Chcesz być dobrze poinformowany » wejdź na: www.naszglospoznanski.pl
Każdego dnia relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z Poznania i okolicznych gmin. Wygrywaj bilety i nagrody w konkursach!

Królowie życia

Koncert jubileuszowy Skawiński & Tkaczyk + goście w Arenie. Mamy dla Was bilety! STR. 11

NOWY DODATEK MIESZKANIOWY — JUŻ 10 PAŹDZIERNIKA!
oferta mieszkaniowa w Poznaniu i ościennych gminach Najciekawsze lokalizacje pod kontem mieszkaniowym
* Aktualna
*
Raport cenowy i terminy realizacji poszczególnych inwestycji Aktualne
propozycje deweloperskie w ramach programu
*Mieszkanie dla Młodych Najnowsze promocje
*
*
Zapraszamy deweloperów do współtworzenia naszego Dodatku Mieszkaniowego – „Inwestycje w Poznaniu i powiecie” i zaprezentowania swojej oferty. Kontakt 691-895-296.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

POZNAŃ, BUK, CZERWONAK, DOPIEWO, DUSZNIKI, KLESZCZEWO, KOMORNIKI, KOSTRZYN, KÓRNIK, LUBOŃ, MOSINA, MUROWANA
GOŚLINA, OPALENICA, PUSZCZYKOWO, POBIEDZISKA, ROKIETNICA, STĘSZEW, SUCHY LAS, SWARZĘDZ, TARNOWO PODGÓRNE

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK MIESZKAŃCÓW POZNANIA I OKOLIC

Musicalowa ofensywa STR. 12

FOT. KASIA ROGALSKA

NR 106 / 26 WRZEŚNIA 2016 / NAKŁAD 20.000 / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

2

NR 106 / 26 WRZEŚNIA 2016

WYDARZENIE

Najlepsze meble i smaczna kuchnia
NASZ PATRONAT Galeria Polskie Meble już po raz trzeci zaprasza na pyszną kuchnię oraz
atrakcyjne rabaty na meble, czyli znany i lubiany event „Zdrowa Kuchnia”!
nictwie. Fundatorem nagrody oraz
sponsorem kuchennej wyspy będzie
ﬁrma ATLAS KUCHNIE. Wyjątkowe obniżki w ten dzień zapewnią,
między innymi tak znane marki,

Nagroda główna to
wielofunkcyjny robot
kuchenny
jak: Luxman-lampy, Merda Meble,
Rad-Pol czy Space For All. Z kolei
Ci klienci, którzy mają w planach
zmiany wnętrzarskie i marzą o nowo-

czesnym stylu mogą skonsultować
swoje wyobrażenia z fachowcami
i architektami wnętrz, którzy w ten
dzień będą udzielać bezpłatnych porad w tematyce aranżacyjnej.
Event zostanie podzielony na trzy
strefy, w której każdy wymagający,
mały i duży, znajdzie coś dla siebie.
Strefa: Zdrowa Kuchnia, Konkursowa oraz Dziecka.
W pierwszej streﬁe każdy z gości otrzyma niepowtarzalną szansę
wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych na żywo, które będą poprowadzone przez cenionych i znanych
polskich szefów kuchni. Niezapo-

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Organizatorzy nie spoczywają na
laurach i jak co roku dbają nie tylko o zapewnienie super rabatów
na renomowane meble o wysokiej
jakości i perfekcyjnym designie, ale
gwarantują również prawdziwy raj
dla podniebień. Impreza odbywa
po raz trzeci i cieszy się nieustającą
popularnością. Tym razem event
przypadnie na 1 października, w godzinach od 11–18.
Na klientów galerii czekać będą
również atrakcje w formie konkursu z super nagrodą gospodarstwa
domowego oraz zachęcające rabaty
na meble o ponadczasowym wzor-

mniane i rozpieszczające smaki
spod ręki mistrzów kulinarnych –
gwarantowane! Dodatkowo każdy
z uczestników będzie mógł zakupić
naturalne produkty u wystawców ze
straganami zdrowej żywności. Smakami wabić będą m.in. ekowędliny,
miody, herbaty, naturalne soki, pieczywo pełnoziarniste i zdrowe przekąski dla dzieci. Nawet zagorzali
entuzjaści tłustej, polskiej kuchni
znajdą tutaj pyszny i alternatywny
odpowiednik dla siebie!
W streﬁe konkursowej, na którą
wszyscy bez wątpienia czekają, będzie możliwość zawalczenia o wspaniałą nagrodę główną w postaci
wielofunkcyjnego robota kuchennego marki Bosch. Ten uniwersalny pomocnik kuchenny z łatwością
poradzi sobie z najtrudniejszymi
wyzwaniami kulinarnymi, dzięki zaawansowanej technologii oraz silnika o mocy aż 1000 W! Posiada również przystawki do przygotowania
ciasta oraz przystawki do krojenia

warzyw i owoców na różne sposoby
oraz mikser.
W trzeciej streﬁe mamy odpowiedź dla tych z Państwa, którzy
będą zainteresowani dodatkowo
atrakcjami dla swoich pociech. Galeria zapewnia dla najmłodszych
warsztaty kulinarne pod opieką
animatorów, w tym sztukę robienia prostych potraw ze zdrowych,
całkowicie naturalnych składników
(w programie: regaty na liściach sałaty, wesoła myszka oraz bananowa
wyspa słodkości). Doskonałe rozwiązanie dla rodziców którzy chcą
zapewnić swoim dzieciom ciekawy
i kreatywny sposób spędzenia wolnego czasu i połączyć to z elementami
edukacyjnymi.
Zbliżający się event to gwarancja
wspaniałej zabawy, skorzystania
z wysokich rabatów cenowych na
meble i rozsmakowania się w zdrowym kulinarnym świecie. Nie może
Was zabraknąć! Galeria Polskie Meble, Al. Solidarności 34, Poznań. AD
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Kaponiera i „Teatralka”
I to nie tylko ze względu na większą
liczbę krzyżujących się linii tramwajowych (przejeżdża tam ich aż
12), ale przede wszystkim na szybsze – mimo sygnalizacji świetlnej
–przemieszczanie się po jednym
poziomie. Przejścia dla pieszych poprowadzone są tam przez jezdnię.
Z kolei przez Kaponierę trzeba
przejść głębokimi podziemnymi korytarzami i wybrać właściwą lokalizację przystanku dla krzyżujących
się tam już tylko ośmiu linii tramwajowych. Można też skorzystać
z autobusów trzech linii: 59, 63 i 69,
które podjeżdżają do przystanków
tramwajowych. A pomagają w tym
czytelne tablice informacyjne.
Nadal jednak nie można korzystać z nowego przystanku Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, który
zlokalizowany jest na poziomie

„-2” Kaponiery. Prowadzone są tam
ostatnie prace porządkowe i techniczne (przy urządzaniu schodów
ruchomych i wind). Przypuszczać
należy, że w październiku – wraz
z powrotem kilkudziesięciotysięcznej rzeszy studentów do poznańskich uczelni – przystanek „PST
Kaponiera” zacznie funkcjonować.
Czy jednak cieszyć się będzie taką
popularnością jak przystanki na
powierzchni Kaponiery, nie mówiąc
już o „Teatralce”?
Z informacji zamieszczonej na
planszach (przy wejściach do PST)
wynika, że zatrzymywać się tam będą
tylko dwie całodzienne linie tramwajowe: „12” i „14”. Jest jeszcze przypisana tam „19”, ale tej linii Zarząd
Transportu Miejskiego wyznaczył
funkcję tzw. linii „szczytowej”, czyli
kursującej w godzinach porannych,

a także w niedzielne popołudnie
i wieczór (dla pasażerów przyjeżdżających koleją na Dworzec Główny).
W tej sytuacji – mając do wyboru
tylko dwie linie PST na dolnej stacji
Kaponiery lub osiem na naziemnym
przystanku, z których można się przesiadać – nie ma wątpliwości, że większą popularnością cieszyć się będzie
właśnie górny przystanek Kaponiery.
Stąd też jest około dwieście metrów
do „Teatralki”, gdzie przybywa kilka
dodatkowych linii i możliwości przesiadkowych. I tam też – na szczęście
– zachowany został przystanek PST
w sąsiedztwie mostu Teatralnego.
Przystanek Kaponiery na poziomie „-2” zyska na popularności,
gdy zwiększona zostanie liczba
kursujących tam tramwajów. Całodzienna, a nie tylko „szczytowa 19”
z pewnością przyciągnęłaby więk-

FOT. ANDRZEJ ŚWIĄTEK

Po miesięcznej obserwacji dwóch największych komunikacyjnych węzłów przesiadkowych Poznania – „Teatralki”
oraz nowej Kaponiery – już widać, że ten pierwszy cieszy się zdecydowanie większym powodzeniem

szą liczbę pasażerów. Tramwaje te
– jak wiadomo – kursują tylko po
trasie PST (Dworzec Zachodni – os.
Sobieskiego – Dworzec Zachodni).
Trasa ta jest bezkolizyjna, a to oznacza, że tramwaje tej linii mogą szybko przemieszczać się i być idealnym
rozwiązaniem komunikacyjnym dla
tysięcy pasażerów. A wiadomo, że
trasa „Pestki” jest najbardziej po-

pularną w mieście; obsługującą nie
tylko „sypialnie” północnego Poznania, ale też uniwersytecki kampus na Morasku.

