
BE
ZP

ŁA
TN

Y 
DW

U
TY

GO
DN

IK
 M

IE
SZ

KA
Ń

CÓ
W

 P
O

ZN
AN

IA
 I 

O
KO

LI
C

PO
ZN

A
Ń

, B
U

K,
 C

ZE
RW

O
N

A
K,

 D
O

PI
EW

O,
 D

U
SZ

N
IK

I, 
KL

ES
ZC

ZE
W

O,
 K

O
M

O
RN

IK
I, 

KO
ST

RZ
YN

, K
Ó

RN
IK

, L
U

BO
Ń

, M
O

SI
N

A,
 M

U
RO

W
A

N
A

GO
ŚL

IN
A,

 O
PA

LE
N

IC
A,

 P
U

SZ
CZ

YK
O

W
O,

 P
O

BI
ED

ZI
SK

A,
 R

O
KI

ET
N

IC
A,

 S
TĘ

SZ
EW

, 
SU

CH
Y 

LA
S,

 S
W

AR
ZĘ

DZ
, 

TA
RN

O
W

O
 P

O
DG

Ó
RN

E 

NR 87 / 9 LISTOPADA 2015NR 87 / 9 LISTOPADA 2015 / NAKŁAD 20.000NAKŁAD 20.000 / WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. „Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. 
 Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson Nikt, poza nami nie wie, co robimy” — Stuart Henderson

WSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PLWSPOMOŻEMY TWÓJ BIZNES! ZADZWOŃ: 691 895 296 LUB NAPISZ: KONTAKT@NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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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!

Życiowy tie-breakŻyciowy tie-break
Bezkompromisowy Andrzej Niemczyk, trener Złotek, spotkał się Bezkompromisowy Andrzej Niemczyk, trener Złotek, spotkał się 
z poznańskimi kibicami. Mamy dla Was jego autobiografi ę!z poznańskimi kibicami. Mamy dla Was jego autobiografi ę! STR. 16STR. 16
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2 Z DRUGIEJ STRONY

Warta jest warta zainteresowania 

Kalendarium

10 listopada
WTOREK
• „Ciągle pada”, „Kwiaty we wło-
sach”, „Historia jednej znajomo-
ści”, „Tak bardzo się starałem”, 
„Nikt na świecie nie wie”, „Nie 
zadzieraj nosa”, „Matura”, „Do-
zwolone od lat 18” i dziesiątki 
innych przebojów – to wszystko 
utwory wykreowane przez zespół 
Czerwone Gitary. Na zaproszenie 
GOK „SEZAM” zagra on 10 
listopada o godz. 18 w hali OSiR 
w Tarnowie Podgórnym i z pew-
nością wykona wiele z nich. 

12 listopada
CZWARTEK
• W Teatrze Muzycznym w Po-
znaniu odbędzie się spektakl 
„Dużo kobiet, bo aż trzy”. To 
widowisko łączące dwie katego-
rie sceniczne. Jest koncertem, 
w którym swoje recitale pre-
zentują; Magda Umer, Hanna 
Śleszyńska i Artur Andrus. Jest 
również programem satyrycz-
nym, w którym gospodarz Artur 
Andrus przeprowadza rozmowy 
– wywiady ze wspomnianymi 
kobietami oraz z Marią Czuba-
szek. Początek o godz. 17. 
• Justyna Steczkowska zabierze 
widzów do zaczarowanej wioski 
romskich dźwięków i kolorów. 
Koncert w Poznaniu już 12 listo-
pada, na MTP, a my dla naszych 
czytelników mamy jedno po-
dwójne zaproszenie! Szukajcie 
na naszglospoznanski.pl . 

14 / 15 listopada
SOBOTA / NIEDZIELA
• Regionalna wystawa młodych 
gołębi, królików i drobiu ozdob-
nego odbędzie się na MTP 14 
i 15 listopada. W sobotę można 
ją zwiedzać w godz. 7–17, 
a w niedzielę 7–13. Dla naszych 
Czytelników mamy 10 wejśció-
wek. Jak je zdobyć? Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl . 

20 listopada
PIĄTEK
• Alicja Majewska i Włodzimierz 
Korcz wystąpią w Konarzewie 
w sali widowiskowej Centrum 
Rehabilitacyjno-Kulturalnego. 
Początek o godz. 19. Bilety do 
nabycia w cenie 40 zł u organi-
zatora – w Gminnej Bibliotece 
Publicznej i Centrum Kultury. 
Liczba miejsc ograniczona.

PORTAL DOBRYCH WIADOMOŚCI 

WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
relacje i galerie zdjęć z wydarzeń 

w Poznaniu i 19 okolicznych gminach — Od rzeki Warty mieszkam 
około 30 kilometrów, ale już 
w dzieciństwie dzięki książkom 
Arkadego Fiedlera odkryłem 
jej piękno. Potem wielokrotnie 
go doświadczałem – czy to na 
przykład w Puszczykowie, czy 
w Poznaniu, a także w innych 
miastach. Podoba mi się inicjaty-
wa powołania rzecznego klastra, 
którego celem jest podjęcie 
wszelkich działań, które uatrak-
cyjnią nadwarciańskie tereny 
i stworzą mieszkańcom jeszcze 

lepsze warunki do wypoczynku 
i rozrywki. Więcej na ten temat 
piszemy na stronie 3.

Zmienić się mają okolice 
Warty, ale za kilka lat możemy 
nie poznać… centrum Poznania, 
za sprawą zagospodarowania 
Wolnych Torów i budowy nowego 
– starego dworca PKP, o czym 
informujemy na str. 4. 

Wewnątrz numeru pisze-
my także m.in. o nowatorskiej 
operacji, którą przeprowadzono 
w szpitalu w Puszczykowie, przy-

znaniu wybitnym osobistościom 
statuetek Złote Hipolity, a także 
publikujemy relację ze spotkania 
z legendarnym trenerem Złotek 
Andrzejem Niemczykiem. 

Zachęcam do lektury najnow-
szego numeru, a także naszego 
portalu naszglospoznanski.pl .

A tak na koniec powyborcza 
refleksja: wrzuciłem w wyszuki-
warkę internetową hasło „premier 
Polski” i dowiedziałem się, że 
to Beata Szydło. Internet jest 
naprawdę szybki…

Sławomir Lechna
redaktor naczelny NGP
s.lechna@naszglospoznanski.pl

Centrum Pozna-
nia zmieni się 
nie do poznania

Nasz Głos Poznański • Adres redakcji ul. Smugi 84 Wielkawieś, 64-320 Buk, kom. 691 895 296 tel./faks 61 8949 385, e-mail: kontakt@naszglospoznanski.pl
• Redaktor naczelny: Sławomir Lechna • Sekretarz red.: Juliusz Podolski • Wydawca: Lech-Press • Reklamy i ogłoszenia: www.reklama.naszglospoznanski.pl,
tel. 691 895 296. • Biura reklam: Poznań: ul. Skryta 1 61 866-59-16, reklama@skryta.poznan.pl; os. J.III Sobieskiego paw. 52, tel. 61 823-57-81, piatkowo@
skryta.poznan.pl; Buk: ul. Smugi 84 Wielkawieś, tel. 691 895 296; Tarnowo: „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62A, tel. 61 8164 376, 602 150 364 • Druk: Drukarnia
Polskapresse w Poznaniu, ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo • Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania
i skracania. • Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. • Aktualności z powiatu i ogłoszenia w internecie na stronie: www.naszglospoznanski.pl

Zamów reklamę 
w Tarnowie Podgórnym

Teraz ogłoszenie lub reklamę w „Naszym Głosie Poznańskim” można 
zamówić także w Tarnowie Podgórnym, przy ul. Poznańskiej 62A (sklep 
Dobre Okna), tel. 61 8164 376, 602 150 364. 
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Masz firmę, prowadzisz 
działalność gospodarczą? Chcesz niedrogo 

i skutecznie zareklamować swoje towary czy usługi? 
Zapraszamy do reklamy w Naszym Głosie Poznańskim.

 Twoja reklama trafi do 20.000 mieszkań!  
Kontakt z Biurem Reklamy? 691-895-296

POZNAŃ I OKOLICZNE GMINY  

TU MIESZKAJĄ TWOI KLIENCI

20 tys.
egzemplarzy wynosi 

nakład Naszego 
Głosu Poznańskiego

Wszystkich 
zainteresowanych 

umieszczeniem 
reklamy prosimy 

o kontakt!
Tel. 691 895 296

23 XI
ukaże się kolejny 
numer Naszego 

Głosu Poznańskiego

Z nami możesz 
negocjować 

ceny reklam!
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TEMAT NUMERU

Poznań i gminy stawiają na Wartę!

Warta jest warta zainteresowania, 
dlatego prezydent Poznania Jacek 
Jaśkowiak, dyrektor Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu Magdalena Żmuda oraz 
przedstawiciele władz samorządo-
wych dziewięciu okolicznych gmin 
(Czerwonak, Komorniki, Luboń, 
Mosina, Murowana Goślina, Oborni-
ki, Suchy Las, Puszczykowo i Śrem) 
podpisali list intencyjny w sprawie 
podjęcia działań na rzecz utworzenia 
Wielkopolskiego Klastra Rzecznego. 
Nastąpiło to 2 listopada w Sali Białej 
Urzędu Miasta Poznania. 

Ideą zainicjowanego klastra 
rzecznego jest promocja Warty oraz 
gmin-sygnatariuszy, a także „oży-
wienie” rzeki w zakresie przywróce-
nia transportu rzecznego i turystyki 
poprzez wzmocnienie współpracy 
przedsiębiorstw, samorządów tery-
torialnych, uczelni i instytucji z oto-
czenia biznesowego.

– Warta już w tym roku okazała 
się… warta poznania – mówi prezy-
dent Jacek Jaśkowiak. – Mieszkań-
cy chętnie spędzali czas nad rzeką 
i uczestniczyli w różnego rodzaju 
wydarzeniach organizowanych 
na miejskich plażach. Niezbędne 
zdaje się zatem podjęcie wszelkich 
działań, które uatrakcyjnią nadwar-
ciańskie tereny i dostarczą pozna-
niakom jeszcze lepsze warunki do 
wypoczynku i rozrywki. Poprzez ini-
cjatywę klastrową będziemy mogli 
zabiegać m.in. o zewnętrzne środki 
fi nansowe czy też ułatwić rozwiązy-
wanie wspólnych problemów.

– Jestem zadowolony z inicja-
tywy utworzenia klastra – powie-
dział nam wójt gminy Komorniki 
Jan Broda. – Jest to dla nas nowa 
forma współpracy umożliwiająca 
wzmocnienie wzajemnych kon-
taktów oraz zintegrowanie działań 
na rzecz łączących nas interesów 
oscylujących wokół szeroko pojęte-
go tematu rzeki. Co prawda, gmi-
na Komorniki styka się z Wartą na 

krótkim fragmencie, jednak byłoby 
dobrze, gdyby nasi mieszkańcy mo-
gli w większym stopniu korzystać 
z jej walorów. Planujemy zbudować 
niewielką przystań dla kajaków, 
miejsce do wypoczynku i być może 
parking dla rowerów, co wpisałoby 
się w tworzony właśnie przez Lokal-
ną Grupę Działania Progres bezob-
sługowy system wypożyczalni rowe-
rów. Czas pokaże czy uda mam się 
skutecznie zawalczyć o wspólne do-
bro, jednak nie mam najmniejszych 
wątpliwości, że należy spróbować 
podjąć możliwe w tym celu kroki. 

