkole branżowej I stop-
nia może odbywać się w liceum 
ogólnokształcącym dla dorosłych 
lub szkole branżowej II stopnia. 
Więcej informacji na stronie www. 
powiat.poznan.pl

Adrianna Kołaczkowska

nabór do Szkół

regionalny produkt, który może zachwycić 

Spotkanie ze Studentami niderlandyStyki

Już niedługo na wielkanocnych 
stołach serwować będziemy 

niezwykły rarytas: białą kiełbasę 
parzoną. W Wielkopolsce jest to 
przysmak szczególny, wszak tylko 
w trzech województwach produ-
kowana jest certyfikowana Kieł-
basa Biała Parzona Wielkopolska. 
Jej jedynymi przyprawami są sól, 
pieprz, czosnek i majeranek. Ten 
regionalny produkt znalazł się w 
europejskim rejestrze tradycyjnych 
wyrobów o najwyższej jakości. Po 
trwającej blisko dwa lata proce-
durze i wpisaniu na tę unijną listę 
nosi ona nazwę: „Kiełbasa Biała 
Parzona Wielkopolska” i uzyskała 
znak Chronionego Oznaczenia 
Geograficznego. 

Szukajmy więc u lokalnego rzeź-
nika lub w delikatesach wyro-
bów tak oznaczonych, gdyż mamy 
wtedy pewność co do ściśle okre-
ślonego, wyśmienitego smaku i 
najwyższej jakości. Warto dodać, 
że w powiecie poznańskim także 
wytwarza się certyfikowaną białą 

kiełbasę. Ponadto miesz-
kańcy żądni wrażeń kuli-
narnych mogą znaleźć w 
ofercie Muzeum Naro-
dowego Rolnictwa i Prze-
mysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie warsztaty z przy-
gotowywania tego specjału i tym 
samym każdy może stać się domo-
wym wędliniarzem.

Jak podawać białą kiełbasę, by 
zachwycić biesiadników? Trady-
cyjnie stanowi element żurku, ale 
świetnie smakuje grzana w wodzie 
i podawana z pieczywem i chrza-
nem. Jest też wyśmienita, sma-
żona na smalcu, z cebulką i drobno 
siekanymi, kwaśnymi jabłkami. 
Doskonale sprawdza się także jako 
farsz do pierogów i tworzy praw-
dziwie polski zamiennik salami na 
pizzy. W sezonie grillowym chęt-
nie opala się ją na ruszcie, a towa-
rzyszyć jej mogą liczne sosy np. 
z tartego chrzanu, gotowanych 
żółtek i śmietany czy majonezu, 
doprawiony jedynie solą i pie-

przem. Do apetycznego menu 
dołączyć warto też kotlety 
mielone z białej kiełbasy czy 
kiełbaski zapiekane w boczku. 
Przepisy na smakowite dania 

z białą kiełbasą w roli głów-
nej oraz inne wielkanocne dania i 
wypieki znaleźć można na stronie: 
smakipowiatupoznanskiego.pl

Liliana Kubiak
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Potencjał inwestycyjny, zada-
nia samorządu powiatowego, 

a także zasady demokracji były 
tematem spotkania studentów IV 
roku filologii niderlandzkiej Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu z Janem Grabkow-
skim, starostą poznańskim. 

Grupa pod opieką profesora 
Jerzego Kocha z dużym zaintere-
sowaniem wysłuchała omówie-
nia prezentacji o powiecie poznań-
skim. W roli wykładowcy wystąpił 
sam starosta. 

Młodych ludzi zainteresowały 
szczególnie takie sprawy, jak atrak-
cyjność inwestycyjna powiatu 
poznańskiego, czynniki, które 

wpływają na pozyskiwanie inwe-
storów, kwestie mobilności, zinte-
growana komunikacja czy formy 
pomocy najbardziej potrzebu-
jącym. Głównie tych obszarów 
dotyczyły liczne pytania zada-
wane zarówno w trakcie, jak i na 
zakończenie prezentacji. Spotka-

nia w Starostwie Powiatowym w 
Poznaniu odbywają się regularnie 
od wielu lat. Na zakończenie cyklu 
słuchacze podsumowują wykłady, 
w których uczestniczyli, a wnioski 
i spostrzeżenia są tradycyjnie prze-
syłane wszystkim prelegentom. 