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Gimnazjum oficjalnie otwarte
Nowy budynek szkoły w Dopiewie kosztował ponad 17 milionów złotych
do twórczości patrona. Mimo renesansowego tła, odnosił się także
do współczesności. Wójt gminy
Dopiewo – Adrian Napierała, niejako podsumowując 17-letni okres
funkcjonowania Gimnazjum w systemie oświaty, podziękował trzem
kolejnym dyrektorom – Mariannie
Budzisz (1999–2001), Marii Michalczyk (2002–2007) i Ludmile
Kucharskiej (2007–obecnie) za
wkład w rozwój szkoły i jej sukcesy.

Wszyscy podkreślali
ponadczasowość
inwestycji
Podczas zwiedzania goście mogli zobaczyć pracownie, w których
uczniowie przygotowali niespodzianki – z okazji 10-lecia nadania
imienia szkole – w postaci rozwinięcia cytatów z Jana Kochanowskiego.

FOT. BEATA SPYCHAŁA I MICHAŁ JUSKOWIAK

Przecięcie wstęgi, przemówienia gospodarzy i gości, życzenia i występy
artystyczne gimnazjalistów, zwiedzanie, a także wystawy „Historia
dopiewskiej edukacji” i „Jak zbudowaliśmy Gimnazjum w Dopiewie?
– złożyły się na uroczystość oﬁcjalnej inauguracji nowej siedziby Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego
w Dopiewie. Placówka została zbudowana w latach 2014 – 2016. Kosztowała ponad 17 mln zł. Ma 24 sale,
halę sportową i boiska zewnętrzne.
Pierwszy dzwonek zabrzmiał w niej
w tym roku punktualnie – 1 września o godz. 8:00, podobnie jak w 26
tys. szkół w Polsce (w tym 7,5 tys.
gimnazjów), ale to 23 września 2016
– gmina Dopiewo i Gimnazjum im.
Jana Kochanowskiego w Dopiewie
zorganizowały wydarzenie otwierające nowy, choć zważywszy na zapowiadaną przez rząd reformę, krótki okres
działalności gimnazjum w nowych
murach. Wszyscy przemawiający,
zarówno ze strony władz gminnych
i szkolnych, jak i składający życzenia, podkreślali ponadczasowość inwestycji, jej nowoczesność i potencjał.
Przygotowany przez Gimnazjum
program artystyczny nawiązywał

Adam
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

Szkoła obok domu – Dąbrówka
Wrzesień to miesiąc, który od zawsze
kojarzy się dzieciom przede wszystkim
z końcem wakacji. Posyłając swoje pociechy do szkoły, chcemy, żeby nie tylko świetnie sobie radziły, zdobywając
nową wiedzę, ale również, aby były zawsze bezpieczne. O sporym komforcie
mogą mówić młodzi mieszkańcy osiedla Leśna Polana i Osada Leśna w Dąbrówce w gminie Dopiewo, ponieważ
szkołę mają tuż obok domu.
O tym, że Dąbrówka to świetne
miejsce do życia, szczególnie dla młodych rodzin z dziećmi, nikogo nie trzeba przekonywać. Ta nieduża i urokliwa
miejscowość w ostatnich latach się rozwinęła. Świetnie czują się tutaj osoby
szukające spokoju, a mali mieszkańcy
cieszą się dużą swobodą. Dostrzegają
to władze samorządowe i biorąc pod
uwagę obecność rodzin, zdecydowały
o budowie Szkoły Podstawowej im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu przy ulicy Malinowej. Powstanie w 2012 roku
placówki, okazało się przysłowiowym
„strzałem w dziesiątkę”. W tym ważnym przedsięwzięciu uczestniczyła
również ﬁrma Linea, posiadająca inwestycje Osada Leśna i Leśna Polana.
Deweloper podarował gminie teren
o powierzchni ok. 1,5 ha, pod budowę
wspomnianej szkoły wraz z autorskim
projektem budynku. Aktualnie trwa
ostatni etap rozbubowy, tj. drugiego
skrzydła tego budynku. Ten projekt
i nadzór nad nim to także prezent od
Linea dla gminy. Do szkoły przy Malinowej, powstałej na osiedlu Osada
Leśna, mają blisko wszyscy uczniowie
z Dąbrówki. Na lekcje mogą dotrzeć
spacerem.

Krótka i spokojna droga z domu do
szkoły i z powrotem – to szczególnie
ważne dla najmłodszych uczniów,
stawiających swoje pierwsze kroki
w edukacji. Co naturalne, rodzice
dbają o bezpieczeństwo swoich pociech. Dobra lokalizacja inwestycji to
zapewnia.
– Dziś to jeden z kluczowych czynników przy wyborze domu. Dla przyszłych mieszkańców ważne jest, by
mieć tuż obok wszystkie miejsca do
zaspokojenia podstawowych potrzeb,
ponieważ można zaoszczędzić cenny czas. Placówka edukacyjna obok,
może tylko zachęcić rodziny z dziećmi do zamieszkania na naszych osiedlach – mówi Adam Wędrychowicz
z ﬁrmy Linea.
Szkoła podstawowa w Dąbrówce
to jedno z ważnych przedsięwzięć,
w których udział bierze Linea, ale
nie jedyne. Według projektu przygotowanego przez projektantów dewelopera wybudowano już przedszkola
w Konarzewie oraz Skórzewie. Z myślą o rodzinach z dziećmi, którzy przecież nie tylko szkołą i lekcjami żyją,
powstał plac zabaw na osiedlu Leśna
Polana w Dopiewcu. Dziś deweloperzy nie ograniczają się jedynie do
budowy osiedli. Z myślą o przyszłych
mieszkańcach, także Linea chętnie
angażuje się w dodatkowe projekty,
na czym wszyscy korzystają.

Hubert
Maćkowiak
kontakt@naszglospoznanski.pl
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N A J TA Ń S Z A

POŻYCZKA
DLA KAŻDEGO
MINIMUM FORMALNOŚCI

61 87 50 996, 516 499 987

Żwirownia Betoniarnia
BEL-WAH sp. z o.o. Skrzynki

Park Śniadaniowy
Piękna pogoda zachęciła mieszkańców do udziału w trzecim
i ostatnim w tym roku Parku Śniadaniowym w Komornikach
Wiele zabaw i warsztatów aktywizujących dla najmłodszych, przyjazna
atmosfera wspólnych rozmów sprawiły, że była to wspaniała sobota.
– Dziękujemy Grupie Stukoty za
podjętą inicjatywę integracji społeczności lokalnej – powiedział wójt
Komornik Jan Broda. – Komornickie pikniki to przykład bezinteresownego działania mieszkańców
dla mieszkańców, dzięki któremu
mogli się bliżej poznać, wymienić
doświadczenia i poglądy, a przede
wszystkim pobyć razem. Podziękowania za pomoc w organizacji spotkań należą się także pracownikom
GOSiR-u i GOK-u w Komornikach.
Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tych wydarzeń.
Pikniki były realizowane w ramach doﬁnansowania z Programu
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce,
we współpracy ze Stowarzyszeniem
Światowid.

• beton towarowy • żwir, kruszywa
• usługi transportowe
• usługi sprzętem budowlanym

FOT. MATERIAŁY PRASOWE UG KOMORNIKI
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Olga Karłowska
sekretarz gminy
Komorniki

ATRAKCYJNE CENY!

Jesteśmy opiniotwórczy! 130 mln zł
na drogi!

FOT. DARIUSZ SKORUPIŃSKI

www.betonbelwah.pl • tel. 61-8196-271, 608-085-557

Red. Ireneusz Antkowiak (z prawej) wziął udział w nowym programie
TVP Poznań „Dziennikarze sądzą”.

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU
PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

„Nasz Głos Poznański” stara się być
redakcją opiniotwórczą. Stąd chętnie przyjmujemy zaproszenia innych
mediów do udziału w programach
publicystycznych. Od kilku miesięcy nasi dziennikarze uczestniczą
w audycji Radia Merkury „Zawsze
na temat” (sobota 13.15), będącej
podsumowaniem najważniejszych
wydarzeń minionego tygodnia.
REKLAMA

Niedawno zaś red. Ireneusz Antkowiak wziął udział w nowym programie TVP Poznań „Dziennikarze
sądzą” – 30-minutowej dyskusji
dziennikarzy wielkopolskich mediów na trzy wybrane tematy z mijającego tygodnia. Program emitowany jest o godzinie 20 w soboty. Nasi
dziennikarze będą sukcesywnie do
niego zapraszani. Lech

Aż 130 mln zł planuje wydać gmina
Komorniki na budowę dróg do roku
2025. Mieszkańcy mogą konsultować aktualizację Programu Budowy
Dróg na terenie gminy Komorniki,
na którą od lutego br. pracował specjalnie powołany zespół.
Pierwsza faza konsultacji – spotkania z mieszkańcami, radnymi
i radami sołeckimi w poszczególnych miejscowościach zakończyła
się w czerwcu. Teraz gmina zaprasza do dalszych konsultacji, by do
końca roku program był gotowy.
Uwagi i opinie do programu można
przesyłać na adres: konsultacje@
komorniki.pl do 7 października. OK

REKLAMA
 691-895-296
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Konsultacje pod
napięciem

Kolejne zmiany
na Grunwaldzkiej

sówek i rowerzystów. Pozostali kierowcy będą musieli w kierunku ul.
Bukowskiej jechać objazdem przez
ul. Grunwaldzką i Szylinga, albo
jeszcze dalej do ul. Przybyszewskiego lub Bułgarskiej.