Utworzenie klastra nie pociąga za 
sobą żadnych zobowiązań fi nanso-
wych dla gmin. Będą one działały na 
zasadzie wzajemnej współpracy. 
Karina Lapis, UG Komorniki
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Po raz pierwszy w Polsce z inicjatywy samorządów lokalnych powstaje klaster rzeczny, którego członkowie 
będą wspólnie ubiegać się o zewnętrzne dofi nansowanie, a także rozwijać transport i turystykę na Warcie

Reklamuj się na naszych łamach
Zadzwoń teraz!  691 895 296
www.reklama.naszglospoznanski.pl
kontakt@naszglospoznanski.pl
Zapraszamy do naszych biur ogłoszeń w Poznaniu: 

 ul. Skryta 1, tel. 61 866 5916  os. Sobieskiego paw. 52,
tel. 61 823 57 81, w Buku:  ul. Smugi 84, tel. 691 895 296,
* w Tarnowie Podg.:  Sklep „Dobre Okna”, ul. Poznańska 62a, 
tel. 61 8164 376, 602 150 364.

W W W . N A S Z G L O S P O Z N A N S K I . P L

Nasz Głos Poznański jest nowoczesną 
gazetą miejsko-gminną 

Dystrybuowany jest 
w 300 stałych punktach
(Poznań i 19 okolicznych gmin)

m.in. markety (m.in. „Piotr i Paweł”, Stary 
Browar, Galeria Malta, CH Plaza), urzędy, 
sklepy ogólnospożywcze i inne, banki, obiekty 
rekreacji – centra tenisowe, pływalnie, 
siłownie, SPA – hotele, restauracje, salony 
samochodowe, hurtownie, a także 
bezpośrednio (na ulicy z ręki).  

NAKŁAD: 20 000 EGZ.

SZUKAJ NAS W MARKETACH 

I W RADIO TAXI RMI

Nasz Głos Poznański to największy 
darmowy dwutygodnik Poznania i okolic

Nasz Głos Poznański to największy

POZNAŃ

OPALENICA

DUSZNIKI

KOMORNIKI

PUSZCZYKOWO

MOSINA

KÓRNIK
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KOSTRZYN

POBIEDZISKA

MUROWANA
GOŚLINA

TARNOWO
PODGÓRNE

ROKIETNICA

SUCHY
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CZERWONAK

SWARZĘDZ

STĘSZEW

BUK DOPIEWO
LUBOŃ

ÓRNIK

ZNAJDŹ NAS TEŻ NA

www.naszglospoznanski.pl

REKLAMA

• Na targach International Wa-
ter Week delegacja z Poznania 
wzięła udział w odrębnej konfe-
rencji Resilient Cities Leaders 
Forum dla miast położonych 
nad rzekami. W międzynaro-
dowym gronie omawiano różne 
kwestie dotyczące rozwoju, 
zarządzania i problemów zwią-
zanych z wodą – od rewitalizacji 
terenów nadrzecznych, poprzez 
reagowanie na zmiany klima-
tyczne, po fi nansowanie pro-
jektów inwestycyjnych. Odbyło 
się też spotkanie poznańskiej 
delegacji z przedstawicielami 
regionu Południowa Holandia 
w towarzystwie Ambasadora RP 
w Holandii dr Jana Borkowskie-
go. Miasto Poznań oraz region 
Południowa Holandia podpisały 
list intencyjny o współpracy 
w zakresie gospodarki wodnej, 
opartej w szczególności na wy-
mianie wiedzy i doświadczeń. 

O rozwoju terenów 
w Amsterdamie

Podpisanie listu intencyjnego nastąpiło 2 listopada w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. 

Naziemne przejście przez ulicę 
Matyi od przystanków tramwa-
jowych do budynku dworca PKP 
w Poznaniu zostało otwarte w mi-
niony piątek. 

Jego budowa kosztowała 426.072 zł. 

Nie wiadomo kiedy zostanie otwar-
te przejście przez północną nitkę 
Mostu Dworcowego.

– Na razie jest koncepcja budowy 
tego przejścia – powiedział prezy-
dent Jacek Jaśkowiak. Red 

Przejście przy dworcu 
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Wolne Tory, atrakcyjny rejon w cen-
trum Poznania, może już niedługo 
całkowicie zmienić swoje oblicze. 
Łączna powierzchnia tego obszaru 
zajmuje 130 ha. Pod teren inwesty-
cyjny zostanie zagospodarowane 
około 50 ha. Wolne Tory mają być 
nową, wielofunkcyjną dzielnicą 
Poznania z priorytetem komunika-
cyjnym dla transportu publicznego 
i rowerowego oraz ruchu pieszego. 
Jako obszar powiązany z Wildą 
i Łazarzem ma integrować obie te 
dzielnice. Z tego powodu 6 marca 
został ogłoszony konkurs na jego 
zagospodarowanie terenu. Zgłosiły 
się do niego 84 podmioty. Po wery-
fi kacji zaproszono 80 uczestników. 

Zwyciężył projekt fi rmy Mycielski 
Architecture&Urbanism z Warsza-
wy (nagroda w wysokości 171.000 
zł), a drugie miejsce zajęło Autorskie 
Studio Architektury ATRIUM Mate-
usz Urbański z Poznania (nagroda – 
111.000 zł). Zwycięska praca zakła-

da m.in. przedłużenie poznańskiego 
szybkiego tramwaju z wykorzysta-
niem torów kolejowych. Drugie 
miejsce przyznano pracy, która prze-
stawia nową wizję miasta przyjazne-

go pieszym i rowerzystom z realiza-
cją obsługi komunikacji na zewnątrz 
obszaru, co jest nawiązaniem do idei 
propagowanych przez Jana Gehla – 
miasta dla pieszych. Red

Nowa dzielnica
Konkurs na Wolne Tory rozstrzygnięty! Miejsce to ma stać się 
reprezentacyjną częścią Poznania
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Niemal 300 dzieci z komornickich 
szkół wzięło udział w pokazie fi nało-
wym fl asch mob kończącym projekt 
profi laktyczno-taneczny „Poławia-
cze Pereł – Back to school”. Projekt 
realizowany przez Fundację „Ta-
lent” Ewy Johansen przez miesiąc 
odbywał się we wszystkich szkołach 
podstawowych i gimnazjum. Jego 
celem było rozwijanie kreatywno-
ści, promowanie aktywnych form 
spędzania wolnego czasu będących 
alternatywą do zachowań ryzykow-
nych, takich jak używanie substan-
cji psychoaktywnych w tym alkoho-
lu, narkotyków i dopalaczy.

Dzieci i młodzież spotykały się 

z psychologami i choreografami 
tańca, by poznać możliwości samo-
realizacji w świecie tańca. Warsztaty 
łączyły profi laktykę ze wspólną zaba-
wą i zaangażowaniem w projekt. 

Efektem końcowym pracy cho-
reografa oraz zajęć warsztatowych 
z profi laktyki był pokaz fi nałowy 
wspólnego tańca uczniów szkół gmi-
ny Komorniki z elementami profi lak-
tycznymi w formie tablic i plakatów. 
Gośćmi specjalnymi byli tancerze 
Piotr Szwarc i Monika Musiał. 

Projekt był organizowany przez 
Fundację „Talent” oraz Gminną Ko-
misję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Danuta Hassa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
oraz fi rma Skanska podpisały umo-
wę na realizację węzła drogowego 
w Łęczycy. Za 30 mln złotych zo-
staną wybudowane dwa wiadukty: 
drogowy i kolejowy, a także nowy 
fragment drogi wojewódzkiej 430. 
Wiadukt drogowy zostanie wybu-
dowany nad ulicą Krętą i poprowa-
dzi z Łęczycy do Lubonia. Wiadukt 
kolejowy powstanie nad linią E59. 
Nad nimi wybudowany zostanie 
nowy, 1-kilometrowy fragment dro-
gi wojewódzkiej nr 430 wraz z ron-
dem, które pozwoli na bezkolizyjny 
ruch na odcinku Poznań – Mosina. 

– Obecnie w Łęczycy funkcjonuje 
skrzyżowanie w poziomie szyn. Ze 
względu na duże natężenie ruchu 

pociągów w tym miejscu często za-
mykane są rogatki, co powoduje kor-
kowanie się miasta. Dzięki rozwią-
zaniu, które zastosujemy – to znaczy 
budowę skrzyżowania dwupoziomo-
wego bezkolizyjnego – upłynnimy 
ruch i zwiększymy bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników – mówi 
Janusz Błachut, dyrektor projektu 
ds. modernizacji linii E-59 Wro-
cław-Poznań Etap III w PKP PLK. – 
W ramach modernizacji na linii E59 
Poznań – Wrocław powstaną jeszcze 
dwa obiekty. Będą to dwa wiadukty 
kolejowe, w Poznaniu i Mosinie. 

Prace rozpoczną się pod koniec 
listopada, a planowane zakończe-
nie przypada na początek września 
2016 r. Red

Poławiacze pereł 

Wiadukty za 30 mln zł

REKLAMA
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Pierwszą w Wielkopolsce operację 
usunięcia guza mózgu z śródope-
racyjnym wybudzeniem pacjenta 
przeprowadził 19 października 
w puszczykowskim szpitalu dr n. 
med. Jakub Moskal, ordynator Od-
działu Neurochirurgii.

Często guzy mózgu zlokalizowa-
ne są w obszarach mózgu, które od-
powiadają za ruch kończyn, czucie, 
mowę. Usuwanie tych guzów wiąże 
się z dużym ryzykiem powikłań pod 
postacią niedowładów, utraty czu-
cia, zaburzeń mowy. Najnowszym 
osiągnięciem neurochirurgii i ane-
stezjologii jest kontrola tych ośrod-
ków podczas operacji.

– Po wykonaniu otwarcia czaszki 

i zlokalizowaniu guza, pacjent zosta-
je wybudzony i pozostaje w pełnym 
kontakcie z zespołem przeprowa-
dzającym operację – wyjaśnia kulisy 
operacji dr n. med. Jakub Moskal. 
– Neurochirurg może wówczas za 
pomocą stymulatora kory mózgowej 
zlokalizować ważne ośrodki mózgu, 
pozostawić je nienaruszone i usu-
nąć bezpiecznie guz. Możemy nawet 
pokusić się o usunięcie pewnego 

marginesu zdrowej tkanki mózgo-
wej, co jest standardem w usuwaniu 
guzów np. wątroby, jelit czy układu 
kostnego. W neurochirurgii było to 
dotychczas niemożliwe z uwagi na 
ryzyko usunięcia ważnych ośrodków 
w mózgu. Ta metoda wydaje się być 
najbardziej pewną, ponieważ opiera 
się na bezpośrednim monitorowaniu 
pacjenta, tak samo jak wykorzysty-
wany u nas ultrasonograf śródope-
racyjny pozwalający na dokładną 
lokalizację guza w czasie rzeczywi-
stym. To daje 100% pewność gdzie 
jesteśmy i co robimy, a to znacząco 
minimalizuje ryzyko powikłań przy 
jednoczesnym maksymalnym usu-
nięciu guza. Red

Pierwsza taka operacja
Lekarze ze Szpitala Powiatowego w Puszczykowie wycięli guz 
68-letniej kobiecie wybudzając ją z narkozy w trakcie zabiegu
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Ta metoda znacząco 
minimalizuje ryzyko 
powikłań

Już wkrótce rusza kolejna niezwy-
kła wyprawa do Amazonii organi-
zowana przez mieszkańca gminy 
Komorniki, podróżnika Emila Wit-
ta z Plewisk. Pod patronatem wójta 
gminy Komorniki Jana Brody, przez 
trzy miesiące głęboko, w gęstych 
peruwiańskich lasach deszczowych, 
na północ od rzeki Perené, toczyć 
będzie się akcja eskapady. Jej prze-
wodnim motywem będzie podą-
żanie za legendami lasu deszczo-
wego; przekazywane przez Indian 
wzmianki o ukrytych w puszczy 
wodospadach, malowidłach naskal-
nych oraz ruinach, których odkrycie 
rozbudza wyobraźnię młodego po-
dróżnika i „ciągnie” go już po raz 
drugi w rejony Amazonii. Emil Witt 
planuje przywieźć z podróży bogatą 
kolekcję fotografi i przepięknej, nie-
dotkniętej przez ludzką rękę, równi-
kowej przyrody. Oznacza to pieszą 
przeprawę przez dziewicze tereny 
peruwiańskiej puszczy, z maczetą 
w jednej ręce i kamerą w drugiej. 