Hanna Kolanowska-Pogrzebna
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Polecamy
PŁYTA

Misdemeanor
UFO 

Płyta niedoceniana i 
odrobinę zapomniana 

w olbrzymim, i być może 
przytłaczającym, katalogu brytyjskich hard 
rockowców z UFO. Niesłusznie. Nie jest to 
może album na miarę ich pierwszych kilku 
płyt, czy przede wszystkim „Lights Out” lub 
„No Place To Run”, ale nadal mamy tutaj do 
czynienia z muzyką pełną werwy i energii, 
chociaż być może odrobinę zmanierowaną 
i osłabioną zbyt popową produkcją. Co nie 
zmienia faktu, że ten album w swojej kolekcji 
powinien mieć każdy fan hard rocka. Gdyby 
taką płytę nagrał w dzisiejszych czasach jakiś 
młody zespół, to od razu zostałby uznany 
za nową nadzieję muzyki. W przepast-
nym katalogu UFO „Misdemeanor” ugina 
się jednak pod ciężarem innych, pomniko-
wych dokonań zespołu. Posłuchajcie jednak 
chociażby poruszającej ballady „Dream the 
Dream”, aby zrozumieć, dlaczego warto dać 
temu albumowi szansę.

Jakub Kozłowski
Wydawnictwo In Rock

Neoromańska synagoga w Buku, wzniesiona w pierwszej dekadzie 
XX wieku, to jedna z najbardziej okazałych pamiątek kultury ży-
dowskiej w Wielkopolsce. Zdewastowana w czasie II wojny świato-
wej niedawno odzyskała blask, jednocześnie zyskując nowe życie.

Dawna synagoga stała się wielofunk-
cyjną salą miejską, wykorzystywaną 

na potrzeby ceremonii ślubnych, posiedzeń 
rady miejskiej oraz rozmaitych warsztatów, 
koncertów i wystaw. Od kilku lat obiekt gości 
między innymi wydarzenia w ramach festi-
walu kultury żydowskiej Simchat Chajim 
Festival.

Na antresoli budynku znalazła swoje miej-
sce ekspozycja historyczna. Sporą jej część sta-
nowi kolekcja „Miasto i woda – historie połą-
czone”. – Wśród najważniejszych eksponatów 
warto wymienić fragment drewnianej sieci 

kanalizacyjnej z XVI wieku czy cembro-
winę prasłowiańskiej studni z Niepru-
szewa. Na wystawie można też zobaczyć 
zbiory starych monet, ceramikę, przed-
mioty metalowe oraz kości zwierząt – 

mówi Zuzanna Skibińska, opiekun eks-
pozycji. – Najwięcej emocji, szczególnie 

wśród najmłodszych, wzbudza jednak świet-

nie zachowany średniowieczny miecz rycer-
ski - dodaje. W dawnej synagodze nie mogło 
zabraknąć judaików. W Buku prezentowana 
jest m.in. Tora i akcesoria do modlitwy (np. 
filakterie). Niezwykłą pamiątką są fragmenty 
modlitewników, znalezione w szparach fila-
rów konstrukcyjnych. Ekspozycję uzupeł-
niają archiwalne zdjęcia miasta i opis jego 
dziejów, prezentowane na multimedialnym 
ekranie. Goście obiektu mogą też obejrzeć 
animowaną legendę o drzewie bukowym i 
Mieszku I, która w bardzo ciekawej formie 
graficznej opowiada o początkach miasta.

Ekspozycję w Sali Miejskiej w Buku można 
zwiedzać zarówno w dni robocze, jak i w cza-
sie weekendów po wcześniejszym ustaleniu 
terminu wizyty. Więcej informacji na stronie 
salamiejska.buk.gmina.pl. Cykl przedstawia-
jący mniej znane, warte odwiedzenia muzea  
filmowo realizuje Telewizja STK.

Piotr Basiński

FILM
Śmierć na Nilu

To kryminał w reżyse-
rii znanego i cenio-

nego Kennetha Branagha. 
Sielankowy nastrój mio-
dowego miesiąca młodej 
pary, spędzającej podróż 
poślubną na luksusowym statku rzecznym, 
zostaje przerwany przez ponure zdarze-
nie. Beztroska wycieczka po Egipcie zmie-
nia się w poszukiwania mordercy, na czele 
których staje jeden z uczestników rejsu po 
Nilu, niezawodny Hercules Poirot. Egzo-
tyczna, tajemnicza i niepozbawiona niebez-
pieczeństw sceneria stanowi znakomite tło 
tej mrocznej opowieści o obsesyjnej miło-
ści i jej tragicznych skutkach. Tym bardziej, 
że historia – jak rzeka – wije się w niezwykle 
zagadkowy sposób, nie pozwalając widzom 
odgadnąć zakończenia aż do finałowej, 
szokującej demaskacji. W przypadku tego 
filmu krytycy są mniej entuzjastyczni, ale 
warto się przekonać samemu…