Kierowcy będą
musieli uzbroić się
w „cierpliwość”
Kierowcy z tego rozwiązania
niewątpliwie będą niezadowoleni,
ponieważ po wyznaczeniu wydzielonego torowiska na ul. Grunwaldzkiej, przejazd w obu kierunkach
ograniczy się tylko do jednego pasa!
Natomiast na skrzyżowaniu ul.
Grunwaldzkiej z ul. Śniadeckich –

z powodu lewoskrętu – i tak będą
się tworzyć komunikacyjne zatory.
Nie trzeba przewidywać, iż znacznie spowolni to przejazd i wydłuży
uliczne korki na długim odcinku
ul. Grunwaldzkiej, a także ulicach:
Śniadeckich, Matejki czy Szylinga.
Zwolennicy indywidualnej motoryzacji jeszcze bardziej będą musieli uzbroić się w „cierpliwość”,
bo miasto nie wyznaczy w rejonie
pętli tramwajowych na Grunwaldzie
parkingów buforowych, by zachęcić
kierowców do przesiadania się do
tramwajów.

Andrzej
Świątek
kontakt@naszglospoznanski.pl

W Dopiewie będzie
nowy komisariat

Starołęka bez bimb

powstanie do 1 sierpnia 2017 r.
Umowa podpisana została z ﬁrmą
remontowo-budowlaną, wyłonioną
w drodze przetargu nieograniczonego.
Realizacja projektu była możliwa
m. in. dzięki pomocy lokalnych samorządów. Red

FOT. KWP W POZNANIU

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp.
Konrad Chmielewski 19 września
zawarł umowę w sprawie budowy
nowego Komisariatu Policji w Dopiewie.
Obiekt, na który od lat czekają policjanci i mieszkańcy gminy,

bezpieczeństwa
energetycznego
kraju. Zamiast tego poinformowały, że plany rozwoju PSE na terenie
gminy Dopiewo dotyczą jedynie
realizowanej inwestycji pod nazwą
„Budowa linii 2x 400 kV Plewiska
– Piła Krzewina”, której przebieg
planowany jest w istniejącym korytarzu linii 2x 220 kV tej samej relacji oraz planowanej linii Plewiska –
Baczyna, na budowę której przetarg
ma zostać ogłoszony na przełomie
2016/2017 z terminem realizacji do
2022 r. Budowa tych linii zastępuje
koncepcję budowy stacji przesyłowej Plewiska Bis. Przedstawiciele
Stowarzyszeń nie znajdują zmiany
w podejściu PSE do sprawy.
Konsultacje społeczne z przedstawicielami PSE odbędą się 5
października o godz. 18 w holu
Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego
w Skórzewie przy ul. Ks. Stanisława Kozierowskiego 1. Zapraszamy
do uczestnictwa. RH,AM

FOT. A. MENDRALA

Ulica Grunwaldzka – na odcinku
od ul. Matejki i Szylinga do skrzyżowania z ul. Bukowską – będzie
miała wydzielone torowisko, dzięki
któremu tramwaje nie będą stały
w ulicznym korku, a płynnie przejadą ten około 600-metrowej długości
odcinek. Nowe rozwiązanie funkcjonować ma od listopada bieżącego roku.
Zarząd Dróg Miejskich ogłosił
przetarg na przeprowadzenie tych
prac. W jezdnię wbudowane zostaną plastikowe krawężniki, które oddzielą tory od pasa ruchu dla
samochodów. Po wydzielonym torowisku (wbudowanym w jezdnię)
będą mogły także jeździć autobusy
i pojazdy uprzywilejowane (jadące
na sygnale). Będą też wyznaczone
ścieżki rowerowe.
Wraz z nowym rozwiązaniem
komunikacyjnym zmieni się układ
drogowy. Na przykład, samochody jadące w kierunku ronda Jana
Nowaka-Jeziorańskiego nie będą
mogły skręcać z ul. Grunwaldzkiej
w lewo w ulicę Matejki. Dla nich
alternatywą będzie skręt w lewo
w ulicę Śniadeckich z dojazdem do
ul. Matejki. Kierowcy samochodów
prywatnych nie pojadą też z kierunku tzw. „Bałtyku” wprost w ulicę
Bukowską, z przecięciem przez ul.
Zeylanda. Ten odcinek drogi zachowany zostanie dla autobusów,
pojazdów uprzywilejowanych, tak-

FOT. ANDRZEJ ŚWIĄTEK

Ulica Grunwaldzka w Poznaniu nie dla kierowców

Koncepcja budowy stacji przesyłowej Plewiska Bis była tematem spotkania przedstawicieli Stowarzyszeń działających na terenie gminy
Dopiewo z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych
SA , które odbyło się w Urzędzie
Gminy Dopiewo 15 września z inicjatywy wójta Adriana Napierały.
Podczas spotkania nastąpiła kolejna wymiana informacji w sprawie
linii wysokiego napięcia 2x 400 kV.
Stowarzyszenia przekonywały do zasadności budowy nowej stacji przesyłowej Plewiska Bis, która ich zdaniem
w znacznym stopniu wpłynęłaby na
ograniczenie liczby realizowanych
w przyszłości na terenie gminy Dopiewo inwestycji przesyłowych.
PSE z kolei konsekwentnie stwierdziły, że ponoszenie dodatkowych nakładów, związanych
z realizacją tego pomysłu, nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego
i nie jest potrzebne dla zapewnienia

Po miesięcznym spokoju i kursowaniu linii tramwajowych po swoich
stałych trasach Zarząd Transportu
Miejskiego wspólnie z MPK zapowiadają na październik kolejne
zmiany w komunikacji miejskiej
w Poznaniu. Wszystko za sprawą
remontu rozjazdów i zwrotnic na
rondzie Starołęka oraz odcinków
torów na Górnym Tarasie Rataj.
Trasy zmienią tramwaje kilku linii,

kursujących ul. Zamenhoffa oraz
przez GTR.
Prace podzielono na dwa etapy
– pierwszy (od 1 do 16 października ) obejmie wymianę zwrotnic od
strony ronda Rataje, drugi (od 17
do 31 października) – od strony Żegrza i zostanie połączony z naprawą torowiska na Górnym Tarasie
Rataj. Więcej o zmianach na www.
naszglospoznanski.pl. AŚ
TEKST SPONSOROWANY

Jak zabezpieczyć podłoże przed wilgocią?
EKSPERT RADZI
Często remontując łazienkę, odnawiając taras lub balkon można
usłyszeć o tzw. szlamach uszczelniających, czy też izolacjach polimerowo-cementowych. Czym one
są i jaka jest ich funkcja?
Masy uszczelniające to wyroby na
bazie cementu i polimerów. Mogą
być jednoskładnikowe, jak i dwuskładnikowe.
Te pierwsze przed użyciem mieszamy z wodą, a drugie, mieszamy
poprzez połączenie obu skład-

ników. W większości wypadków
wykorzystywane są jako izolacje
podpłytowe i pełnią bardzo istotną funkcję, bowiem zabezpieczają
powierzchnię ścian, podłóg, tarasów i balkonów przed wodą, wilgocią.
Najbardziej uniwersalnym produktem w tym segmencie jest dwuskładnikowy AQUASZCZEL 820.
Jest odporny na działanie wody tak
samo jak izolacje bitumiczne, a dodatkowo po nałożeniu stanowi dobrą powłokę do tego, aby przykleić
na nią płytki.

AQUASZCZEL jest wysoce elastyczny, potraﬁ mostkować duże
rysy w podłożu nawet do 1,5 milimetra. Jego zastosowanie to nie tylko tarasy czy balkony. Powszechnie

KREISEL
Technika Budowlana sp. z o.o.
tel. +48 61 846 79 00,
fax +48 61 846 79 09
www.kreisel.pl

stosuje się go jako izolację basenów
oraz jako hydroizolację fundamentów. Produkt ten to także idealne
rozwiązanie do wnętrz. Może zastąpić folię w płynie oraz jest niezastąpiony do wykonania hydroizolacji
brodzików ukształtowanych na
podłodze.
Nie należy zapominać, że jak każda izolacja musi być wykonany minimum dwuwarstwowo – tak, aby
dokładnie pokryć całą powierzchnię. Pierwszą warstwę zaleca się nakładać twardą szczotką, silnie wcierając ją w powierzchnię jastrychu.