Dzięki obiecanej fotorelacji Emil 
oraz towarzysząca mu Krystyna 
Błauciak zabiorą nas w miejsca, 
o których najbardziej szaleni wizjo-
nerzy nie śnili. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, pierwsze relacje 
pojawią się pod koniec lutego, choć 
pamiętajmy, że puszcza Amazońska 

nie należy do najbardziej przewidy-
walnych miejsc na ziemi! Zaprasza-
my do śledzenia wyprawy na emil-
witt.com. 

Przypomnijmy, że dokładnie rok 
temu Emil, także pod patronatem 
gminy Komorniki, przemierzał dale-
kie Peru. Tym razem będzie eksplo-
rował jego centralną część. Wypra-
wa rozpoczyna się już w listopadzie 
i kończy w lutym przyszłego roku. 

Naszemu podróżnikowi życzymy 
niezapomnianych wrażeń i powo-
dzenia w dalekiej wyprawie! 

Gminy Kórnik i Tarnowo Podgór-
ne znalazły się wśród najlepszych 
samorządów w tegorocznej edycji 
Rankingu Zrównoważonego Roz-
woju Społeczno-Gospodarczego 
Jednostek Samorządu Terytorialne-
go. W kategorii gmin miejsko-wiej-
skich 4 miejsce zajął Kórnik, a w gro-
nie wiejskich Tarnowo Podgórne 5! 
Prezentacja rankingu nastąpiła 23 
października w Sali Kolumnowej 
Sejmu RP podczas ogólnopolskiej 
konferencji naukowej „Zrównowa-
żony rozwój społeczno-gospodarczy 
jednostek samorządu terytorialne-
go”, organizowanej przez Wydział 
Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej wspólnie 
z Komisją Samorządu Terytorial-
nego i Polityki Regionalnej Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fun-
dacją Polskiego Godła Promocyjne-
go „Teraz Polska”.

Od 13 lat ranking powstaje pod 
kierunkiem prof. Eugeniusza Sob-
czaka z Politechniki Warszawskiej, 
w oparciu o analizę szesnastu 
wskaźników, zebranych w trzy gru-
py: czynników ekonomicznych, spo-
łecznych oraz ochrony środowiska. 
Wyniki są opracowywane na pod-
stawie niezależnych danych GUS 
i obejmują wszystkie jednostki sa-
morządowe w Polsce w podziale na 
gminy miejskie, miejsko-wiejskie, 
wiejskie oraz miasta na prawach 
powiatu.

Podczas konferencji nagrodzono 
także gminy wyróżniające się dy-
namiką zrównoważonego rozwoju 
w 2014 r. Tu wśród gmin wiejskich 
najlepsze były Ożarowice, miejsko-
wiejskich Nowe Warpno, miejskich 
– Karpacz a miast na prawach po-
wiatu – Gliwice. ARz

Z Plewisk do 
Amazonii

Tarnowo Podgórne 
i Kórnik w czołówce

Olga Karłowska
sekretarz gminy 
Komorniki 

• Oto najlepsze gminy pod wzglę-
dem poziomu zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego jednost-
ki samorządowe w 2014 r

Gminy wiejskie: 
1. Kleszczów 2. Kobierzyce, 
3. Ożarowice, 4. Puchaczów, 
5. Tarnowo Podgórne

Gminy miejsko-wiejskie: 
1. Nowe Warpno 2. Polkowice, 
3. Dziwnów, 4. Kórnik, 
5. Ożarów Mazowiecki

Gminy miejskie: 
1. Krynica Morska 2.Karpacz, 3. 
Lubawa, 4. Pruszcz Gdański, 5. 
Limanowa

Miasta na prawach powiatu: 
1. Gliwice 2. Warszawa, 3. 
Krosno, 4. Katowice, 5. Dąbrowa 
Górnicza.

Najlepsze gminy
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PRZYJMIEMY DO DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA 
OSOBĘ ZE ZNAJOMOŚCIĄ J. FRANCUSKIEGO

Producent Okien i Drzwi PCV i ALU

REKLAMA

Good morning! 
Good afternoon! 
Good evening!

Do You like to speak English, 
but You need somebody 

to teach You?
I teach You if you like, got one hour 
spare of Your time per week, live in 

Lusówko or we meet at your house, 
your choice.

Call me on 788 257 621 and say: 
Hello yes please! That’s a start. 

Look foreward to see You!
Regards, Frits Noah

MAŁE FORMY 
GRAFICZNE  

USŁUGI • WWW.PRESS-GRAF.COM   
TEL. 608-57-29-09

Wapniarnia 3, koło Trzcianki; 

NA SPRZEDAŻ 
gospodarstwo rolno-leśne, 19 ha; 

tel. 697 702 624, tel. 698 656 107

Posadzeniem dębu przy nowej siedzi-
bie Gimnazjum w Dopiewie zakończyło 
się 4 listopada Święto Drzewa w gminie 
Dopiewo. Gminne maskotki: żuraw 
DOP i  wilga EWO odwiedziły przed-
szkola, szkoły podstawowe,  gimnazja 
i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Promyk”, wywołując 
w każdym z miejsc wizytacji radość. 

Główną część obchodów przypa-
dła na okres od 28 do 30 październi-
ka. Podczas akcji rozdanych zostało 
3500 tys. Eko-Serduszek z  napisem: 
Jestem Eko!   W miejscach odwie-
dzin zostało posadzonych 18 drzew 
– głównie klonów i  akacji kulistych. 
Podczas warsztatów ekologicznych 
uczestnicy ozdobili 18 dużych „ser-
decznych” Eko-Statuetek, które ni-
czym ekologiczne trofea podkreślają 
ekologiczną orientację placówek. 

Gmina Dopiewo od lat propagu-
je ekologię i  kształtuje świadomość 
ekologiczną mieszkańców, także tych 
najmłodszych.  Obok Święta Drzewa 
prowadzi akcje propagujące segrega-
cję śmieci. Realizowała m.in. przed-
sięwzięcie telewizyjne, we współpracy 
z TVP. Powstało wówczas kilka fi lmów 
z  cyklu „Szkiełko i  eko” – „Eko jest 
super”, dostępnych obecnie na youtu-
be. Eko – logika towarzyszy też realiza-
cji dużych inwestycji, np. budowie sieci 
kanalizacyjnej czy oczyszczalni, na co 
pozyskiwała środki zewnętrzne. Gmi-
na konsekwentnie prowadzi nasadze-
nia, pielęgnuje tereny zielone, rekulty-
wuje stawy i podejmuje inne działania, 
których wspólnym mianownikiem 
jest ekologia. Starania gminy Dopie-
wo zostały nagrodzone w  ostatnich 
latach tytułami: „Promotor Ekologii” 
i  „Mecenas Ekologii” – w  konkursie 
„Przyjaźni Środowisku”, któremu od 
początku patronuje Prezydent RP. 

Święto Drzewa po raz pierwszy 
zorganizowali Amerykanie – było to 
140 lat temu. Dobrze przyjęło się na 
świecie. Gmina  Dopiewo obchodziła 
je po raz piąty. 

Eko-Dopiewo
Święto Drzewa z DOP i EWO
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Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT
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Termomodernizacja budynków 
w warunkach jesienno-zimowych 
jest w Polsce trudna, ale możliwa. 
Wystarczy przestrzegać kilku pod-
stawowych zasad, aby ocieplenie 
domu powiodło się.

Optymalny przedział tempe-
raturowy, zalecany przy prowa-
dzeniu prac ociepleniowych waha 
się od +5°C do +25°C. Co ważne, 
temperatury te nie dotyczą tylko 
powietrza, ale także materiałów 
wykorzystanych do budowy domu, 
podłoża oraz wody zarobowej. Nie-
stety, w naszej szerokości geogra-
fi cznej, temperatura jesienią i zimą 
oscyluje często wokół 0˚C, unie-
możliwiając tym samym prowadze-
nie prac budowlanych. Decydując 
się na ocieplanie w temperaturze 

poniżej +5˚C, trzeba mieć na uwa-
dze związane z tym ryzyko np. zmy-
cia przez opad atmosferyczny nało-
żonego w takich warunkach tynku.

Ratunkiem na te problemy mogą 
być specjalne produkty zimowe, 
które umożliwiają prowadzenie 
prac w temperaturach od 0˚C do 
25˚C i nie są im straszne nocne 
spadki temperatur poniżej 0˚C. 
Takim systemem jest system ocie-
pleń TURBO Z-SA. System ten 
przeznaczony jest do termomoder-
nizacji budynków już istniejących, 
zarówno w budownictwie jedno-, 
jak i wielorodzinnym oraz przemy-
słowym, a także do wykonywania 
ociepleń budynków nowo powsta-
jących. W skład systemu wchodzą: 
zimowe zaprawy: klejąca LEPSTYR 
Z 211 i klejąco-zbrojąca STYRLEP 
Z 221, zimowy podkład tynkarski 

TYNKOLIT Z-SA 341, zimowy tynk 
silikatowy SILIKATYNK Z 021.

Podczas prowadzenia prac tym 
systemem temperatura zewnętrzna 
powietrza, podłoża i  wbudowywa-
nego materiału nie może być niż-
sza niż 0˚C, temperatura taka musi 
utrzymywać się przez co najmniej 
8 godzin, po tym czasie dopusz-
czalny jest spadek temperatury 
poniżej zera. Produkty stosowane 
w tym systemie szybko wiążą, dzię-

ki czemu mają wczesną odporność 
na działanie mrozu. Stosowany 
w systemie tynk silikatowy łączy za-
lety tynków mineralnych (paroprze-
puszczalność) i akrylowych (wyso-
ka wytrzymałość mechaniczna aż 
do 10J odporności na uderzenia!) 
przy jednoczesnym pozbawieniu 
ich wad. Wyprawa ta jest wysoce 
odporna na działanie alg, glonów, 
grzybów itp., czyli agresji biolo-

gicznej. Tynki te posiadają wysoką 
paroprzepuszczalność oraz prze-
puszczalność CO2, porównywalną 
z tynkami mineralnymi.

EKSPERT RADZI

KREISEL 
Technika Budowlana sp. z o.o.

tel. +48 61 846 79 00,
fax +48 61 846 79 09

www.kreisel.pl

Bartosz Polaczyk
Product Manager KREISEL
Technika Budowlana Sp. z o.o

Ocieplanie jesienno-zimową porą
TEKST SPONSOROWANY

Stowarzyszenie „DAR SERC” zaprasza na 

62. Akcja Honorowego Krwiodawstwa 
pod patronatem wójta gminy Tarnowo Podgórne.

21 listopada 2015 r. (sobota) w godz. 8.00–16.00 w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym przy ul. Szkolnej 5

Wszystkich, którym nie jest obojętny los ludzi oczekujących na transfuzję krwi 
i operacje wymagające jej podania, zapraszamy do udziału w akcji. Podczas akcji 

będzie można zgłosić się do banku dawców szpiku kostnego – obecnie 
PILNIE POSZUKUJEMY SZPIKU DLA PIOTRA JAWORKIEGO (28 lat).

W ramach porozumienia pomiędzy 
Wielkopolską Izbą Rolniczą, Agen-
cją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa Odziałem Regionalnym 
w Poznaniu oraz Wielkopolskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 
odbył się cykl szkoleń informacyj-
nych w zakresie wdrażania działań 
PROW 2014–2020, ze szczegól-
nym uwzględnieniem „Moderniza-
cji gospodarstw rolnych”.