 Agata Klaudel-Berndt 
Kultura Tarnowa

GRA
Horrified

To gra koopera-
cyjna, w której 

walczymy z potwo-
rami nawiedzającymi 
miasteczko. Zada-
niem graczy jest ich pokonanie. W każdej 
rozgrywce sami wybieramy z iloma upio-
rami chcemy walczyć, dzięki czemu sami 
wybieramy poziom trudności. Do wyboru 
mamy siedem potworów, takich jak Dra-
kula, Mumia czy Frankenstein. Każdy z 
nich jest wyjątkowy, przez co jego poko-
nanie wymaga od graczy różnych strate-
gii i taktyk. Jak to na kooperację przystało, 
będziemy w tej grze zdobywać przedmioty 
i się nimi wymieniać. Sami także możemy 
zostać pokonani. Poziom grozy w mia-
steczku wtedy wzrośnie. Nas ta gra pozy-
tywnie zaskoczyła m.in. wysoką jakością 
wykonania, łatwymi zasadami, a także 
emocjonującą i klimatyczną rozgrywką.

Michał Cyranek 
Stowarzyszenie Miłośników  

Gier Planszowych Kości

KSIĄŻKA
Seria o Matim
Anti Saar 

Książki „Mati i 
ostatni kawałek 

ciasta”, „Mati jedzie 
autobusem”, „Mati 
nie umie zrobić salta”, 
„Mati i śliwki”, „Stój tu, 
Mati” – to pozycje składające się na serię 
o Matim, autorstwa Anti Saara. O czym 
one są? W życiu każdego kilkulatka zda-
rzają się chwile, gdy nie wie, co zrobić. 
Wstydzi się poprosić o pomoc, bo doro-
śli sugerują, że w tym wieku już powinien 
sobie radzić w pewnych kwestiach sam. 
Seria estońskiego pisarza spodoba się nie-
wątpliwie młodszym czytelnikom, starsi 
docenią piękne tłumaczenie, ciepłą atmos-
ferę i mądrość życiową, którą reprezentuje 
rodzina bohatera. To ciepłe książki napi-
sane z subtelnym humorem. Dodatkową 
zaletą książeczek są ciekawostki o Estonii, 
których może nie znać polski odbiorca.

        Magdalena Kozłowska
Biblioteka Publiczna Swarzędz

Festiwal Polskiej 
Piosenki im. Janu-

sza Kondratowicza jest 
jedną z najważniejszych 
imprez artystycznych w 
Luboniu, mającą na celu wyłonienie i promo-
cję młodych, utalentowanych wykonawców 
oraz propagowanie wartościowej muzycznie 
i literacko polskiej piosenki. Tegoroczny festi-
wal odbędzie się 7-8 października 2022 roku i 
zostanie poświęcony twórczości Marka Dut-
kiewicza. – I to właśnie utwory tego polskiego 
autora tekstów, uczestnicy będą mogli zapre-
zentować na naszej lubońskiej scenie. For-
muła festiwalu zakłada dwa etapy eliminacji 
– pierwszy na podstawie przesłuchań z płyt 
demo, i drugi – podczas koncertu konkur-
sowego – mówi Michał Kosiński, dyrektor 
artystyczny imprezy wspieranej m.in. przez 
powiat poznański.

Na formularze zgłoszeniowe organizatorzy 
czekają do 30 kwietnia. Więcej informacji na 
ten temat i wszystkie wymagane dokumenty 
można znaleźć na stronie www.festiwal.
lubon.pl Dodajmy, że w jury festiwalu zasia-
dają nie tylko przedstawiciele organizato-
rów, radia i TV, ale także gwiazdy polskiej 
muzyki rozrywkowej. W poprzednich edy-
cjach byli to m.in.: Grażyna Łobaszewska, 
Katarzyna Wilk czy Mieczysław Jurecki. – 
Jury po wysłuchaniu wszystkich artystów 
przyznaje Grand Prix. Najlepsi mogą też 
liczyć na nagrody finansowe. Przewidziana 
jest również Nagroda Publiczności. Warto-
ścią dodaną festiwalu są warsztaty wokalne 
dla uczestników, które są prowadzone przez 
wybitnych specjalistów wokalistyki – przy-
pomina Michał Kosiński. (ts)