Bartosz Polaczyk
dyrektor techniczny KREISEL
Technika Budowlana Sp. z o.o
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PEKA jeszcze
poczeka
cą, zsynchronizowanej z kolejowym
rozkładem jazdy.
W ramach prac nad integracją
komunikacji autobusowej został już
opracowany szczegółowy rozkład
jazdy. Przeprowadzono także symulację kosztów. Obecnie trwają dyskusje na temat ustalenia proporcji
ponoszenia przez gminę Tarnowo
Podgórne i Poznań kosztów kursów
autobusów w granicach miasta.
– Mam nadzieję, że wspólny bilet
autobusowy zostanie wprowadzony
1 stycznia 2017 roku – mówi wójt
gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz
Czajka. – Czekam na spotkanie
z prezydentem Poznania w tej sprawie. Dopiero, gdy wszystkie kwestie
zostaną rozstrzygnięte, będzie można podpisać porozumienie. ARz

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Termin włączenia komunikacji
autobusowej gminy Tarnowo Podgórne
z poznańskim systemem PEKA został
przesunięty o trzy miesiące
Ta zmiana jest spowodowana pojawieniem się nowych możliwości poszerzenia oferty dla pasażerów. Jedną
z nich jest szansa na linię autobusową
łączącą Ogrody z Junikowem, biegnącą przez Baranowo i Przeźmierowo.
Trzeba jednak pamiętać, że wprowadzenie dodatkowych propozycji
dla pasażerów powoduje wzrost
nakładów z budżetów samorządowych: gminy Tarnowo Podgórne
i miasta Poznania. Muszą one zostać uwzględnione i zaplanowane
w przyszłorocznych budżetach. A są
to niemałe pozycje – wspomniane
wyżej nowe połączenie Ogrody – Junikowo to koszt ok. 0,5 mln zł.
Ponadto planowane jest uruchomienie linii autobusowej między
Tarnowem Podgórnym a Rokietni-

Stęszewianie
decydują

Ponad 4.000 litrów
krwi na koncie

Do Szkoły Podstawowej w Tarnowie
Podgórnym na 65. jubileuszową
akcję honorowego krwiodawstwa
przyszło ponad 150 osób, które
chciały oddać krew. Do konsultacji
przystąpiły 132 osoby, z których
ostatecznie krew oddało 108 osób,
z czego aż 25 osób uczyniło to po
raz pierwszy.
– Każda kropla jest na wagę złota,
jednak tym razem bardzo uważnie
obserwowaliśmy „licznik” oddawanych litrów – mówi Wojciech Janczewski, wiceprzewodniczący Rady
Gminy Tarnowo Podgórne i prezes

Stowarzyszenia Dar Serc, organizatora akcji. – Były duże szanse na
to, że podczas tej akcji przekroczona zostanie granica czterech tysięcy
litrów krwi, przekazanych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa podczas wszystkich dotychczasowych akcji.
I rzeczywiście, tego dnia zebrano
48,6 l, co dało sumę 4002,65 l!
Już dziś zapraszamy wszystkich
na mszę świętą w intencji honorowych krwiodawców, która zostanie
odprawiona 20 listopada w kościele
w Tarnowie Podgórnym. ARz

Mieszkańcy gminy Stęszew mają
okazję zaproponować, na co mogłaby zostać wykorzystana kwota
50.000 zł. z budżetu MiG (tzw. budżet obywatelski). Warunek podstawowy – przedstawiony pomysł, inwestycja musi służyć całej gminnej
społeczności.
Koncepcje do realizacji należy
zgłaszać pisemnie (opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz adresem
kontaktowym pomysłodawcy) na
adres Urzędu Miejskiego Gminy
Stęszew (ul. Poznańska 11, 62-060
Stęszew, pok. nr 3 lub mailowo –
urzadgminy@steszew.pl. Termin
nadsyłania pomysłów upływa 30
września 2016 r.
Wszystkie zgłoszone w terminie
pomysły przedstawione zostaną Radzie Miejskiej Gminy Stęszew, która
wyłoni jeden do realizacji. ŁD

TU MOGŁA BYĆ
TWOJA REKLAMA!
ZADZWOŃ
 691-895-296

REKLAMA
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Maraton zumby dla Szymka

FOT. SŁAWOMIR LECHNA

NASZ PATRONAT Charytatywna impreza dla 7-letniego chłopca chorego na glejaka

– Dzisiaj najważniejszy jest Szymek
– powiedziała Dorota Stachowiak,
zastępca burmistrza gminy Stęszew, do uczestników charytatywnego maratonu zumba ﬁtness i salsation, który odbył się 17 września
w hali miejscowego Gimnazjum.
Tym samym podkreśliła szczytną
ideę wydarzenia.
– Postanowiliśmy wytańczyć pomoc dla niespełna 7-letniego Szymka Świderka chłopca chorego na
REKLAMA

glejaka, dlatego zaprosiliśmy chętnych na maraton Zumba ®Fitness
i nie tylko – powiedziała Kamila
Podkomarys – Zumba Kamila, organizatorka wydarzenia.
Kamila Podkomarys oraz instruktorzy (Emiliana Haremska,
Joanna Jaroszowicz, Krzysztof Nowak, Klaudia Piotrowska, Joanna
Warawko, Sandra Wawrzyniak,
Magdalena Wywrocka) zapewnili
uczestnikom trzy godziny tanecznej

rozrywki w rytmach latynoamerykańskich. Nie obyło się również bez
dodatkowych atrakcji jak pokazy
tańca orientalnego i nowoczesnego,
animacje dla dzieci czy kawiarenka
z domowymi wypiekami. Każdy kto
przyszedł wesprzeć Szymka i zakupił cegiełkę wziął również udział
w loterii z atrakcyjnymi nagrodami.
Dzięki wsparciu partnerów akcji na
zwycięzców czekały m.in. bilety na
mecze Lecha Poznań, vouchery do

restauracji lub SPA, a nawet wyjazdy nad morze czy w góry.
– Jesteśmy pod wielkim wrażeniem, że dziewczyny tak wspaniale
to zorganizowały – mówiła mama
Szymka pani Mirosława.
– Frekwencja dopisała, zarówno
wśród tańczących, jak i obserwatorów. Dzięki tylu dobrym sercom
udało się uzbierać 7.721,55 złotych –
podsumowała Kamila Podkomarys.
Każdy z Państwa, kto chciałby

również wesprzeć Szymka i pomóc
mu w walce z chorobą może wpłacić
Swoją cegiełkę na indywidualne konto Szymona: 78 1020 4027 0000 1602
1370 7742 PKO Bank Polski
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz gminy
Stęszew, a medialny „Nasz Głos Poznański”. Lech
Galeria zdjęć z wydarzenia na
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL

ROZMAITOŚCI

Najlepsze w Polsce
NASZ PATRONAT
Trwa XXVI edycja Konsumenckiego Konkursu Jakości „Najlepsze
w Polsce” – „The Best in Poland”
pod patronatem „Naszego Głosu Poznańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą
głosować na najlepszych usługodawców wykonujących usługi na terenie
Polski i producentów z krajów Unii
Europejskiej. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo im. Hipolita
Cegielskiego w Poznaniu. W celu

zgłoszenia najlepszej usługi lub produktu, należy wypełnić jeden z kuponów, które będziemy zamieszczać na
łamach „Naszego Głosu Poznańskiego” i wysyłać na adres: Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Garncarska 8, 61-817 Poznań. Kandydatów można też zgłaszać za pomocą
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jesienią 2016 r.
Wśród wysyłających kupony rozlosowane zostaną nagrody. Red

Wielkopolska Karta
dla rodzin
Gmina Tarnowo Podgórne przystąpiła do programu Wielkopolska
Karta Rodziny Dużej. Oznacza to,
że mieszkańcy mogą złożyć wniosek
o wydanie karty w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Gminy lub w Filii
Urzędu w Przeźmierowie. Zainte-

resowanych odsyłamy również na
gminną stronę internetową www.
tarnowo-podgorne.pl. Przypominamy także, że każdy mieszkaniec
gminy Tarnowo Podgórne może
złożyć wniosek o Kartę Mieszkańca.
ARz

Festyn strażacki
„Gasimy Afrykę – Misja Tanzania” – to hasło imprezy, która
odbyła się w Strykowie na terenie OSP
Inicjatorem festynu, który odbył się
18 września, jest Jakub Walkowiak,
funkcjonariusz Państwowej Straży
Pożarnej, a jego celem – informowanie o sytuacji w Afryce oraz poszukiwanie pieniędzy na zakup wozu
strażackiego i niezbędnego wyposażenia oraz utworzenie jednostki
strażackiej w miasteczku Butiama
w Tanzanii. Obecnie najbliższa jednostka straży pożarnej znajduje się
45 km od miasta. Dodajmy, że Strykowo jest pierwszą miejscowością
w powiecie poznańskim, w której
akcja „Gasimy Afrykę” została przeprowadzona.
Podczas imprezy przygotowano
wiele atrakcji. Były pokazy ratownictwa drogowego JRG Poznań oraz
zespołu Państwowego Ratownictwa
Medycznego, a Specjalistyczna
Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
z Poznania wraz z wyszkolonymi
psami zaprezentowała, w jaki sposób poszukiwane są osoby uwięzione pod gruzami. Był też pokaz iluzjonisty, a najmłodsi bawili się m.in.
na dmuchańcach i trampolinach.

FOT. ŁUKASZ DUDKA
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Łukasz
Dudka
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Chleby pełnoziorniste BIO

REKLAMA
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Chleby pełnoziarniste żytnie BIO
ﬁrmy Benus to idealne pieczywo
dla osób ceniących jakość i smak.
Wytwarzane są bez substancji konserwujących wyłącznie z certyﬁkowanych ekologicznych składników.
Dzięki dodatkowym składnikom
wzbogacają codzienną dietę o cenne
minerały i witaminy.
Zawarte w chlebach pełnoziarnistych BIO bogate dodatki zawierają
błonnik, który daje uczucie sytości, co sprzyja odchudzaniu oraz
usprawnia procesy trawienne.

Beta – glukany znajdujące się
w owsie wspomagają utrzymanie
prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.
Amarantus jest niezwykle bogatym źródłem żelaza (zawiera go
5-krotnie więcej niż szpinak lub
pszenica) oraz białka.
Quinoa (komosa ryżowa) oprócz
wysokiej zawartości białka, zawiera
szereg innych, cennych dla zdrowia
składników odżywczych miedzy
innymi mangan, magnez, wapno,
żelazo.