W ramach tego porozumienia zo-
stało zorganizowane szkolenie w po-
wiecie poznańskim w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew. 
Na spotkanie przybyli licznie rolni-
cy zainteresowani skorzystaniem 
z środków pomocowych. Otworzył 
i poprowadził je przewodniczący 
Rady Powiatowej Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej powiatu poznańskie-
go Mirosław Potrawiak.

Cześć informacyjną szkolenia 
poprowadził specjalista Oddziału 
Terenowego ARiMR w Poznaniu 
Andrzej Późniak, który omówił za-
łożenia szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy fi nansowej na operacje 
typu „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w gospodar-

stwach rolnych”. Pomoc w ramach 
tego działania przyznawana będzie 
do wysokości limitu, który w okresie 
realizacji programu wynosi maksy-
malnie 500 tys. zł, 200 tys. zł, bądź 
900 tys. zł w zależności od obszaru, 
w którym planowane będzie realiza-
cja operacji i zakresu tej operacji. 

Rolnicy byli przede wszystkim za-
interesowani kryteriami jakimi bę-
dzie się kierować Agencja. Okazało 
się, że ważnym aspektem, prócz 
spełnienia określonych kryteriów 
i wymogów formalnych będzie ele-
ment ochrony środowiska, za który 
będzie można w ocenie uzyskać do-
datkowe punkty. 

Kierownik Powiatowego Zespołu 
Doradczego WODR w Poznaniu 
Romuald Buczkowski poinfor-
mował o możliwości korzystania 
przez rolników z pomocy dorad-
ców WODR w aplikowaniu o środ-
ki pomocowe. Z kolei Małgorzata 
Iwańska poinformowała rolników 
o zaliczkowym wypłacaniu dopłat 
bezpośrednich, które rozpoczęło 
się 16 października i będzie wypła-
cane do 1 grudnia bieżącego roku. 
Zaliczki na poczet dopłat bezpo-
średnich zostaną wypłacone tym 
rolnikom, którzy nie będą kontrolo-

wani przez Biuro Kontroli na Miej-
scu ani też weryfi kacja wniosku nie 
wykazała żadnych nieścisłości, ani 
nieprawidłowości. Jak powiedzia-
ła M. Iwańska będzie to ok. 50% 
wszystkich rolników, którzy złożyli 
wnioski o płatności bezpośrednie 
w powiecie poznańskim.

Kolejny temat przestawiła Mi-
rosława Kaźmierczak – zastępca 
dyrektora OR KRUS w Poznaniu. 
Mówiła ona między innymi o skład-
kach KRUS, kryteriach i zasadach 
podlegania lub nie podlegania 
ubezpieczeniu społecznemu KRUS 
z tytułu podjęcia pracy zarobkowej, 
zasiłkach chorobowych, wypłatach 
świadczeń KRUS itd.

Najwięcej pytań dotyczyło zasiłku 
z tytułu urodzenia dziecka w wy-
sokości 1000 zł wypłacanego mie-
sięcznie na dziecko do osiągnięcia 
pierwszego roku życia dziecka. 

Na koniec spotkania przedsta-
wiono korzyści z zamontowania 
ogniw fotowoltaicznych w gospo-
darstwie. Nie jest to inwestycja 
tania, ale w dłuższej perspektywie 
korzyści są wymierne. Maleją ra-
chunki za energię wykorzystywaną 
w gospodarstwie i są korzyści dla 
środowiska. Marta Ceglarek

Wsparcie dla rolników
Szkolenie PROW 2014–2020 w Stęszewie
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Wręczenie wyróżnień odbyło się 24 
października w Sali Lubrańskiego 
Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. W wydarzeniu 
wzięli udział reprezentanci opi-
niotwórczych środowisk Poznania 
i Wielkopolski, w tym: parlamenta-
rzyści, rektorzy wyższych uczelni, 
samorządowcy, laureaci „Złotych 
Hipolitów” z lat ubiegłych. Wśród 
gości honorowych obecny był Adam 
Szejnfeld, posła do Parlamentu 
Europejskiego, przewodniczącego 
Komitetu Honorowego Budowy Po-
mnika Ignacego Jana Paderewskie-
go, który z inicjatywy Towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego odsłonię-
to 5 maja 2015 roku przed gma-
chem Akademii Muzycznej. 

Kapituła „Złotego Hipolita” 
w 2015 roku, której przewodniczył 
prof. Józef Orczyk, rektor Wyż-
szej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 
a w skład której wchodzi m.in. Sła-
womir Lechna, redaktor naczelny 
„Naszego Głosu Poznańskiego” 
przyznała statuetki siedmiu zna-

komitościom: ks. prof. Markowi 
Jędraszewskiemu, arcybiskupo-
wi-metropolicie łódzkiemu; prof. 
Włodzimierzowi Fiszerowi z Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Po-

znaniu, dr. Zygmuntowi Nowakowi 
– poznańskiemu architektowi, prof. 
Norbertowi Skupniewiczowi – po-
znańskiemu artyście-malarzowi, 
prof. Franciszkowi Ziejce z Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
(rektorowi UJ w latach 1999–2005), 
dr. Józefowi Zychowi – marszałkowi 
Sejmu RP w latach 1995–1997 oraz 
prof. Marii Siemionow, prof. Uni-

wersytetu Illinois – Chicago (ode-
brała statuetkę 4 września). 

Towarzystwo im. Hipolita Cegiel-
skiego ustanowiło honorowe wy-
różnienie dla wybitnych osobistości 
– statuetkę „Złotego Hipolita” wraz 
z nadaniem godności Wybitnej Osobi-
stości Pracy Organicznej w 2001 roku. 

„Złotego Hipolita” otrzymują re-
prezentanci nauki, kościoła, kultury, 
polityki i gospodarki, którzy swoją 
działalnością i dokonaniami trwale 
zapisali się w świadomości społecznej. 
Statuetka „Złotego Hipolita”, której 
pierwowzór w darze od Towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego przyjął 
w Watykanie, w roku 2001 Papież 
-Polak, św. Jan Paweł II, błogosławiąc 
ideałom THC i jego działalności, stała 
się prestiżowym potwierdzeniem dzie-
ła życia dla tych, którzy ją otrzymują.

Złote Hipolity’2015 przyznane 
– To wielki zaszczyt, że możemy znaleźć się w gronie kolejnych laureatów tego najwyższego 
wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – mówili 
laureaci Statuetki „Złoty Hipolit 2015” i Godności Wybitna Osobistość Pracy Organicznej 
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Pamiątkowe zdjęcie wykonane na zakończenie uroczystości w Sali Lubrańskiego. 

Dominik 
Górny
kontakt@naszglospoznanski.pl
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POLECAMY

Pałace przejmują funkcje muzeów 
– dawnych siedzib wysokich rodów, 
ale można tam także znaleźć inne 
funkcje, takie jak hotele czy restau-
racje. Oprócz goszczenia spotkań 
rodzinnych i ślubów, można tam 
zorganizować konferencję, spotka-
nie biznesowe czy imprezę integra-
cyjną.

Pałac w Gułtowach został zbu-
dowany pod koniec XVIII w. dla 
Ignacego Bnińskiego, starosty 
średzkiego. Budowa pałacu trwała 
7 lat. Ostateczny styl zimnego ba-
roku został nadany przez architekta 
Ignacego Graffa.

Wewnątrz, w zachodnim skrzy-
dle, dwukondygnacyjna sala 
balowa, zdobiona freskami ilu-
zjonistycznymi o motywach archi-
tektonicznych autorstwa Antoniego 

Smuglewicza z lat 1800–1804. Na 
parterze znajdują się pomieszczenia 
reprezentacyjne, na piętrze miesz-
kalno-sypialniane. Na uwagę zasłu-
guje dekoracja sztukatorska salonu 
marmurowego, zielonego i sypialni, 
prawdopodobnie również autorstwa 
braci Smuglewiczów.

Natura zbliża do siebie ludzi
– Pałac otoczony jest parkiem 

o charakterze krajobrazowym 
wzbogaconym stawami i starym 
drzewostanem. W parku ofi cyna, 
budynek stajni i wozowni oraz do-
mek ogrodnika ze szklarnią. Cały 
kompleks mieści się na aż 17-stu 
hektarach – wylicza jednym tchem 
Marcin Michalski, historyk i ekspert 
Akademii Myśli.

To doskonała przestrzeń do orga-

nizacji imprez plenerowych, w tym 
także eventów integracyjnych dla 
pracowników fi rm.

Poza okazałym parkiem do dys-
pozycji gości jest 6 sal różnej wiel-
kości. Największa z nich – Balowa 
– pomieści nawet 144 osoby. Każda 
z pozostałych sal reprezentacyjnych 
pomieści 24 osoby. Sala Balowa 
to perła wśród pałacowych sal. Jej 
wielkość i wykończenie sprawiają, 
że nasza wyobraźnia przywołuje ob-
razy bali, jakie niewątpliwie się tutaj 
odbywały i imprez jakie wkrótce 
mogłyby mieć tutaj miejsce.

Luksus w służbie nauki 
i rozkosz dla podniebienia
Pałac jest miejscem pracy twór-

czej Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza. Od początku dekady już 

w odnowionych przestrzeniach 
goszczono naukowców z kraju 
i świata podczas wielu seminariów 
i konferencji.

To także przestrzeń dla spotkań 
ludzi biznesu w ramach konferencji 
i sesji networkingowych.

Jednym z powodów, dla których 
Pałac w Gułtowach jest wybierany 
przez swoich gości, jest znakomita 
kuchnia. 

Szefem kuchni w Pałacu Guł-
towy jest Przemysław Czekała. To 
wielokrotny medalista konkursów 
kulinarnych o randze międzyna-
rodowej. Współpracownicy mówią 
o nim, że to artysta, który codzien-
ne danie zamienia w niecodzienną 
przygodę pełną smaku.

Osoby biorące udział w spo-
tkaniach w Pałacu Gułtowy, mają 
okazję spróbować wykwintnych 
dań kuchni staropolskiej, jak i eu-
ropejskiej oraz myśliwskie specjały. 
Oryginalny smak i zapach potraw 
to efekt własnych receptur i zesta-
wach ziół z pobliskich ogrodów. 
Po obfi tym posiłku odpoczynek 
znaleźć można w stylowych i przy-
tulnych pokojach rozmieszczonych 
w zabytkowej wozowni i ofi cynie. 
Red

REKLAMA

Pałac 
Gułtowy
Pałace często kojarzą nam się z miejscami 
dostępnymi tylko dla wybranych. 
Dzisiaj to się zmienia

Pałac w Gułtowach 
został zbudowany 
pod koniec XVIII 
wieku dla starosty 
średzkiego. 
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Trwa XXIV edycja Konsumenckie-
go Konkursu Jakości „Najlepsze 
w Polsce” – „The Best in Poland” 
pod patronatem „Naszego Głosu Po-
znańskiego”. Nasi Czytelnicy mogą 
głosować na najlepszych usługodaw-
ców wykonujących usługi na terenie 
Polski i producentów z krajów Unii 
Europejskiej. Organizatorem kon-
kursu jest Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu. W celu 

zgłoszenia najlepszej usługi lub pro-
duktu, należy wypełnić jeden z kupo-
nów, które będziemy zamieszczać na 
łamach „Naszego Głosu Poznańskie-
go” i wysyłać na adres: Towarzystwo 
im. Hipolita Cegielskiego, ul. Garn-
carska 8, 61-817 Poznań. Kandyda-
tów można też zgłaszać za pomocą 
kuponu zamieszczonego na www.
najlepsze-w-polsce.pl. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi 19 listopada. 
Wśród wysyłających kupony rozlo-
sowane zostaną nagrody. Red

Najlepsze w Polsce 

11 listopada w gminie Dopiewo

 NASZ PATRONAT

Jesień to pora, kiedy zazwyczaj 
mniej się poruszamy, w efekcie na-
sza sylwetka staje się delikatnie mó-
wiąc daleka od ideału. Zauważamy 
wówczas, niestety, że aż prosi się 
ona o udoskonalenie. To oczywiście 
ostatni dzwonek na zdrową dietę, 
oczywiście nie solo, a wyłącznie w 
duecie z ćwiczeniami. 