Festiwal szansą
dla wokalistów

orkiestra świętowała jubileusz

Dawna synagoga stała się wieloFunkcyjną salą miejską 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gmi-
ny Tarnowo Podgórne ma już 20 lat! 
Z tej okazji odbył się specjalny kon-
cert jubileuszowy. – To było wielkie 
wydarzenie. Nie zabrakło znakomi-
tych gości – mówi szef artystyczny i 
kapelmistrz grupy, Paweł Joks.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 
Tarnowo Podgórne powstała w 2001 

roku, ale w obecnym składzie pracuje od 
2009 roku. Zespół od samego początku funk-
cjonuje w strukturach Gminnego Ośrodka 
Kultury „Sezam” i zrzesza obecnie 50 człon-
ków grupy koncertowej i kilkunastooso-
bową grupę aspirującą do podstawowego 
składu. – Kto może grać w naszym zespole? 
Każdy, kto czuje się młodo i cały czas chce 
się uczyć. Bo to jest w muzyce i sztuce naj-
ważniejsze. Limitów wiekowych żadnych 
nie mamy, bo przecież artystycznie rozwi-
jać się mogą osoby nawet grubo po 40-stce – 
zapewnia z uśmiechem Paweł Joks. – Trzon 

zespołu stanowią mieszkańcy naszej gminy 
oraz uczniowie i absolwenci Samorządowej 
Szkoły Muzycznej w Tarnowie Podgórnym, 
która w dużej mierze powstała właśnie za 
sprawą działalności Orkiestry – dodaje szef 
artystyczny i kapelmistrz grupy, która regu-
larnie występuje w Polsce oraz za granicą. – 
Tych koncertów mamy rocznie od dziesięciu 
do dwudziestu. Nie jest to może zbyt dużo, 
ale staramy się stawiać przede wszystkim na 
jakość – zapewnia Paweł Joks. 

Grupa ma też na koncie sporo cennych 
nagród. Wśród nich są zwycięstwa w kon-
kursie „O Złoty Róg” podczas Międzynaro-

dowych Dni Muzyki i Folkloru w Lesznie w 
2013 roku oraz na Międzynarodowych Prze-
słuchaniach Orkiestr Dętych w Bułgarii trzy 
lata później. Te wyróżnienia nie dziwią, bo 
też repertuar Orkiestry jest bardzo bogaty. 

– Obecnie gramy pod hasłem „Mamy po 20 
lat” i jest to swego rodzaju przegląd naszych 
dotychczasowych dokonań. Na koncer-
tach prezentujemy na przykład wiele tema-
tów muzyki filmowej, takich kompozytorów 
jak Michał Lorenc czy Wojciech Kilar. Są 
także utwory marszowe, popularne utwory 
muzyki rozrywkowej, a także standardy 
muzyki jazzowej – zapewnia Paweł Joks. I to 
wszystko można było usłyszeć podczas kon-
certu jubileuszowego w Tarnowie Podgór-
nym. Nie zabrakło również gości. - Razem 
z nami wystąpiła grupa Mażoretek oraz Sio-
stry Melosik, które praktycznie dorastały 
razem z Orkiestrą – dodaje szef grupy, którą 
z pewnością można nazwać artystyczną 
wizytówką Gminy Tarnowo Podgórne.

Tomasz Sikorski

20 lat
działa Młodzieżowa  

Orkiestra Dęta Gminy  
Tarnowo Podgórne
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TELEWIZJA WTK
środy 19:50 i piątki 19:50

TELEWIZJA STK
środy i piątki co 2 godziny
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Dwanaście zespołów z całej 
Polski wzięło udział w kolej-

nej edycji ogólnopolskiego tur-
nieju „Pantera Cup” w piłce ręcz-
nej dziewcząt, który w dniach 
18-20 marca odbył się w dopiew-
skich halach. – W imprezie udział 
wzięły drużyny złożone z zawodni-
czek z rocznika 2009 i młodszych. 
W sumie rozegrano 46 spotkań. 
W fazie grupowej drużyny zostały 
podzielone na dwie grupy, w któ-
rych rywalizowały między sobą sys-

temem „każdy z każdym”. Następ-
nie odbyły się ćwierćfinały, potem 
półfinały oraz spotkania o miejsca – 
relacjonuje trener Paweł Wolny.