Nasiona złotego siemienia lnianego zawierają bardzo dużo oleju,
a także związki śluzowe, białkowe
oraz kwasy organiczne, jak chociażby kwas askorbinowy, enzymy, sole
mineralne – cynk, magnez, żelazo.
Olej, który uzyskujemy z nasion lnu,
zawiera kwasy tłuszczowe Omega-3
i Omega-6, ﬁtosterole i witaminę E.
Nasiona Chia to bogate źródło
kwasów Omega-3 i Omega-6, magnezu, żelaza, selenu i błonnika.
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Królowie życia
NASZ PATRONAT Koncert jubileuszowy Skawiński &
Tkaczyk + goście w Arenie. Mamy bilety!
Koncert „Królowie życia. Jubileusz
40-lecia duetu Skawiński & Tkaczyk”, czyli efekty czterech dekad
współpracy kultowego duetu, wielokrotnie nagradzanego, a ostatnio
uhonorowanego statuetką SuperJedynki dla najlepszego zespołu
na festiwalu w Opolu, odbędzie się
w poznańskiej Arenie 8 października o godzinie 18.15.
Grzegorz Skawiński – wybitny
gitarzysta, wokalista i kompozytor,
ale przede wszystkim niezwykle
charyzmatyczna postać polskiej
sceny muzycznej. Współtwórca wielu hitów oraz płyt takich artystów,
jak IRA, Golden Life, Vader, Acid
Drinkers, Liroy czy Robert Janson.
Waldemar Tkaczyk – profesjonalny basista, kompozytor i autor
tekstów wielu ponadczasowych
przebojów.
Muzyka duetu Skawiński & Tkaczyk rozbrzmiewa w sercach tysięcy
fanów legendarnych formacji: Kombii, O.N.A., Skawalker. „Królowie

kona doskonale znane publiczności
hity z repertuaru zespołu O.N.A.
Tegoroczna trasa koncertowa
łączy wielkie nazwiska i… pokolenia artystów. Do tej pory gośćmi specjalnymi byli: Agnieszka
Chylińska, Margaret, Ruda z Red
Lips, Doda, Małgorzata Ostrowska, Jan Borysewicz. Skawiński &
Tkaczyk, współtwórcy i kreatorzy
debiutu muzycznego Agnieszki
Chylińskiej, zapraszają do udziału
w tournée także młode talenty wyłonione z największych polskich
talent show. AG

Zdobądź bilet
życia” i ich twórczość to gwarancja
wyśmienitej rozrywki oraz prawdziwych emocji zaklętych w pięknych
melodiach i tekstach.
Gościem specjalnym koncertu
będzie Ruda z Red Lips, która wy-

• Dla naszych Czytelników
mamy pięć podwójnych zaproszeń na koncert „Królowie
życia” w Poznaniu. Jak je
zdobyć? Szukajcie na naszglospoznanski.pl

Róbmy swoje. Piosenki
Młynarskiego w Poznaniu
3 października na zaproszenie
Agencji GRUV ART w Teatrze Wielkim w Poznaniu usłyszymy piosenki
Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu znakomitych artystów z Teatru
Ateneum.
W spektaklu „Róbmy swoje.
Piosenki Wojciecha Młynarskiego”
usłyszymy genialny monolog Piotra Fronczewskiego – „Nie wycofuj
się Inteligencjo”. Na scenie wystąpią również Krzysztof Gosztyła
i odtwórca głównej roli w serialu
„Bodo” – Tomasz Schuchardt, Julia Konarska, Joanna Kulig/Olga
Sarzyńska, Katarzyna Ucherska
i Sebastian Jasnoch. Dodatkowym
atutem jest muzyka grana na żywo
REKLAMA

przez rewelacyjny zespół muzyczny.
Organizator poznańskiej premiery: GRUV ART – tel. 61 847 11 15 ,
www.gruv-art.com.pl, www.facebook.com/GRUV.ART.TEATR.
Bilety do kupienia: www.gruvart.com.pl, kasy Teatru Wielkiego,
www.bilety24.pl, e-bilet.pl, ewejsciowki.pl. Red

Zdobądź bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy jedno podwójne zaproszenie. Jak je zdobyć? Szukajcie
na www.naszglospoznanski.pl.
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Festiwal Polskiej
Piosenki w Luboniu!
NASZ PATRONAT
„Kwiaty we włosach”, „Tyle słońca
w całym mieście”, „Biały Krzyż”,
„Natalie” czy „Powiedz stary, gdzieś
ty był”, to piosenki, które nuci już
czwarte pokolenie, a za kilkanaście
dni zabrzmią one w Luboniu podczas Festiwalu Polskiej Piosenki.
Niezwykli młodzi wokaliści przybędą
z różnych stron Polski, aby zmierzyć
się z utworami Janusza Kondratowicza oraz wziąć udział w warsztatach
wokalnych prowadzonych przez
Marka Piekarczyka i Rafała Sekulaka. Festiwal odbędzie się 30 września
i 1 października w hali LOSIR.
– Odbywający się od siedmiu
lat w Luboniu festiwal chce przypomnieć, że piosenka to nie tylko
wykonawca, ale także autor. Stąd
każda jego edycja to czas i miejsce na cudowny, kulturalny przystanek – mówi Michał Kosiński,
dyrektor artystyczny wydarzenia.
– Festiwal 2016 będzie niezwykły,
ponieważ jego bohaterem stanie
się Janusz Kondratowicz – wybitny
autor tekstów, laureat wielu festiwali zagranicznych i krajowych.
Z powodzeniem pisał dla Anny
Jantar, Czerwonych Gitar, Haliny
Frąckowiak, Trubadurów, Rezerwatu, Krzysztofa Krawczyka. Luboń
w 2016 roku gościć będzie Marka
Piekarczyka i Mietka Jureckiego –
dodaje Kosiński.
Koncert konkursowy pt. „Nim
zgaśnie dzień” odbędzie się 30
września, natomiast koncert galowy „Powrócisz tu” 1 października
o godz. 20 w hali widowiskowosportowej przy ul. Kołłątaja 2. Koncerty poprowadzi dziennikarz Radia
Merkury – Andrzej Ogórkiewicz.
Aranżację piosenek przygotuje zespół muzyczny pod kierownictwem
Macieja Szymańskiego.
Gościem specjalnym koncertu
galowego będzie Marek Piekarczyk
a w jego wykonaniu usłyszymy materiał z albumu Źródło, na którym
przedstawił własne interpretacje
znanych polskich przebojów przełomu lat 60 i 70-tych. Na festiwalowej
scenie wystąpią także: wybitny basi-

sta, gitarzysta i kompozytor Mietek
Jurecki oraz Rafał Sekulak, Kasia
i Gosia Hybiak – znani z programu
talent-show „The Voice of Poland”.
W piątkowy wieczór usłyszymy Laureata Festiwalu Solo Życia 2016.

Gościem specjalnym
koncertu będzie
Marek Piekarczyk.
Usłyszymy materiał
z albumu „Źródło”
W jury festiwalu zasiądą: Marek
Piekarczyk – polski wokalista, autor
tekstów, Michał Kosiński – dyrektor
artystyczny festiwalu, Agata Ławniczak – dyrektor TVP3 Poznań, Wojciech Michalski – dyrektor Zespołu
Szkół Muzycznych w Poznaniu,
Sławomir Bajew – Radio Merkury,
Rafał Sekulak – wokalista, kompozytor, aranżer.
Uczestnictwo w koncertach jest
bezpłatne, obowiązują wejściówki
dostępne w Urzędzie Miasta Luboń,
Ośrodku Kultury w Luboniu i LOSIR. Więcej informacji na stronie:
www.festiwal.lubon.pl i na proﬁlu:
facebook.com/FestiwalPiosenkiwLuboniu.
Wśród patronów medialnych jest
„Nasz Głos Poznański”. Red
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Musicalowa ofensywa
Teatr Muzyczny w Poznaniu szykuje się do polskiej prapremiery musicalu „Zakonnica w przebraniu”
„Zakonnica
w przebraniu”

FOT. FOTOBUENO

wy w Berlinie. A zatem warto odwiedzać proﬁl FB Teatru Muzycznego.
Wszyscy fani musicali powinni
rezerwować sobie czas również 5 i 6
listopada. W tych dniach do poznańskiej hali Arena powraca dzieło Andrew Lloyda Webbera „Jesus Christ
Superstar”. W roli głównej wystąpi
ponownie Marek Piekarczyk, dla
którego będzie to powrót do Areny
w roli Jezusa po 27 latach. Razem
z nim na scenie pojawią się między
innymi: Janusz Kruciński jako Judasz Iscariota, Anna Lasota jako
Maria Magdalena, Tomasz Steciuk
jako Poncjusz Piłat, Jarosław Patycki

ści, iż warto odwiedzić w październiku scenę przy ulicy Niezłomnych.
W ramach kampanii promocyjnej
„Zakonnicy w przebraniu” Teatr Muzyczny nawiązał współpracę z jedną
z najpopularniejszych aktualnie polskich youtuberek – Kaśką Bernaś
Zdrowaśką. Z tej okazji powstało
pięć odcinków „serialu” o produkcji premiery, do których scenariusz
napisał Jacek Mikołajczyk. Kaśka
Zdrowaśka prowadzi własny kanał
na YouTubie z wywiadami z największymi polskimi i zagranicznymi gwiazdami. Ostatnio odwiedziła
między innymi słynny festiwal ﬁlmo-

Kabaretowe spotkanie z Joanną
Bartel w Przeźmierowie

„Jesus Christ
Superstar”
• Spektakle: 5.11 godz. 20.00,
6.11 godz. 17.00 (Arena
w Poznaniu)
• Bilety w cenie 60-150 zł
dostępne są w kasie teatru oraz
on-line na www.teatr-muzyczny.poznan.pl i Bilety24.pl.