Nie sposób się tu pochylić nad 
wszystkimi dietami. Jedną z najczę-
ściej stosowanych diet wśród spor-
towców i osób dbających o linię 
wydaje się być ostatnio dieta wy-
sokobiałkowa. Jej mechanizm po-
lega na dostarczaniu organizmowi 
dużych ilości pełnowartościowego 
białka, które buduje tkankę mię-
śniową zmniejszając jednocześnie 
poziom tłuszczowej. Dieta zakłada 
ograniczenie do minimum tłuszczu 
i węglowodanów. Czy to oznacza 
całkowitą rezygnację z jakże bogate-
go przecież w węglowodany pieczy-
wa? Otóż okazuje się, że wcale nie! 

To z myślą o łasuchach chleba stwo-
rzono produkt idealny, bo białkowy. 

Chleb białkowy Mestemacher to 
wyjątkowe połączenie małej ilości 
węglowodanów i dużej ilości biał-
ka w jednym produkcie. Zawartość 
węglowodanów stanowi zaledwie 
7,5 g na 100 g, a białka aż 22 g na 
100 g. Chleb jest dodatkowo bogaty 
w błonnik, który wpływa na prze-
mianę materii.

W skład chleba wchodzą między 
innymi takie dodatki jak białko psze-
nicy, białko grochu, siemię lniane 
brązowe, otręby pszenne, siemię lnia-
ne złote, ziarno słonecznika sezam, 
błonnik owsiany. Chleb jest pastery-
zowany, nie zawiera substancji kon-
serwujących, a szczelne opakowanie 
gwarantuje świeżość i chroni przed 
zepsuciem. Po otwarciu opakowania 
chleb należy spożyć w ciągu kliku dni. 

FOT. ROGER GORĄCZNIAK

Chleb idealny, 
bo białkowy

TEKST SPONSOROWANY

REKLAMA

Wójt gminy Duszniki 
podaje do publicznej wiadomości, 

iż został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie 
gruntu rolnego położonego na terenie miejscowości Sękowo, Podrzewie 
i Wilkowo oraz przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie gruntu 
rolnego położonego na terenie miejscowości Zakrzewko.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Duszniki, na terenie miejscowości 
położenia nieruchomości oraz na stronie internetowej www.duszniki.eu.

Informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Duszniki 
(telefon: 61-2956530, pokój nr 4). 

Program 
Społeczny 
RE:generacja

Jesteś Seniorem? Przebywasz na 

emeryturze, ale z chęcią wracasz 

we wspomnieniach do swojej pracy zawodowej? Masz pasję, z której nie 

zrezygnowałeś mimo przejścia na emeryturę? Lubisz kontakt z młodymi ludźmi 

i uważasz, że międzypokoleniowa współpraca może być atrakcyjna dla obu 

stron, ten projekt jest dla Ciebie!

Jesteś Juniorem? Masz 16 lat lub więcej, nie podjąłeś jeszcze pracy zawodowej, 

ale wiesz już, czym chcesz zajmować się w przyszłości? Szukasz wskazówek, 

które pozwolą Ci rozwijać się zawodowo? Masz zapał do pracy i chciałbyś dzielić 

się nim ze starszymi? Ten projekt jest dla Ciebie!

Obserwuj projekt RE:generacja 

na Facebook: www.facebook.com/

ProjektRegeneracja

22 i 23 października w Dopiewie do 
rywalizacji w duchu fair play stanę-
ło łącznie 320 dzieci. Było wszystko 
czego ceremoniał olimpijski wymaga: 
wieńce laurowe, sztafeta, znicz, fl a-
ga i przysięga. Powtarzając jej słowa 
młodzi sportowcy zobowiązali się do 
walki fair play.

Ze względu na dynamiczny przy-
rost liczby mieszkańców w gminie 
Dopiewo, od dwóch lat jest tu tak 
dużo przedszkolaków, że zawody są 
dzielone na dwa dni. Puchar każdego 
dnia jest tylko jeden. Otrzymują go 
liderzy klasyfi kacji punktowej, ale tak 
naprawdę zwycięzcami są wszyscy. 

I w tym roku każdy uczestnik dostał 
pamiątkowy złoty medal, a każdy ze-
spół – dyplom i kosz z upominkami. 
Najwyżej w rankingach uplasowały 
się: pierwszego dnia – Przedszkole 
„Kolorowa Wyspa” ze Skórzewa, dru-
giego – Przedszkole „Leśne Duszki” 
z Zakrzewa. 

Każda edycja „Zeusek” przybliża 
najmłodszym dyscyplinę olimpijską. 
W tym roku, oczekując wyników, mogli 
podziwiać grupę akrobatyczną „Z gło-
wami w chmurach”, której członkowie 
zaprezentowali gimnastykę.

Zapraszamy do udziału w  obcho-
dach Narodowego Święta Niepod-
ległości w gminie Dopiewo. Propo-
zycji, przypadających w okresie od 9 
do 15 listopada, jest kilka:

• Skórzewo, 9.11.: 18:00 – msza 
św. w kościele parafi alnym – po niej 
inscenizacja „Przystanek Polska” 
w  wykonaniu uczniów Gimnazjum 
w  Skórzewie, wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych;

• Dopiewo, 10.11.: 8:30 – msza św.  
w kościele pw. Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny. 9:15 –  inscenizacja 

„Po prostu wolność” przygotowana 
przez Teatr „Projektornia” z  Gim-
nazjum w  Dopiewie. 9:40 –   kon-
cert Chóru Bel Canto. 10:00 – Prze-
marsz   do Urzędu Gminy Dopiewo, 
gdzie pod tablicą pamiątkową zosta-
ną złożone kwiaty i zapalone znicze;

• Zakrzewo – Kwatera 7 Grobów, 
środa 11.11: 11:00 – Nabożeństwo 
w  intencji pomordowanych, w  la-
sach palędzko – zakrzewskich;

• Konarzewo, 11.11.: 10:00 – 
msza św. w  kościele parafi alnym 
–  oprawa muzyczna „Koncert Pie-

śni Patriotycznych” w  wykonaniu 
Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo, po 
mszy  tradycyjny odpust parafi alny;  

• Dopiewo, czwartek 12.11.: 
17:00 – „Koncert Pieśni Patriotycz-
nych” w wykonaniu solistów Teatru 
Muzycznego w Poznaniu, sala kon-
certowa w  Domu Strażaka przy ul. 
Szkolnej 12;

• Skórzewo, 15.11.: 18.00 – Kon-
cert „Bogu i Ojczyźnie Śpiewajmy” 
– wystąpią 3 Chóry: Akord ze Swa-
rzędza, Jutrzenka ze Skórzewa i Bel 
Canto z Dopiewa. AM

Olimpiada Zeuski
Po raz szósty odbyły się Igrzyska Przedszkolaków „Zeuski”

Adam 
Mendrala
kontakt@naszglospoznanski.pl
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Projekt RE:generacja 

współfi nansowany jest 

ze środków Samorządu 

Województwa 

Wielkopolskiego

Contrain Sp. z o.o. Agencja Pracy Tymcza-
sowej poszukuje pracowników magazy-
nowych do Niemiec. Oferujemy legalne 
zatrudnienie oraz atrakcyjne wynagrodze-
nie. Zainteresowane osoby proszę o kontakt 
pod numerem 503-193-297 lub o przeslanie 
aplikacji na adres k.kowalewska@contrain.pl

ZATRUDNIĘ 
KIEROWCĘ KAT D 

Z UPRAWNIENIAMI
gmina Dopiewo 

nr tel. 609 279 306

REKLAMA  691-895-296
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KRÓTKO Z POWIATU POZNAŃSKIEGO

Oddział kardiologiczny 
na miarę XXI wieku

W Powiatowym Szpitalu w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego otwarto Oddział 
Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych z pododdziałem wszczepiania rozruszników 
serca i intensywnego nadzoru kardiologicznego z pracownią EKG
W uroczystości uczestniczyli m.in. 
starosta poznański Jan Grabkowski; 
wojewoda wielkopolski Piotr Florek; 
parlamentarzyści, radni powiatu 
oraz przedstawicie lokalnych władz. 

Wszystkich gości ofi cjalnie po-
witała prezes zarządu szpitala Ewa 
Wieja. 

– Chciałabym […] podziękować 
władzom Powiatu Poznańskiego za 
wieloletnie zaangażowanie i realne 
wsparcie fi nansowe. W przypadku 
Oddziału Kardiologicznego było to 
1 100 tys. zł. – powiedziała.

Dumny z oddanej do użytku nowej 
części placówki był Jan Grabkowski. 

– Kiedy jedenaście lat temu za-
częliśmy zarządzać szpitalem na-
wet nie marzyłem, że tak to będzie 
teraz wyglądać. Wtedy musieliśmy 
spłacać długi, a teraz otwieramy 
nowy oddział, który spełnia wszyst-
kie wymogi stawianie w XXI wieku. 
A to nie koniec naszych inwestycji. 
Już wkrótce rozpoczynamy budowę 

bloku operacyjnego – zapowiedział 
starosta.

Na Oddziale Kardiologicznym le-
czeni będą pacjenci ze schorzeniami 
układu krążenia, dróg oddechowych, 
przewodu pokarmowego, nerek, 
tkanki łącznej, krwi oraz chorzy na 
nadciśnienie i cukrzycę. Na oddziale 
znajduje się sala intensywnego nad-
zoru kardiologicznego. Oddział ofe-
ruje także podstawową diagnostykę 
kardiologiczną. Wykonuje testy 
wysiłkowe na cykloergometrze oraz 
bieżni, badania echokardiologiczne, 
całodobowe monitorowanie EKG 
i ciśnienia tętniczego przy użyciu 
aparatów typu Holter.

– To już nawet nie XXI, a XXII 
wiek. Jestem pewien, że wielu kole-
gów po fachu będzie mi zazdrościć, 
że mogę pracować w tak nowocze-
snym miejscu. Pamiętajmy jednak, 
że to „trudny” oddział, zajmujący się 
przede wszystkim diagnostyką i lecze-
niem. Leczymy wszystkie jednostki 

chorobowe. W większości trafi ają do 
nas osoby wymagające natychmia-
stowej hospitalizacji – powiedział 
Zygmunt Górny, ordynator Oddziału 
Kardiologicznego w Puszczykowie.

Celem przeprowadzonej właśnie 
inwestycji była szeroko pojęta mo-
dernizacja oddziału, co w praktyce 
oznacza zwiększoną liczbę łóżek 
oraz bezpośredni dostęp do węzła 
sanitarnego. Oprócz dużych projek-
tów zrealizowanych przez szpital, 
bądź realizowanych w niedalekiej 
przyszłości, szpital dokonuje także 
modernizacji poszczególnych od-
działów w podobnym zakresie. Ana-
logiczne inwestycje zostały już prze-
prowadzone na oddziałach chirurgii 
i intensywnej terapii.

Podczas XI sesji Rady Powiatu, 
28 października, najzdolniejszym 
uczniom szkół prowadzonych przez 
Powiat Poznański wręczono Sty-
pendia Rady Powiatu w Poznaniu 
oraz Nagrody Starosty Poznańskie-
go. W formie prezentacji przedsta-
wiona została również „Informacja 
o stanie realizacji zadań oświato-
wych w roku szkolnym 2014/2015”. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się m.in. dyrektorzy szkół i placó-
wek oświatowych oraz najzdolniejsi 
uczniowie. 