Prowadzony przez niego UKS 
Pantery Dopiewo zajął szóste 
miejsce. – W ćwierćfinale zabra-
kło niewiele do pełni szczęścia, 
ponieważ przegraliśmy w rzutach 
karnych. Nasz zespół rozegrał sie-
dem spotkań, bilans to pięć zwy-
cięstw i dwie minimalne porażki. 
Na pewno rywalizacja z innymi 

zespołami z Polski zaprocentuje w 
rozgrywkach ligowych w tej kate-
gorii wiekowej – dodaje szkole-
niowiec. Wygrała ekipa UKPR 
Agrykola Warszawa, a miejsca na 
podium zajęły jeszcze UKS Tuzi-
nek Gniezno i UKS Olimpijczyk 
Budzyń. Piąte miejsce zajęła UKS 
Bukowia Buk.

Jak zwykle w tego typu turniejach 
nie zabrakło wyróżnień indywidu-
alnych. Najskuteczniejszą zawod-
niczką „Pantera Cup” została 

Hanna Lipska z Panter Dopiewo. 
Za najlepszą bramkarkę uznano 
Łucję Bień z Agrykoli Warszawa, 
a tytuł MVP imprezy przyznano 
Dominice Goli z Tuzinka Gniezno. 
Dodatkowo w najlepszej siódemce 
turnieju znalazły się: Gabriela i 
Ewa Wareckie z Agrykoli, Martyna 
Kowalska z Tuzinka, Sara Cyran z 
Olimpijczyka Budzyń, Olga Pikus z 
Jedynki Dzierżoniów, Nadia Maty-
siak z Bukowii oraz Michalina 
Korcz z Panter. (ts)

Tenisiści stołowi z powiatu 
p o z n ańs k i e go  w y g r a l i 

Mistrzostwa Wielkopolski Zrzesze-
nia LZS, które odbyły się w Raszko-
wie. – To prestiżowa impreza. Star-
towali w niej gracze z najlepszych 
klubów naszego regionu w róż-
nych kategoriach wiekowych. W 
sumie było to 140 zawodniczek i 
zawodników z czternastu powia-
tów – mówi Tadeusz Nowak, pre-
zes LKTS Luboń i jednocześnie 
prezes Wielkopolskiego Związku 
Tenisa Stołowego. Powiat poznań-
ski w Raszkowie reprezentowało 
dwunastu zawodników, w tym 
8-osobowa ekipa klubu z Lubonia.

– W jej skład wchodzili Julia 
Adamczyk, Natasza Adamczyk, 
Anita Chudy, Julia Gładysz, Paweł 
Gniza, Natalia Piechota, Damian 
Pyśk i Wiktoria Serafin. Do tego w 
powiatowych barwach grali jesz-

cze Krzysztof Gościniak ze Sło-
wianina Mrowino, Piotr Matkow-
ski z GOKiS Kleszczewo, a także 
seniorzy Agata Klabińska ze Stelli 
Gniezno i Mateusz Kowal z Taj-

funa Ostrów. Dwoje ostatnich 
reprezentuje barwy klubów spoza 
powiatu poznańskiego, ale w tym 
przypadku decydowało miejsce 
zamieszkania, a oni ten warunek 

spełniają. Oboje zresztą na co 
dzień trenują w naszym klu-
bie – dodaje prezes.

Reprezentanci powiatu 
poznańskiego w Raszkowie 
dwukrotnie stawali na najwyż-
szym stopniu podium. Dokonali 
tego juniorka Wiktoria Serafin oraz 
seniorka Anita Chudy. Nie zawie-
dli także pozostali zawodnicy, 
dzięki czemu drużyna zgroma-
dziła 105 punktów i zajęła pierw-
sze miejsce. Drugą lokatę wywal-
czył powiat kościański, w zespole 
którego najlepsi byli junior Kamil 
Kostyk i kadet Kacper Zrol, na co 
dzień broniący barw klubu… z 
Lubonia. – Tak jak wspomniałem 
w przypadku tej imprezy kluczowe 
było miejsce zamieszkania. A nam 
pozostaje tylko się cieszyć, że nasi 
reprezentanci są najlepsi w regionie 
– podkreśla Tadeusz Nowak.  