Piękny jubileusz chóru

Mamy bilety
• Dla naszych Czytelników
mamy jedno podwójne zaproszenie. Jak je zdobyć? Szukajcie
na www.naszglospoznanski.pl

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Joanna Bartel, znana z niezwykłego
poczucia humoru artystka kabaretowa, wystąpi z najnowszym programem w Centrum Kultury Przeźmierowo. „Kabaretowe spotkanie”
odbędzie się 9 października.
Joanna Bartel serca widzów podbija swoim własnym i niepowtarzalnym
stylem. Potraﬁ żartować ze wszystkiego. Ma nieograniczone pokłady
siły komicznej i energii twórczej,
a przy okazji jest świetną aktorką.
Popularność przyniosła jej rola
Andzi Dworniok w serialu komediowym „Święta wojna”. Współpracowała z Andrzejem Rosiewiczem,
przez pewien czas prowadziła też
program „Śmiechu warte”, w którym zastąpiła Tadeusza Drozdę. Wystąpiła też w kilku ﬁlmach, m. in.
„Ryś”, „Skazany na bluesa”.

jako Król Herod. Całością dyrygować
będzie Piotr Deptuch, uznany polski
dyrygent operowy i musicalowy, inscenizację przygotował Sebastian
Gonciarz, choreograﬁę stworzyła
Paulina Andrzejewska – współpracująca z wieloma scenami w Polsce
przedstawicielka młodego pokolenia
choreografów, a kostiumy i koncepcję
scenograﬁczną – Mariusz Napierała.
Broadwayowska premiera musicalu w 1971 roku okazała się znacząca dla rozwoju gatunku, wprowadzając nową formę muzyczną
– rock-operę. Takiego wydarzenia
po prostu nie można przegapić! Red

• Premiera: 1.10 godz. 19.00.
• Druga premiera: 2.10 godz.
19.30.
• Spektakle przedpremierowe:
29-30.09 godz. 19.00.
• Spektakle: 2.10 godz. 16.00,
4-7.10 godz. 19.00, 8-9.10
godz. 16.00 i 19.30, 12-14.10
godz. 19.00, 15.10 godz. 16.00
i 19.30, 8-9.12 godz. 19.00,
10.12 godz. 16.00, 14-16.12
godz. 19.00, 17.12 godz.
16.00, 18.12 godz. 17.00.
• Bilety w cenie 35-120 zł
dostępne są w kasie teatru oraz
on-line na www.teatr-muzyczny.poznan.pl i Bilety24.pl.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Publiczność bardzo dobrze kojarzy
ﬁlm z Whoopi Goldberg z 1992
roku, który w Polsce zyskał status
kultowego. Istnieje duża szansa,
że podobnie będzie z poznańską
realizacją musicalową. W obsadzie
znalazły się bowiem znakomite nazwiska. Wśród nich między innymi
Olga Szomańska, Karolina Trębacz,
Barbara Melzer, Edyta Krzemień
czy Tomasz Steciuk. Nie zabraknie
również znanych i lubianych solistów Teatru Muzycznego: Katarzyny Tapek oraz Lucyny Winkel, które
porwały ostatnio publiczność przy
okazji występu w „Księżniczce czardasza” czy też Oksany Hamerskiej,
pamiętnej Evy Peron w „Evicie”.
Reżyserem oraz autorem polskiego
przekładu jest Jacek Mikołajczyk,
odpowiedzialny za sukces „Rodziny
Addamsów” w gliwickim Teatrze
Muzycznym. Za to przedstawienie
otrzymał prestiżową nagrodę teatralną Złotą Maskę. Choreograﬁę
przygotowuje Ewelina AdamskaPorczyk, wyróżniona w tym roku
w corocznym „Subiektywnym Spisie Aktorów Teatralnych” Jacka Sieradzkiego. Jeżeli dodamy do tego
zestawu jeszcze znaną i cenioną
w Polsce i za granicą Ilonę Binarch,
która przygotowuje kostiumy, chyba nikt z Państwa nie ma wątpliwo-

Występ Joanny Bartel odbędzie się
9 października o godz. 17 w Centrum
Kultury Przeźmierowo. Bilety w cenie 25 zł można kupować od ponie-

działku do piątku w miejscu imprezy
(w godz. 10–12 i 17–19), siedzibie
GOK „SEZAM” (w godz. 9–15) oraz
w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (w godz. 15–20). Sprzedaż internetową prowadzi serwis Biletomat.pl.

Jarek
Krawczyk
redakcja@naszglospoznanski.pl

Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego, najstarsza grupa artystyczna w gminie Tarnowo Podgórne,
obchodzi w tym roku jubileusz. I to
nie byle jaki, zespół powstał 95 lat
temu! Z tej okazji 8 października
o godz. 15.30 odbędzie się uroczysta msza święta, a o godz. 16.30 –
specjalny koncert w Domu Kultury
w Tarnowie Podgórnym.
Od 1921 roku Koło Śpiewu zgromadziło niezliczoną ilość nagród.
Wśród najważniejszych znajdują się

„Złota Maska Orfeusza” na Wielkopolskich Dniach Muzyki w Dusznikach, Złote Koło na Wielkopolskich
Konfrontacjach Chóralnych w Kole,
I miejsce na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Lwówku. Od Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr zespół
otrzymał „Złotą Odznakę Honorową z Wieńcem Laurowym”.
Z okazji jubileuszu życzymy zespołowi wielu sukcesów i satysfakcji, jaką dawać potraﬁ wspólne śpiewanie. Jarek Krawczyk

Requiem Mozarta na 15-lecie

Hałabała i Baba Saba

Już 15 lat minęło od pierwszego
koncertu muzyki klasycznej w kościele w Lusowie. Podczas 105 koncertów wystąpiły do tej pory znakomite chóry, orkiestry, zespoły
kameralne i soliści. 2 października,
wyjątkowo o godz. 20, odbędzie
się specjalny, jubileuszowy koncert.
Pod batutą Łukasza Łodygowskiego
wykonane zostanie Requiem d-moll

W przeznaczonym dla dzieci i ich
opiekunów cyklu „Mama, tata, teatr
i ja” tym razem do Centrum Kultury Przeźmierowo zawita Teatr Krokodyl, który zaprezentuje spektakl
„Przygody Krasnala Hałabały.
Na
kolejne
przedstawienie
w cyklu „Mama, tata, teatr i ja”
zapraszamy 9 października o godz.
12.30. Obowiązują bilety rodzinne

KV 626 Wolfganga Amadeusza
Mozarta. Słynna msza żałobna powstała w 1791 roku i jest ostatnim,
niedokończonym utworem kompozytora. Napisanie tego dzieła zlecono mu w lipcu 1701 roku poprzez
anonimowy list z dołączonym honorarium. Problemy zdrowotne Mozarta sprawiły, że zaczął on uważać,
że pisze requiem na własną śmierć.

Wśród wykonawców – chór Politechniki Poznańskiej „Volantes
Soni”, Poznańska Orkiestra Symfoniczna i soliści Akademii Muzycznej
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu:
Monika Buczkowska (sopran), Małgorzata Rawska (mezzosopran),
Chaoran Zuo (tenor) i Adam Kutny (bas). Wstęp wolny.
Jarek Krawczyk

(w cenie 10 zł za dziecko, opiekunowie gratis). Można je kupować od
poniedziałku do piątku w miejscu
imprezy (w godz. 10–12 i 17–19),
siedzibie GOK „SEZAM” (w godz.
9–15) i Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (w godz. 15–20).
Sprzedaż internetową prowadzi serwis Biletomat.pl.
Jarek Krawczyk

NR 106 / 26 WRZEŚNIA 2016

SPORT

Polska i Plewiska najlepsze!
Polskie piłkarki wygrały turniej eliminacyjny mistrzostw Europy U-19, który odbywał
się w trzech miejscowościach: Plewiskach, Wronkach i Grodzisku Wielkopolskim
Mecze Polek

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

wizycie młodych polskich piłkarzy
w 2012 i 2014 roku, tym razem kibice futbolu mogli zobaczyć kobiecą
piłkę nożną. Należy przyznać, że
młode panie mogły zaimponować

W superlatywach
o organizacji spotkań w Plewiskach
wypowiadali się
delegaci UEFA

wysokimi umiejętnościami, ogromnym zaangażowaniem i wielką ambicją. Kibice przekonali się, że warto
oglądać również futbol w wykonaniu kobiet.
W Plewiskach pod względem organizacyjnym wszystkie warunki
zostały spełnione na bardzo wysokim poziomie. Mówili o tym przedstawiciele trzech zespołów, które
rozgrywały tu mecze. W samych superlatywach o organizacji spotkań
w Plewiskach wypowiadali się również delegaci UEFA: Francuz Michel Vautrot (Norwegia – Armenia),

• Polska – Rumunia 2:0 (0:0)
bramki: Jędrzejewicz (47),
Ratajczyk (70).
• Polska – Norwegia 2:0 (1:0)
bramki: Parczewska (35-karny),
Grabowska (49).
• Polska – Armenia 4:0 (2:0)
bramki: Grabowska (22), Woś
(27), Jędrzejewicz (77), Olszewska (90+5).
Tabela
1. Polska
2. Norwegia
3. Rumunia
4. Armenia