Stypendia Rady Powiatu w Po-
znaniu otrzymało 44 uczniów, któ-
rzy w poprzednim roku nauki 
w szkole ponadgimnazjalnej lub 
gimnazjum, prowadzonych przez 
Powiat Poznański, uzyskali śred-
nią ocen minimum 5,0. W nagro-
dę stypendyści, w roku szkolnym 
2015/2016 przez 10 miesięcy, będą 
otrzymywać 250 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu 

w Poznaniu  Piotr Burdajewicz oraz 
starosta poznański Jan Grabkowski 
wręczyli stypendia wraz z pamiątko-
wymi dyplomami uczniom z Zespo-
łu Szkół w Kórniku, Zespołu Szkół 
nr 1 im. Powstańców Wielkopol-
skich w Swarzędzu, Zespołu Szkół 
nr 2 w Swarzędzu, Zespołu Szkół 
w Puszczykowie, Zespołu Szkół 
im. Jadwigi i Władysława Zamoy-
skich w Rokietnicy, Zespołu Szkół 
im. Gen. Dezyderego Chłapowskie-
go w Bolechowie oraz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych im. Synów 
Pułku w Owińskach.

Nagrody Starosty Poznańskiego 
otrzymało 14 uczniów za wybitne 
osiągnięcia sportowe. Nagrodzo-
na młodzież to laureaci konkursów 
i olimpiad szczebla krajowego i mię-
dzynarodowego, którzy wykazali się 
znakomitymi wynikami sportowymi 
w zapasach, tenisie ziemnym, lekko-
atletyce, badmintonie, kolarstwie, 

jeździectwie, tańcu towarzyskim 
oraz sportach obronnych.  Również 
za dobre wyniki w nauce Starosta 
nagrodził 14 uczniów zasadniczych 
szkół zawodowych. Jan Grabkowski 
podkreślił, że stypendia i nagrody 
są dodatkową motywacją w osią-
ganiu   sukcesów. Nagrody Starosty 
Poznańskiego otrzymali uczniowie 
Zespołu Szkół nr 1 im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Swarzędzu, 
Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu, 
Zespołu Szkół w Kórniku, Zespo-
łu Szkół w Puszczykowie, Zespołu 
Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy, Zespołu 
Szkół im. Gen. Dezyderego Chła-
powskiego w Bolechowie oraz Ze-
społu Szkół im. Adama Wodziczki.

Utrzymuje się korzystna sytuacja na 
rynku pracy, o czym świadczy niska 
stopa bezrobocia, w Poznaniu – 2,5% 
oraz powiecie poznańskim – 2,9%. 
W województwie bezrobocie kształtu-
je się na poziomie 6,2%, a w skali kraju 
na poziomie 9,7%. Do końca września 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Po-
znaniu zarejestrowanych było 13140 
osób – 8338 w Poznaniu i 4802 w po-
wiecie poznańskim. Aktualna sytuacja 
na rynku zbliżona jest do tej, którą 
odnotowano w 2007 r. Wówczas zare-
jestrowane były ogółem 13634 osoby 
bezrobotne, w tym z powiatu poznań-
skiego – 4332, a z Poznania – 9302. 
Stopa bezrobocia wynosiła w Pozna-
niu 2,9%, a w powiecie 3,5%. Liczba 
ofert w 2007 r. wyniosła 17.480. 

Intensywny rozwój gospodarczy 
oraz dogodna lokalizacja sprawia, że 
Wielkopolska jest dla pracodawców 
bardzo atrakcyjna. W 2015 r. do PUP 
zgłosili oni 16509 ofert pracy. Na lo-
kalnym rynku poszukiwani są specja-
liści z różnych dziedzin. Wśród osób 
z wykształceniem wyższym najczęściej 
poszukiwano księgowych, specjalistów 
ds. kadr i płac oraz specjalistów ds. han-
dlu. Obecnie na rynku jedną z najbar-
dziej dynamicznie rozwijających się 
branż jest sektor IT. Pracodawcy szu-
kają doświadczonych informatyków, 
analityków czy programistów aplikacji. 
Proponowane wynagrodzenie kształtu-
je się na poziomie od 4 do 9 tys. zł brut-
to, w zależności od poziomu kwalifi ka-

cji kandydata do pracy. Spośród osób 
z wykształceniem średnim potrzeba 
techników elektryków (z wynagrodze-
niem od 1750–2500 zł brutto), spe-
dytorów i przedstawicieli handlowych 
(z wynagrodzeniem ok. 2500 zł brutto 
+ prowizja), pracowników biurowych 
(z wynagrodzeniem od 1750 zł brutto).

 Największe trudności w znalezieniu 
zatrudnienia mają absolwenci kierun-
ków humanistycznych oraz absolwen-
ci turystyki i hotelarstwa. Najliczniej-
sze oferty kierowane są natomiast do 
osób z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym (zwłaszcza kucharzy, 
kierowców, fryzjerów, rzeźników-wę-
dliniarzy, krawców, sprzedawców/
kasjerów) oraz nieposiadających kwa-
lifi kacji zawodowych. To około 45% 
wszystkich ofert zgłaszanych przez 
pracodawców. Najczęściej poszukiwa-
ni są magazynierzy, co związane jest 
z lokalizacją w powiecie poznańskim 
licznych fi rm logistycznych, a tak-
że pakowacze, pracownicy ochrony, 
sprzątaczki, pomoce kuchenne, pra-
cownicy produkcyjni, telemarketerzy. 
Oferenci poszukujący pracowników 
z niskimi kwalifi kacjami zawodowymi 
proponują płace kształtujące się na po-
ziomie wynagrodzenia minimalnego.

Najzdolniejsi nagrodzeniBezrobocie jak 
przed kryzysem

Tomasz 
Sikorski 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Agnieszka 
Przybylska 
redakcja@naszglospoznanski.pl

Maria Sowińska, 
dyr. PUP w Poznaniu
redakcja@naszglospoznanski.pl
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Kórnicki Wehikuł Czasu 

16 maja 2014 r., po wielu latach 
starań uruchomiono Kuźnię na Pia-
skach. Dzięki przychylności Sewe-
ryna Waligóry, dyrektora Zakładu 
Doświadczalnego PAN, uzyskano 
dalsze pomieszczenia dla kolejnych 
ekspozycji. Okazją do uroczyste-
go otwarcia było święto patronów 
szewców, cholewkarzy, garbarzy 
i  siodlarzy, świętych męczenników 
Kryspina i Kryspiniana. Ich relikwie 
sprowadzono do Kórnika 200 lat 
temu, w 1815 r. 

24 października w  Sali Konferen-
cyjnej Zakładu Doświadczalnego 
PAN, w  obecności ponad 120 osób, 
Adam Grzegorowski, syn ostatnie-
go cechmistrza Cechu Szewskiego 
i szewc w trzecim pokoleniu dokonał 
symbolicznego otwarcia skrzyni ce-
chowej (lady). Niestety, nie udało się 
z  tej okazji wypożyczyć z  Biblioteki 
Kórnickiej oryginalnej skrzyni cecho-
wej cechu szewskiego z Kórnika, więc 
wykorzystano skrzynię krawców. 

Warsztat szewski Rodziny Grze-
gorowskich był pierwszym za-
prezentowanym działem. Łukasz 
Grzegorowski (prawnuk trzech 
mistrzów rzemieślniczych, których 
narzędzia pokazywano na wysta-
wie) odczytał opis uroczystości ob-
chodów 100-lecia przybycia relikwii 
świętych Kryspina i  Kryspiniana 
do Kórnika w  1915 r. Wspomnieć 
należy przy tej okazji o  obrazie pa-
tronów w Kolegiacie Kórnickiej ma-
lowanym przez Mariana Jaroczyń-
skiego, przedstawiającym patronów 
szewców, namalowanym przypusz-
czalnie na zamówienie szewców 
kórnickich. Maciej Marciniak, były 
przewodniczący Rady Miejskiej 
przekazał na ręce Adama Grzego-
rowskiego oprawioną faksymile 

przywileju cechu szewców w  Kór-
niku nadanego 20 września 1581 r. 
przez Stanisława Górkę. Dokument 
znajduje się w Archiwum Państwo-
wym w Poznaniu a jego kopia zosta-
ła przekazana przewodniczącemu 
w dniu otwarcia Izby Pamiątek Re-
gionalnych w Ratuszu Bnińskim. 

Dział krawiectwa zaprezentowała 
Halina Narożna, córka mistrza kra-
wieckiego Leona Narożnego. Wśród 
eksponatów znalazła się maszyna do 
szycia fi rmy Singer przekazana przez 
rodzinę Adamiaków z Poznania oraz 
skrzynka na przybory krawieckie wy-
konana w 1936 r. przez mistrza sto-
larskiego Franciszka Baksalary z Po-
nieca, przekazana przez jego córkę 
Krystynę Kubiak z Poznania.

Dział Garncarstwo – Zduństwo 
przedstawił zdun w trzecim pokole-
niu Stefan Siekierski. Na wystawie 
znalazły się dokumenty rodzinne, 
piękne kafl e i narzędzia zduna oraz 
gnom (metalowa dostawka do pieca 
kafl owego) wypożyczony przez Jana 
Palacza z Bnina. 

Wojciech Królikowski przekazał 
na wystawę sprzęt z warsztatu swoje-
go dziadka powroźnika Władysława 

Kociałkowskiego. Zawód ten w Kór-
niku nieomal zniknął, ale podczas 
otwarcia wystawy, dzięki wspomnie-
niom starszych gości dowiedzieliśmy 
się do czego służą przedstawione na-
rzędzia powroźnicze.

O  młynarzach i  wiatracznikach 
w Kórniku mówi się od XVI w. Za-
chowały się liczne przywileje i doku-
menty związane z  ich pracą. Jedną 
z  bardzo zasłużonych rodzin zwią-
zanych z wiatrakiem byli Robińscy. 
Zachowała się miniaturka ich wia-
traka z 1866 r. wykonana przez śp. 
Wojciecha Waszaka. Zaprezento-
wano także rodzinne zdjęcia.

Stolarstwo ma bogatą historię, 
również w majętności Działyńskich 
i  Zamojskich w  Kórniku i  Zakopa-
nem. W Zakładzie Doświadczalnym 
PAN zachował się warsztat stolar-
ski. Wyposażenie tego warsztatu 
znacznie się wzbogaci dzięki darowi 
stolarza Floriana Chmielnika, który 
przekazał 25 sztuk ponad 100-let-
nich narzędzi stolarskich.

Jesteśmy świadkami zaniku nie-
których zawodów i  cechów. Z  pew-
nością nie zniknie zawód fryzjera. 
Elżbieta Kwietniewska, z  Borówca 

przekazała wyposażenie warsztatu 
fryzjerskiego i pięknie opowiedziała 
o tej profesji.

Wielkie zainteresowanie wzbu-
dziła ekspozycja przedstawiająca 
„Historię Kórnickiej Porodówki” 
przygotowana przez Iwonę Mar-
czak. Kto pamięta o tym, że w ratu-
szu kórnickim w latach 1956–1971 
znajdowała się porodówka? Kto 
pamięta czasy gdy została ona 
przeniesiona na Prowent? Iwona 
Marczak obecnie kieruje w Kórniku 
„Malinową Szkołą Rodzenia” i  jest 
praktykującą położną. 

Pasją Sylwestra Litkowskiego 
z Bnina jest poszukiwanie skarbów. 
W  rezultacie jego poszukiwań na 
Zwierzyńcu znalazł on wyposaże-
nie harcerskiego obozowiska, za-
kopanego tam, jak przypuszczamy 
w  1939 r. Eksponaty te wymagają 
odpowiedniej konserwacji i  opra-
cowania. Wśród cennych znalezio-
nych przedmiotów są 34 krzyże har-
cerskie, krzyż członka Towarzystw 
Powstania Wielkopolskiego i  kilka 
gwoździ sztandarowych, tzw. nabi-
tek. Wśród wykopanych skarbów 
znalazły się też dwa stojaki na nuty, 
co potwierdza przypuszczenie, że 
przedmioty te należały do posia-
dającej orkiestrę drużyny im. Po-
niatowskiego. Warto wspomnieć, 
że Sylwester Litkowski odnalazł na 
terenie gminy liczne monety, które 
zaprezentowane zostaną na od-
dzielnej. 