Warto też dodać, że po 
trzech najlepszych junio-
rów, młodzików oraz ka-
detów z tego turnieju 
zapewniło sobie awans na 

Mistrzostwa Polski LZS, które od-
będą się w czerwcu w  Ostródzie.   
– Tam obowiązywać już będzie 
przynależność klubowa, co sprawi, 
że LKTS Luvena wystawi do walki 
najliczniejszą grupę ze wszystkich 
startujących w tej imprezie ekip – 
dodaje prezes, który miał też sporo 
powodów do radości po mistrzo-
stwach Wielkopolski seniorek i 
seniorów, które dzień później od-
były się w hali Lubońskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Luboniu, 
i gdzie zawodnicy LKTS Luveny 
wywalczyli aż siedem medali, w 
tym dwa złote w deblu kobiet i grze 
mieszanej. 

Tomasz Sikorski

Hokeistki oraz hokeiści na trawie UKS Swarek Swarzędz nie 
przestają zadziwiać. Do przebogatej kolekcji medali wywal-
czonych w halowych młodzieżowych mistrzostwach Polski 
właśnie dołączyły dwa kolejne krążki – złoty oraz srebrny. 

Ten z najcenniej-
szego kruszcu 

wywalczyły mło-
dziczki, a srebro dołożyli 
młodzicy. Turnieje finałowe 
odbyły się w Gąsawie i dostarczyły 
ogromnych emocji. Dziewczęta w 
drodze po tytuł pokonały 1:0 Orlęta 
Sosnowiec oraz 3:1 UKS Orient II 

Łozina. – Decydujący 
mecz o złoto rozegra-
liśmy z LKS Gąsawa. 

Rywalki na dwie minuty 
przed końcem prowadziły 

jeszcze 2:0, ale dzięki ambitnej 
postawie zespołu i grze do końca 
zdołaliśmy wyrównać. O zwycię-
stwie zdecydował więc konkurs kar-

nych zagrywek. Te egzekwowaliśmy 
bezbłędnie, a nasza Gabi wybroniła 
dwa “najazdy” – relacjonuje klu-
bowa strona Swarka.

Nerwów i dramatycznych sytu-
acji nie brakowało również w tur-
nieju finałowym młodzików. – W 
decydującym starciu ulegliśmy 
zespołowi LKS Rogowo 2:3. W tym 
niezwykle emocjonującym meczu 
nie powiodła się nasza pogoń za 
rywalem. W ostatnich sekundach 
mieliśmy jeszcze krótki róg, któ-
rego niestety nie wykorzystaliśmy 
– poinformował klub ze Swarzę-
dza, który w ostatnich latach nie 
ma sobie równych w halowych roz-
grywkach młodzieżowych.

Wystarczy powiedzieć, że tylko w 
tym roku złote medale mistrzostw 
Polski wywalczyły juniorki oraz 
juniorki młodsze tego klubu. Te 
pierwsze w ogromnej mierze sta-
nowiły też o sile zespołu seniorek, 
który debiutował w mistrzostwach 
kraju elity. I to debiutował z powo-
dzeniem, bo zespół ze Swarzędza 
sięgnął po brązowy medal. Krążek 
z takiego samego kruszcu wywal-
czyli również juniorzy Swarka. Jest 
się zatem czym chwalić… (ts)

Złote młodZicZki i srebrni młodZicyHuragan Zagrał dla unii

drużyna powiatu najlepsZa w wielkopolsce

Mistrzostwa Zrzeszenia 
LZS to prestiżowa impreza. 

Startowali w niej gracze 
z najlepszych klubów 
naszego regionu w 

różnych kategoriach 
wiekowych

Tadeusz Nowak
PREZES LKTS LUBOŃ

W  Częstochowie odbyły się 
90. Indywidualne Mistrzo-

stwa Polski w tenisie stołowym. 
Honoru powiatu poznańskiego 
w tych zawodach broniła Paulina 
Nowacka z LKTS Luveny Luboń. – 
Nasza zawodniczka znalazła się w 
krajowej elicie ze względu na wysoki 
ranking – mówi trener Piotr Ciszak. 
Kapitan I-ligowej LKTS Luveny 
pod Jasną Górą kolejny raz zresztą 
potwierdziła, że należy do szerokiej 
krajowej czołówki.