3
3
3
3

9
6
3
0

8-0
15-2
7-9
0-19

Olimpijczyk
z nagrodą
od wójta
Nie każda gmina może pochwalić
się mieszkańcem-olimpijczykiem.
Tarnowo Podgórne tak – Karol Robak z Góry reprezentował Polskę
podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio
de Janeiro w taekwondo i dotarł do
ćwierćﬁnału. Wszyscy mocno trzymali kciuki, a najmocniej mieszkańcy Góry, którzy kibicowali wspólnie
zgromadzeni w świetlicy wiejskiej!
W uznaniu osiągnięć sportowych
wójt gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka przyznał Karolowi Robakowi nagrodę w wysokości 5.000
zł. Symboliczny czek wójt wręczył
podczas ceremonii otwarcia XIX
Ogólnopolskich Igrzysk LZS, które
odbywały się w Tarnowie Podgórnym 28 i 29 sierpnia, nad którymi
patronat sprawował „Nasz Głos Poznański”. ARz

w przeszłości znakomity arbiter,
sędziujący mecze w mistrzostwach
świata i Europy oraz Eija Vahala
z Finlandii (Polska – Norwegia).
Pozostaje się cieszyć, że Plewiska stanęły na wysokości zadania,
a polskim piłkarkom trzeba życzyć
powodzenia w następnej rundzie
eliminacji mistrzostw Europy i skutecznej walki o awans do ﬁnałów.
MK

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

W ostatnim pojedynku turnieju
biało-czerwone we Wronkach pokonały drużynę Armenii 4:0 (2:0)
i z kompletem punktów okazały się
najlepsze w grupie 1. Tym samym
polska drużyna awansowała do następnej rundy Elite Round i powalczy o awans do turnieju ﬁnałowego
w lipcu 2017 roku.
W meczu z Armenią polskie piłkarki miały zdecydowaną przewagę
i po dwóch wcześniejszych zwycięstwach nad Rumunią (2:0) i Norwegią (2:0), jedynie przypieczętowały
swój sukces. Bramki w tym pojedynku zdobyły: Dominika Grabowska (22), Oliwia Woś (27), Agnieszka Jędrzejewicz (77) oraz Joanna
Olszewska (90+5). Podopieczne
trener Marcina Kasprowicza spisały się w turnieju świetnie, a szczególnie zaimponowały w pojedynku
z Norwegią rozegranym w Plewiskach, gdzie mogły liczyć na głośny
doping ponad 450 kibiców, zgromadzonych na trybunach kameralnego obiektu. Tutaj też odbył się inny
mecz turnieju Norwegia – Armenia.
Stadion GOSiR w Plewiskach
po raz kolejny w ostatnich latach
stał się miejscem piłkarskiego widowiska na wysokim poziomie. Po
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W zawodach (18 wrzesnia) wzięło
udział ok. 1000 zawodników, w tym
kilkuset młodych sportowców. Najlepsi na dystansie 1/4 Ironman
okazali się Paulina Wadzińska z TriSpace Medicover Bydgoszcz oraz
Marcin Ławicki z MKS-u Polkowice, zaś na sprinterskim 1/10 Ironman pierwsi na mecie zameldowali
się Agata Liwtin (Litwin Triathlon
Team) oraz bracia Marcin i Michał
Kutkowscy ( obaj zmierznieszacuj.
pl Tarnowo Podgórne).
Jednym z głównych celów przyświecającym II edycji Kórnik
Triathlon jest niesienie pomocy
podopiecznym domów dziecka
w Bninie koło Kórnika i Wrocławiu.
Organizatorzy przeprowadzili licytację pakietów startowych na rzecz
domu dziecka w Bninie. Ponadto
w dniu zawodów została przeprowadzona akcja „Posiłek regeneracyjny
zawodnika za koszulkę” – w ten
sposób zebrana została odzież sportowa, która traﬁ do domów dziecka
w Bninie oraz we Wrocławiu.
Co więcej, organizatorzy Kórnik
Triathlon wraz z lokalnymi ﬁrmami
ufundowali przyjazd grupy z domu
dziecka we Wrocławiu na cały week-

FOT. MAGDALENA MATELSKA

II edycja Etixx Kórnik Triathlon

end do Kórnika, przygotowując dla
nich masę atrakcji!
Triathloniści rywalizowali na
dwóch dystansach 1/4 Ironman
(950 m pływanie / 45 km jazda rowerem / 10,55 km biegu) oraz 1/10
Ironman.
Jako pierwsi, bo już o godz. 10
wystartowali sprinterzy, którzy
tradycyjnie zawody rozpoczęli pływaniem (380m). Zawodnicy do po-

konania mieli także 17 km jazdy na
rowerze oraz 4,2 km biegu. Pierwszy na mecie był Marcin Kutkowski
(52:19), który na mecie poczekał na
brata Michała (obaj zmierznieszacuj.pl Tarnowo Podgórne) i wspólnie zakończyli zawody. Na podium
znalazło się miejsce dla Rafała
Stefańskiego z Fabryki Triathlonu
(53:23). Kategorię kobiet wygrała
Agata Litwin z czasem 55:45. Sre-

bro przypadło Marioli Krzemińskiej
(obie Litwin Triathlon Team), zaś
na podium znalazło się jeszcze miejsce dla Roksany Słupek (TriSpace
Medicover Bydgoszcz).
Wielkie słowa uznania należą się
najstarszym uczestnikom. Jolanta
Lipińska (niezrzeszona) oraz Henryk Gągola (Sin Corte Dogo Canario) w dniu zawodów mieli ukończone 65 lat!
– Jestem pod wrażeniem formy
naszych seniorów. To pokazuje, że
nasze zawody są dla zawodników
w każdym wieku – mówi Paweł
Kotas, dyrektor Kórnik Triathlonu,
były wioślarz, medalista Akademickich Mistrzostw Polski, uczestnik
Akademickich Mistrzostw Europy.
W triathlonie startuje od 4 lat.
O godz. 14 wystartowała „ćwiartka” Wśród panów najlepszy był
Marcin Ławicki z MKS-u Polkowice
(1:59:42), który okazał się szybszy
od Tomasza Domagały z Cityzenu
oraz Piotra Ławickiego (UAM Triathlon).
Słowa uznania należą się oczywiście paniom. Równych sobie nie
miała Paulina Wadzińska reprezentująca barwy TriSpace Medico-

ver Bydgoszcz (2:28:44). Drugie
miejsce w „ćwiartce” zajęła Anna
Żychska (Velocity Warsztat Treningu), zaś trzecie – Justyna Sadowska
(Czaplinek).
Po raz pierwszy odbył się TRI
KIDS – w zawodach wzięły udział
dzieci w wieku do 15 lat (duathlon –
rower i bieg, dystanse w zależności
od wieku). W sumie na starcie Kórnik Triathlonu zobaczyliśmy blisko
1000 zawodników!
Podopieczni z domu dziecka we
Wrocławiu byli również wolontariuszami podczas imprezy oraz startowali w zawodach TRI KIDS.
W promocji Kórnik Triathlon
organizatorów wspiera Fundacja
Pro Familia Mea, która chętnie
angażuje się w niesienie pomocy.
W trakcie, gdy sportowej rywalizacji na scenie swoje umiejętności
w zakresie wyszukiwania zapachów
zaprezentował Aslan – pies, którym
opiekuje się Pro Familia Mea.
– Cieszymy się, że możemy pomóc w wydarzeniu o tak szczytnym
celu – mówi Karol Maćkowiak,
rzecznik prasowy Fundacji Pro Familia Mea oraz p.o. rzecznika prasowego zawodów. KM
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Poznańscy tenisiści znakomicie spisali się w drużynowych
mistrzostwach Polski

NASZ PATRONAT

Srebrna drużyna skrzatów AZS.
W Zabrzu odbyły się ﬁnały DMP
chłopców do 12 lat. AZS – w składzie Goran Zgoła, Zachary Rytelew-

Trwa nabór do
szkółek tenisowych
AZS Poznań
ski, Tomasz Berkieta, Borys Zgoła
i Hugo Kwaśniewski – zdobył srebrny medal ulegając w ﬁnale po bardzo zaciętym meczu ST Matchpoint

koszykówki. Klub, oprócz emocji
na parkiecie, zaoferuje również
rozrywkę dla rodzin z dziećmi oraz
będzie promować zdrowy styl życia.
Sponsor tytularny Biofarm przewidział bezpłatne pomiary oraz porady specjalistów z zakresu dietetyki
czy aktywności ﬁzycznej. Nowym
partnerem Basket Poznań został
również KIA Delik.
Zarówno trener Przemysław
Szurek, jak i jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Adam
Meterski, podkreślają, że w tym roku
poziom ligi jest wyjątkowo wysoki.
Klub mierzy w play-offy, natomiast
osiągnięcie tego nie będzie proste.
– Nie dostaniemy już nic za
darmo – zwracał uwagę Meterski.
Pierwszy mecz poznaniacy rozegrali w Warszawie 25 września z potencjalnym faworytem Legią (relacja
na
www.naszglospoznanski.pl).
U siebie Biofarm Basket Poznań zagra 1 października przeciwko KSK
Noteć Inowrocław.