W  byłych pomieszczeniach so-
cjalnych Zakładu Doświadczalnego 
PAN przygotowano bogatą ekspo-
zycję pszczelarską. O tej pięknej pro-
fesji opowiedział Stanisław Dusz-
czak, prezes koła Polskiego Związku 
Pszczelarskiego w Kórniku.

Stefan Wojciechowski przekazał 
do izby historyczny magiel z  1926 
r. wyprodukowany przez fi rmę 
Jankowskiego w  Starołęce. Dzięki 
przekazanym wannom (waskom) 
oraz innym przedmiotom służącym 
do prania (tarki, różne rodzaje my-
deł, wyżymaczki) można dzisiej-
szej młodzieży pokazać, jak kiedyś 
prano i  maglowano. Magiel wyma-
ga jednak naprawy i  konserwacji. 
Stefan Wojciechowski wspomniał 
o  historii starań o  zachowanie sta-
rych kórnickich stodół, w  których 
planowano urządzenie warsztatów 
starych mistrzów.

Część ofi cjalną, w której organi-
zacji pomógł Urząd Miejski w Kór-
niku, zakończyły interesujące roz-
mowy, wpisy do kroniki przy kawie 
i  herbacie. Wieczorem w  Kórnic-
kiej Kolegiacie, w  wigilię święta 
patronów w intencji szewców i rze-
miosła kórnickiego, odprawiono 
mszę św.

Oczekujemy na rozmowy w spra-
wie przyszłości Izby Pamiątek Re-
gionalnych ze strony Zakładu Do-
świadczalnego PAN, władz Kórnika 
oraz Fundacji „Zakłady Kórnickie”. 
To co do tej pory zrobiono, w więk-
szości zawdzięczać należy społecz-
nikom. W Izbie Pamiątek Regional-
nych przybywa eksponatów. Rośnie 
też zainteresowanie nią mieszkań-
ców Kórnika i  nie tylko Kórnika, 
czego dowodem była frekwencja na 
otwarciu nowych działów Izby. 

„Wehikuł czasu” otwarty będzie 
11 listopada w  godz. 14–17. Za-
praszamy do zwiedzania. Istnieje 
możliwość umówienia się telefo-
nicznego na zwiedzanie ekspozycji 
w innym terminie (tel. 785 749 287)
Kazimierz Krawiarz 

W Izbie Pamiątek Regionalnych przybywa eksponatów
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Kwiaty Polskie w TarnowieWystawa w Stęszewie
Z okazji Święta Niepodległości od-
będzie się w gminie Tarnowo Pod-
górne sporo imprez. Wśród nich 
m. in. Rodzinny Rajd Niepodległo-
ściowy, zawody w Kopa, bieg i nor-
dic walking, czy strzelanie. Nie 
zabraknie oczywiście także atrakcji 
kulturalnych, a najważniejszą bę-
dzie występ zespołu Kwiaty Polskie 
z Ejszyszek na Litwie.

Ejszyszki, jak informuje Kurier 
Wileński, określane są jako „naj-
bardziej polskie miasteczko na 
Wileńszczyźnie”, w którym aż 85 
procent ludności stanowią Polacy. 
Trudno się zatem dziwić, że pręż-
nie działają tam polskie zespoły, 
które pomagają zachować tradycje 
przodków. Wśród nich Kwiaty Pol-
skie – zespól pieśni i tańca, który 
w ubiegłym roku obchodził 25-le-
cie istnienia.

Zespół działa przy tamtejszym 
gimnazjum. Zrzesza 80 osób 
w wieku 8–18 lat, a w jego skład 
wchodzą grupy taneczne i chóral-
ne. Młodzież starannie pielęgnuje 
tradycje Ziemi Wileńskiej, podtrzy-

mując na niej polskość. Prowadzi 
aktywną działalność koncertową 
w całym rejonie, występuje też na 
imprezach kulturalnych organizo-
wanych przez środowisko polskie 
na Wileńszczyźnie. 

Na uroczyste spotkanie z Kwia-
tami Polskimi zapraszamy 11 listo-

pada o godz. 18 do Centrum Kultu-
ry w Przeźmierowie. Wstęp wolny.

Do końca maja 2016 roku w Muzeum 
Regionalnym w Stęszewie można 
oglądać wystawę pt. „Stemeb, czyli 
historia tartaku”, z serii „Dawne za-
kłady pracy Stęszewa”. Jej uroczy-
stego otwarcia dokonała dyrektor 
muzeum Katarzyna Jóźwiak. Na spo-
tkanie przybył także burmistrz gminy 
Stęszew Włodzimierz Pinczak. 

Dyrektor muzeum przedstawiła 
bogatą historię Zakładów Meblar-
skich „Stemeb”, zmiany następu-
jące w ich rozwoju i produkowane 
wyroby. Ważnym momentem spo-

tkania było powitanie gości – by-
łych pracowników zakładu oraz ich 
dzieci. W tartaku i powstałej później 
Stęszewskiej Fabryce Mebli Stemeb 
pracowała bowiem znaczna część 
mieszkańców miasta, a zakłady były 
jednym z największych miejsc pra-
cy w gminie i okolicy. Można było 
posłuchać wspomnień z czasów ist-
nienia zakładów, a obecność ludzi, 
którzy tworzyli historię fi rmy spo-
wodowała, że oglądanie ekspozycji 
muzealnej nabrało innego, żywego 
wymiaru. Red

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E



13
NR 87 / 9 LISTOPADA 2015 

KULTURA

Dla każdego coś miłego

Pierwszą z nich jest autorski pro-
jekt teatru, który zostanie zapre-
zentowany w ramach 21 odsłony 
Krakowskiego Salonu Poezji. Na 
scenie będzie można zobaczyć pisa-
rza, tłumacza i reżysera teatralnego 
Antoniego Liberę. Przeczyta on 
fragmenty swojej noweli „Toccata 
C-dur” z tomu „Niech się panu da-
rzy”. Towarzyszyć mu będzie wybit-
ny młody pianista Jakub Czerski, 
który zagra tytułowy utwór, czyli 
właśnie „Toccatę C-dur op. 7” Ro-
berta Schumanna. Wprowadzenie 
do Salonu Poezji przygotuje prof. 
UAM dr hab. Wiesław Ratajczak. 
Na to wydarzenie teatr zaprasza 
wyjątkowo w niedzielę, 29 listopada 
o godz. 12. Warto w to niedzielne 
popołudnie wyjść z domu, ponieważ 
bilety kosztują zaledwie 7 zł.

Z kolei między 10 a 12 grudnia 
odbędą się coroczne koncerty „Ko-
lędujmy Małemu”, które wprowa-
dzą Państwa w niepowtarzalny, 
świąteczny klimat. Soliści, chór, 
balet oraz muzycy orkiestry Teatru 
Muzycznego zaprezentują najpięk-
niejsze polskie kolędy i pastorałki 
przeplatane nutą poezji i okraszone 
radością wspólnego świętowania. 

Reżyserem i autorem scenariusza 
koncertu jest Arnold Pujsza.

W przeddzień Nowego Roku na de-
skach Teatru Muzycznego, królować 
będzie nieśmiertelna muzyka Johan-

na Straussa – syna: walce, polki, ogni-
ste czardasze… Osią wieczoru będzie 
II akt „Zemsty nietoperza”, czyli bal 
u księcia Orłowskiego, na który obok 
zaplanowanych przez libretto uczest-
ników przybędzie wielu niespodzie-
wanych gości, z samym kompozy-
torem na czele. Szalona osobowość 
księcia Orłowskiego domagać się 
będzie równie niekonwencjonalnych 
pomysłów i w pewnym momencie 
formuła wieczoru rozszerzy się o dzie-
ła wspaniałych następców Straussa, 
a do z pozoru tylko hermetycznego 
świata operetki zuchwale wtargnie 
również jej bezpośredni spadkobierca 
– musical. Całość wyreżyseruje Maria 
Sartova, która niedawno brawurowo 
zrealizowała w teatrze „Hello, Dol-
ly”, a za pulpitem dyrygenckim stanie 
Piotr Deptuch, kierownik muzyczny 
tak ważnych dla poznańskiej sceny 
przedstawień musicalowych jak „Je-
kyll & Hyde” oraz „Evita”. Koncert 
zostanie powtórzony 2 stycznia.

Na te wszystkie wydarzenia moż-
na już kupować bilety w Kasie Teatru, 
on-line na www.teatr-muzyczny.
poznan.pl lub zarezerwować je pod 
adresem bilety@teatr-muzyczny.
poznan.pl . Lech

W najbliższym czasie warto się wybrać 
do Teatru Muzycznego w Poznaniu, który przygotował dla 
swoich widzów trzy interesujące propozycje 
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Premiera MokradełkaKorowód w Stęszewie 
7 listopada na Dużej Scenie Teatru 
Nowego w Poznaniu odbyła się 
premiera spektaklu „Mokradełko”. 
W oparciu o znakomity tekst Ka-
tarzyny Surmiak-Domańska – re-
portażystki nominowanej do Lite-
rackiej Nagrody Nike, reż. Mikołaj 
Grabowski podjął odważną próbę 
zbudowania panopticum global-
nego społeczeństwa zniewolonego 
socjotechniką i przygotował spek-
takl o niebywale trudnym i ważnym 
zjawisku społecznym. 

Reżyser skonstruował oś dra-
maturgiczną na kanwie literackiej 
wiwisekcji skupionej wokół historii 
molestowanej seksualnie Halsz-
ki, wywołując tym samym takie 
tematy, jak odpowiedzialność za 
milczenie, społeczne wymierzanie 
kary, przejmowanie stereotypów 
czy zatajanie… Zbudował świat, 
w którym przez „ogłupienie” i „lęk 
przed prawdą” bohaterowie dzieła 
Surmiak-Domańskiej stają się fi gu-
rami ludzkiej paniki, tchórzliwości, 
nieumiejętności zrozumienia, braku 
wiedzy oraz osamotnienia. Red

Przez stęszewskie ulice 30 paździer-
nika przeszedł Korowód Wszystkich 
Świętych. Uroczystość rozpoczę-
ła się o godz. 16.30 przy sanktu-
arium, skąd nastąpił przemarsz na 
Rynek. Tam na przybyłych czekały 
przygotowane wcześniej animacje, 
piosenki i zaproszenie do wspól-

nej zabawy. Wydarzenie odbyło się 
pod patronatem burmistrza gminy 
Stęszew Włodzimierza Pinczaka, 
a organizatorami były instytucje: 
Gimnazjum, Szkoła Podstawowa 
oraz Dom Kultury. Galeria zdjęć 
z tego wydarzenia na www.naszglo-
spoznanski.pl . MM
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KONKURS

• Dla naszych Czytelników 
mamy dwa podwójne zaprosze-
nia na Krakowski Salon Poezji 
z udziałem Antoniego Libery, 
który odbędzie się 29 listopa-
da o godz. 12. Jak je zdobyć? 
Szukajcie na www.naszglospo-
znanski.pl . 

Mamy bilety

• Dla naszych Czytelników 
mamy jedno podwójne za-
proszenie na 12 listopada, na 
godz. 19. Jak je zdobyć szukajcie 
na www.naszglospoznanski.pl .

Mamy zaproszenie

Antoni Libera.

Między 10 a 12 grudnia 
odbędą się coroczne 
koncerty „Kolędujmy 
Małemu”.

ZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMIZAPOWIEDZI KULTURALNE I KONKURSY Z BILETAMI  
WWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PLWWW.NASZGLOSPOZNANSKI.PL
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Za nami prawdziwy wyborczy ma-
raton. Czas więc odłożyć emocje 
na bok i spojrzeć na świat polityki 
z większym dystansem. Od 11 li-
stopada w Centrum Kultury Prze-
źmierowo można będzie oglądać 
zwycięskie prace konkursu „Polity-
ka w karykaturze. Prawdziwa cnota 
krytyk się nie boi”.