– W singlu Paulina została sklasy-
fikowana na 17 pozycji, a w deblu, 
grając wspólnie w Alicją Łebek z 
Chrobrego Międzyzdroje, zajęła 
9 miejsce. Nasza liderka wystą-
piła również w mikście, w duecie 
z Kamilem Nalepą z ZKS Zielona 
Góra, i w tej rywalizacji, podob-
nie jak w grze pojedynczej, wywal-
czyła 17 lokatę – dodaje szkolenio-
wiec. (ts)

w krajowej elicie

Finał na golęcinie

Po długiej, kilkumiesięcznej 
przerwie żużlowcy wrócili na 

tor. Wprawdzie rozgrywki ligowe 
jeszcze nie wystartowały, ale już 
w najbliższą niedzielę, 3 kwietnia, 
kibiców czarnego sportu z Poznania 
i powiatu poznańskiego czeka nie 
lada gratka. Na stadionie na Golę-
cinie odbędzie się bowiem finał 
Mistrzostw Polski Par Klubowych. 
Warto dodać, że stolica Wielkopol-
ski jeszcze w swojej historii nie była 
gospodarzem tej imprezy. 

O medale walczyć będą Sparta 
Wrocław, Motor Lublin, Stal 
Gorzów, Unia Leszno, GKM Gru-
dziądz,  Ostrovia Ostrów oraz PSŻ 
Poznań. Na Golęcinie będzie zatem 
można zobaczyć m.in. Bartosza 
Zmarzlika, Macieja Janowskiego 
czy Janusza Kołodzieja. O ile oczy-
wiście wszystkie kluby wystawią 
optymalne składy. Barw poznań-
skich Skorpionów mogą bronić 
m.in. Rune Holta czy też Kacper 
Gomólski. Zapowiada się zatem 
pasjonujący turniej. Start do pierw-
szego wyścigu o godz. 14.00. (ts) 

Rozgrywki piłkarskiej, wielkopolskiej IV ligi nabierają coraz 
większego tempa. Liderem na ten moment jest Unia Swa-
rzędz, ale po piętach depczą jej Mieszko Gniezno oraz Ko-
twica Kórnik. 

Podopieczni trenera Tomasza 
Bekasa na fotel lidera awan-

sowali pokonując w ostatniej, 23 
kolejce, 1:0 na wyjeździe Obrę 
Kościan. – To było skromne, ale 
odniesione w pewnym stylu zwy-
cięstwo. Nawet grając przez ponad 
kwadrans w dziesiątkę, panowa-
liśmy nad boiskowymi wydarze-
niami i uparcie konstruowaliśmy 
niebezpieczne sytuacje – infor-
muje klubowa strona Unii. Gola 
na wagę trzech punktów zdobył 
Kamil Kanior.

Awans piłkarzy ze Swarzędza na 
pierwsze miejsce w tabeli był moż-
liwy także ze względu na wpadkę 
dotychczasowego lidera z Gniezna 
w meczu w Pobiedziskach. - Licznie 
zgromadzeni kibice obejrzeli bar-
dzo ciekawy, emocjonujący i pełen 
walki mecz – czytamy na stronie 
Huraganu, który wygrał 3:0 i tym 
samym przerwał złą passę w bez-
pośrednich pojedynkach z aspirują-
cym do gry w III lidze Mieszkiem. 

Dodajmy, że beniaminek z Pobie-
dzisk po tej wygranej zajmuje bar-
dzo wysokie, szóste miejsce w tabeli. 

Jeszcze wyżej, bo na trzecim miej-
scu jest Kotwica Kórnik, która w 
ostatniej serii spotkań pokonała 
na własnym boisku 2:1 Polonię 
Kępno. Zespół z powiatu poznań-
skiego imponuje formą już od 
połowy rundy jesiennej i na ten 
moment ma zaledwie trzy punkty 
straty do Unii. W Kórniku mogą 
zatem coraz poważniej myśleć o 
ataku na pozycję lidera. Dziewiątą 
lokatę w tabeli zajmuje natomiast 
Tarnovia Tarnowo Podgórne. 

Następna seria spotkań odbę-
dzie się w sobotę, 2 kwietnia. Unia 
Swarzędz zagra wtedy na własnym 
boisku z Olimpią Koło (godz. 
13.00), Huragan Pobiedziska poje-
dzie szukać punktów do Szydłowa, 
a Tarnovia Tarnowo Podgórne 
zmierzy się na wyjeździe z rezer-
wami KKS Kalisz. Kotwica Kórnik 
tym razem będzie pauzować. (ts)
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