Biofarm Basket Poznań, nad którym patronat objął „Nasz Głos Poznański”, rozpoczyna nowy sezonu
I ligi. Do zespołu przybyło dwóch
zawodników (Filip Struski i Mateusz Migała), a Michał Szydłowski,
Damian Szymczak i Bartłomiej
Pawlak zasilili inne drużyny. Poza
tym dołączyło dwóch juniorów
(Marcin Tomaszewski i Maciej
Leszczyński). Potwierdza to konsekwentne realizowanie polityki promowania klubowej młodzieży.
– Na nadchodzący sezon otrzymaliśmy znacznie więcej pieniędzy
z Urzędu Miasta Poznania, nasza
praca została doceniona – mówił
na czwartkowej konferencji prasowej dyrektor zarządzający Basket
Poznań Bartłomiej Tomaszewski.
– Zdajemy sobie sprawę, że wzrosły
również wymagania co do naszej
gry. Postaramy się znaleźć kompromis między oczekiwaniami kibiców,
miasta, a ﬁlozoﬁą klubu. Nie chcemy rezygnować z promocji młodych
zawodników.
Mecze o stawkę, w których frekwencja była bardzo wysoka pokazały, że kibice w Poznaniu chcą

Aleksandra
Barcikowska
redakcja@naszglospoznanski.pl

Komorowo. Na uwagę zasługuje
fakt, iż w poznańskiej drużynie jako
jedynej występowało dwóch 10-latków: Hugo Kwaśniewski i Tomasz
Berkieta. Trenerem był Wojciech
Banasik.
Sukces osiągnęły również skrzatki Parku Tenisowego Olimpia Poznań (Zuzanna Kubacha, Daria
Górska, Zuzanna Jeschke, Anna
Schmidt, Daria Lang). Podopieczne trenera Jarosława Wołąsewicza
wywalczyły złoty medal DMP do lat
12. Lech

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Piotr Matuszewski (AZS Poznań)
rywalizował ostatnio w dwóch turniejach za Oceanem. W Canadian
Open, w kanadyjskiej miejscowości
Repentigny oraz w wielkoszlemowym juniorskim US Open na słynnych kortach Flushing Meadows
w Nowym Jorku. Obie imprezy są
jednymi z najbardziej prestiżowych
juniorskich turniejów na świecie.
– Piotr jechał na te zawody, niestety, z niewyleczoną do końca kontuzją mięśnia lędźwiowo-biodrowego, ale „ważność” tych startów
spowodowała, że podjął próbę walki
i występu i tak jak w singlu nie zanotował większych sukcesów, tak
w deblu w parze z Kacprem Żukiem
(legia Warszawa) osiągnął najlepszy wynik w życiu wygrywając turniej w Kanadzie – powiedział trener
Mikołaj Weymann.
Tenisiści AZS odnosili sukcesy
także w rywalizacji drużynowej mistrzostw Polski. I tak drużyna młodzików AZS – w składzie Dawid Taczała,
Mikołaj Lorens, Jan Wajdemajer,
Marcel Politowicz i Maks Braziewicz
– zdobyła na własnym terenie złoty
medal championatu do lat 14. Trenerem zespołu był Michał Walków.
Juniorzy wywalczyli srebrny
medal mistrzostw Polski, które
rozegrane zostały w Ustroniu. Poznaniacy przegrali w meczu o złoto
z SKT Sopot tylko gorszą różnicą
zdobytych gemów (po pojedynkach
singlowych i deblowych był remis
3:3). W zespole AZS, prowadzonym
przez trenera Dariusza Drzewieckiego, wystąpili: Piotr Matuszewski,
Paweł Jankowiak, Bartosz Łosiak
oraz Mieszko Kwaśniewski.

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Medale AZS

Biofarm Basket
mierzy w play-off y

Tańce
mistrzów

Zakrzewo pełne koni po 40 latach
Po 40 latach przerwy znów odbyły
się w Zakrzewie w podpoznańskiej
gminie Dopiewo Towarzyskie Zawody w Powożeniu. Zjechali się do
wsi (11 września) hodowcy koni
i miłośnicy powożenia z różnych
stron Wielkopolski. Otoczona lasem polana zmieniła się w tor przeszkód. Widowisko, rywalizacja,

emocje i parady... Ameryka! Wszystko było jak najbardziej na poważnie,
bo przejazdy oceniali profesjonalni
sędziowie. Emocje rozpalało dodatkowo słońce, a chłodziła atmosfera
pikniku i przejazdy wozu bojowego
straży pożarnej, zraszającej trawiastą arenę i towarzyszące przejazdom
dzieci. Organizatorem wydarzenia
było Powiatowe Koło Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Poznaniu. AM

FOT. ADAM MENDRALA

Towarzyskie Zawody
w Powożeniu wywołały emocje

Zapraszamy na wyjątkową imprezę
sportową – mistrzostwa Polski w tańcu towarzyskim w stylu standardowym na najwyższym światowym
poziomie. Piękne panie w niecodziennych strojach i przystojni panowie w eleganckich frakach! Olśniewające kreacje wieczorowe! Najlepsi
tancerze i tancerki naszego kraju!
Rytmy walca, tanga, fokstrota!
To wszystko będzie można
obejrzeć 29 i 30 października
w hali OSiR w Tarnowie Podgórnym. W godz. od 10-17 odbędą się
eliminacje do mistrzostw świata,
natomiast o 18.00 zapraszamy na
galę taneczną, podczas której wyłoniony zostanie mistrz Polski 2016.
Po 20 latach Wielkopolska znów
staje się organizatorem tak prestiżowej imprezy. Do Tarnowa Podgórnego przyjedzie 300 najlepszych
par, spośród których zostanie wyłoniona reprezentacja Polski na tegoroczne mistrzostwa świata. Warto
zatem już dziś wpisać tę datę do kalendarza! ARz
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Czwarta kwarta to za mało
Inauguracja sezonu zgromadziła
w Tarnowie liczne grono kibiców,
którzy na powrót do II ligi czekali siedem lat. Emocje także wśród
zawodników były spore, dla wielu z nich był to pierwszy poważny
sprawdzian na poziomie drugoligowym. Dodatkowo Tarnovia Basket,
nad którą patronat sprawuje „Nasz
Głos Poznański”, zagrała bez dwóch
istotnych zawodników Bartłomieja
Gubernata i Miłosza Sroczyńskiego. Goście z Gdańska przyjechali do
Tarnowa w optymalnym składzie,
z m.in. centrem Przemysławem
Rduchem, reprezentantem Polski
w odmianie 3x3. I właśnie przewaga ﬁzyczna takich zawodników jak
Rduch czy Łukasz Jaśkiewicz była
jednym z decydujących elementów
w cały meczu.
Pierwsze punkty w sezonie zdobył Rafał Milczyński, jeden z najaktywniejszych zawodników Tarnovii
w tym meczu. Było to jednak jedno
z niewielu prowadzeń gospodarzy
w tym meczu. Skuteczna końcówka pierwszej kwarty pozwoliła Politechnice zdobyć kilkupunktowe
REKLAMA

FOT. MIKOŁAJ DULĘBA

NASZ PATRONAT Od porażki rozpoczęli sezon w II lidze koszykarze Tarnovii Basket. Na parkiecie
w Tarnowie Podgórnym zwyciężyli 74:64 zawodnicy Politechniki Gdańsk

prowadzenie. Zostało ono szybko zniwelowane dwoma trójkami
wysokich Tarnovii. Traﬁli Marcin
Eichert i Adam Niepoń i na początku drugiej kwarty Tarnovia prowadziła 21:20. Potem nastąpił jednak
czterominutowy przestój gospodarzy i Politechnika znów odskoczyła.
Na przerwę drużyny schodziły przy
wyniku 30:41, a gra obu drużyn nie

mogła zadowalać trenerów ani kibiców.
Trzecia kwarta to zdecydowanie
najgorszy okres Tarnovii Basket.
Błędy w ataku i mało szczelna
obrona spowodowały, ze goście bez
problemów powiększyli przewagę
nawet do 26 punktów. Trybuny zamilkły i wydawało się, że inauguracja będzie kompletnie nieudana

dla beniaminka. Ostatnie 10 minut,
mimo że nie odmieniło losów meczu, to wlało nadzieję w serca kibiców na kolejne mecze. Tarnovia rzuciła się do odrabiania strat, zaczęła
grać agresywniej w obronie i odważniej w ataku. I gdyby skuteczność na
linii rzutów osobistych była lepsza,
a goście nie mieliby takiej swobody
w zbiórce na ataku to może wynik

byłby inny. Te dwa elementy zdecydowanie są do poprawy, jeśli Tarnovia Basket chce wygrywać z ogranymi drugoligowcami. Ostatecznie
gospodarze doszli Politechnikę na
10 punktów dając nadzieję, że jeśli
będą grali tak jak w czwartej kwarcie przez cały mecz to będziemy
w Tarnowie Podgórnym świadkami
jeszcze niejednego emocjonującego
pojedynku.
W weekend Tarnovia Basket rozegra spotkanie w Gdyni z Asseco
II, a 9 października (niedziela, godz.
16.) mecz w Tarnowie Podgórnym
z Gryfem Goleniów. Wstęp wolny. SD
Tarnovia Basket – Politechnika 64:74 (15:20, 15:21, 8:21,
26:12)
• Punktowali dla Tarnovii:
R. Milczyński 13, M. Eichert 11,
P. Janowski 10, R. Bartkowski
7, M. Skrzypek 6, D. Antczak
6, A. Niepoń 3, J. Łukomski 3,
B. Pawlak 3, M. Kurach 2, K.
Jakubowski 0.
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