Pomysłodawcą konkursu i wysta-
wy jest Dariusz Łabędzki. Jest on 
wiceprzewodniczącym Stowarzysze-
nia Polskich Artystów Karykatury, 
a zarazem aktywnym twórcą. W la-
tach ’90 tworzył słynne okładki tygo-
dnika Wprost. Później współpraco-
wał z wieloma innymi redakcjami. 
W ubiegłym roku jego praca znalazła 
się wśród 50 najważniejszych rysun-
ków prasowych Europy (wg portu-
galskiego PortoCartoon Press), a 5 
lat temu9 zdobył Grand Prix presti-
żowego konkursu „Chopin Smile”.

Wystawę będzie można od 11 
listopada w Centrum Kultury Prze-
źmierowo przy ul. Ogrodowej 13a. 
Wstęp wolny. Jarek Krawczyk

Karykatury 
polityków
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Operetki czar

Ileż to razy marzymy o tym, aby 
zanucić lub kto odważniejszy za-
śpiewać melodie od dzieciństwa 
brzmiące w naszych uszach i drżą-
ce w sercach. Jak wielu z nas swoje 
pierwsze muzyczne spotkanie miało 
właśnie z operetką. Dziś ten gatu-
nek nieco już zapomniany dzięki 
znakomitym umiejętnościom soli-
stów Narodowego Teatru Operetki 
Kijowskiej wspieranych słowem 
i… nie tylko przez konferansjerów, 
którzy niemal całe swoje życie za-
wodowe spędzili na scenach ope-
retkowych na oczach poznańskiej 
publiczności przeżywać będzie swój 
wielki renesans podczas koncertu 
Gala Operetkowa Narodowego Te-
atru Operetki Kijowskiej. 

Panie będą mogły „Pójść na małe 
randez voux” z Dymitrem Ivant-
schenko, panowie zaś wyobrazić 
sobie, że gdy Tetiana Czaban śpie-
wać będzie arię „Miłość to niebo na 
ziemi” myśleć będzie właśnie o nich. 
Któraż z pań słuchając arii „Te cud-

ne oczy” w wykonaniu Alexandra 
Ostrovskiego nie pomyśli w takiej 
chwili o romantycznych spacerach 
z ukochanym, panowie zaś urze-
czeni wdziękiem i pięknem głosu 
Natalii Ustatiuk zrozumieją sens 
arii „Kto me usta całuje ten śnieni”. 
Takich szlagierów jak „Wielka sława 
to żart”, „Twoim jest serce me” czy 
„Zejdź do Gondoli” publiczności nie 
trzeba nawet zachwalać. Miłośnicy 
operetkowych duetów miłosnych 
usłyszą dwa największe przeboje, 
czyli „Co się dzieje, oszaleje” z Księż-
niczki Czardasza, a także utworu, 
bez którego nie ma prawa odbyć 
się żaden koncert operetkowy, czyli 

„Usta milczą, dusza śpiewa”. Zna-
komitą większość programu artyści 
wykonają w języku polskim, ale naj-
większą atrakcją koncertu będzie… 
Ale, ale, o tym dowiedzą się tylko 
Ci, którzy zdecydują się na zakup 
biletów i przybycie na ten niezwykły 
koncert, na którym wszyscy zakoły-
szemy się nie raz w rytm walczyka, 
gdy serce śpiewa… Red

Soliści Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej po raz 
pierwszy w Polsce! W Sali Ziemi wystąpią 29 listopada 

Gwiazda jazzu w Tarnowie Podgórnym

Święto Pieśni

Dopiewska Jesień 
Teatralna

Jazzowa Scena Sezamu gościć bę-
dzie wielką znakomitość polskiego 
jazzu. 16 listopada o godz. 19 za-
gra prawdziwa legenda – Jan Pta-
szyn Wróblewski, który pierwszy 
jazzowy zespół założył w latach 
50. w Poznaniu. W 1956 r. został 
zaproszony do sekstetu Krzysztofa 
Komedy Trzcińskiego, w którym 
grał na saksofonie barytonowym. 
Wystąpili m. in. na otwarciu po-
znańskiego oddziału Telewizji 
Polskiej oraz na festiwalach jaz-
zowych w Sopocie. Latem 1958 
wziął udział w przesłuchaniu pro-
wadzonym przez amerykańskiego 
promotora jazzu, George’a Weina. 
Zaowocowało to angażem w orkie-
strze International Newport Band. 
Jan Wróblewski, jako pierwszy 
polski jazzman, wystąpił na festi-
walu jazzowym w amerykańskim 
Newport, a także w wielu miastach 
Stanów Zjednoczonych, Europie, 
Indiach, Afryce i Azji.

Po powrocie do kraju muzyk 
wprowadzał zasłyszane w USA 
wzorce do grupy Jazz Believers, 

w którym grali także m. in. Woj-
ciech Karolak, Andrzej Trza-
skowski, Krzysztof Komeda, Jan 
Byrczek, Jan Zylber, Andrzej Ku-
rylewicz i Jerzy Milan. W 1960 
roku przeniósł się do Warszawy, 
gdzie zorganizował kwintet Jazz 

Outsiders, a jednocześnie nawiązał 
współpracę z radiowymi orkiestra-
mi Edwarda Czernego i Andrze-
ja Kurylewicza. W 1962 dołączył 
także do jego kwintetu, z którym 
nagrywa pierwszą polską płytę jaz-
zową „Go Right”. Rok później ze-

spół został zaproszony na festiwal 
w Juan les Pins we Francji, jednak 
z powodu nieotrzymania paszportu 
przez lidera, grupa wystąpiła na 
nim bez A. Kurylewicza, jako Po-
lish Jazz Quartet. Po festiwalu gru-
pa przez dwa miesiąca grała w pa-
ryskim klubie Blue Note, a także 
w Niemczech Zachodnich. Po 
powrocie do kraju zarejestrowana 
została płyta zespołu z serii Polish 
Jazz, do dziś uchodząca za jedną 
z najważniejszych.

W latach 1968–1978 artysta kie-
rował Studiem Jazzowym Polskie-
go Radia, a od 1970 roku prowadzi 
legendarną audycję „Trzy kwadran-
se jazzu”, która do dziś znajduje 
się w ramówce radiowej Trójki. Jan 
Ptaszyn Wróblewski nie wycofał 
się jednak z aktywności muzycznej, 
współpracując z najlepszymi pol-
skimi i zagranicznymi jazzmana-
mi. Do najważniejszych zespołów 
muzyka, poza wymienionymi nale-
żały: Mainstream, Stowarzyszenie 
Popierania Prawdziwej Twórczości 
Chałturnik, Extra Ball, Made in 

Poland i sygnowany własnym na-
zwiskiem Kwartet Ptaszyna Wró-
blewskiego.

Bilety można kupować w cenie 
20 zł w siedzibie GOK „SEZAM” 
(w godz. 9–15), Domu Kultury 
w Tarnowie Podgórnym (w godz. 
15–20) oraz w Centrum Kultury 
w Przeźmierowie (w godz. 9–12 
i 17–20). Sprzedaż internetową 
prowadzi serwis Biletomat.pl. 

Doroczne Jesienne Święto Pieśni 
tym razem odbędzie się 14 listopada 
w Centrum Kultury w Przeźmiero-
wie. Wystąpią 4 chóry oraz soliści, 
wśród nich Jacek Kotlarski, wokali-
sta współpracujący z największymi 
gwiazdami (Ryszard Rynkowski, 
Ewa Bem, Zbigniew Wodecki), 
znany także z telewizyjnego Tańca 
z Gwiazdami i Jak Oni Śpiewają.

W pierwszej części widzowie usły-
szą występy chórów Con Brio z Obor-
nik, Maria Victoria z Poznania, Amici 
Canti z Buku i Koła Śpiewu im. Felik-
sa Nowowiejskiego z Tarnowa.

W drugiej odsłonie wszystkie chó-
ry wraz z solistami i zespołem Lu-
men wykonają obszerne fragmenty 
cieszącego się dużą popularnością 
pop-oratorium „Miłosierdzie Boże”, 
kompozycji Zbigniewa Małkowicza 
do słów św. Siostry Faustyny. Zespo-
łowi towarzyszyć będą soliści (Alek-
sandra Małkowicz-Figaj i Jacek Ko-
tlarski) i kwartet smyczkowy.

Warto przyjść i posłuchać wiel-
kopolskich chórów. Zapraszamy do 
Centrum Kultury w Przeźmierowie 
w sobotę, 14 listopada o godz. 15. 
Wstęp wolny. Jarek Krawczyk

Jesień to czas w bibliotece w Dopie-
wie na teatralne zmagania i cudow-
ne spotkania ze sztuką. Jak co roku 
Gminna Biblioteka Publiczna i Cen-
trum Kultury zaprasza amatorskie 
grypy teatralne seniorów z Wielko-
polski do zaprezentowania swojej 
artystycznej twórczości. 

Cele przeglądu, odbywającego się 
pod patronatem „Naszego Głosu 
Poznańskiego”, to przede wszyst-
kim popularyzacja dorobku ama-
torskich grup teatralnych,   kultywo-
wanie amatorskiej sztuki teatralnej, 
wymiana doświadczeń pomiędzy 
uczestnikami przeglądu,  rozwijanie 
zainteresowań teatralnych, inspira-
cje w poszukiwaniach repertuaro-
wych i nowych form pracy. W prze-
glądzie uczestniczyć mogą grupy 
teatralne z województwa wielkopol-
skiego, które przygotują i zaprezen-
tują swoje umiejętności sceniczne. 

8 edycja Dopiewskiej Jesieni 

Teatralnej staje się imprezą coraz 
bardziej zauważalną i docenianą. 
W tym roku honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął wojewoda Piotr 
Florek, marszałek Marek Woźniak, 
starosta Jan Grabkowski oraz wójt 
Dopiewa Adrian Napierała. Red

 Jarek 
Krawczyk 
redakcja@naszglospoznanski.pl
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• Dla naszych Czytelników 
mamy 4 podwójne zaprosze-
nia. Jak je zdobyć? Szukajcie na 
www.naszglospoznanski.pl .

Zdobądź bilety

• Dla naszych Czytelników 
mamy podwójne zaproszenie 
na koncert Jana Ptaszyna 
Wróblewskiego. Jak go zdobyć? 
Szukajcie na www.naszglospo-
znanski.pl . 

Zdobądź bilet

• 29.11.2015 r., Sala Ziemi 
MTP, godz. 16. 
• Cena biletu: od 70 zł do 110 zł.
• Bilety do nabycia: Centrum 
Informacji Miejskiej (tel. 61 851 
96 45), EMPiK lub na www.kup-
bilecik.pl, www.biletyna.pl, www.
ebilet.pl , www.bilety24.pl.
• Zamówienia zbiorowe oraz 
informacje: tel. 737-567-014, 
www.agencjabrussa.pl .

O koncercie

 NASZ PATRONAT
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REKREACJA

Mistrzowie gry

230 uczestników, w  tym  45 drużyn 
sportowych z 19 stowarzyszeń, 
warsztatów i szkół, liczących łącz-
nie około  100 zawodników    z róż-
nymi rodzajami niepełnosprawno-
ści wzięło udział 24 października 
2015 r. w hali sportowej Gminnego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji w  Do-
piewie w  XIV Powiatowym Turnieju 
Bocci. Patronat sprawował „Nasz 
Głos Poznański”. 

Pierwsze miejsce zdobyła druży-
na ze Stowarzyszenia Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej „Razem” 
w Drzązgowie. Drugie miejsce przy-
padło w  udziale drużynie z  Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej „Za-
wsze Razem” w  Poznaniu. Trzecie 
miejsce zajęła drużyna ze Stowa-

rzyszenia Przyjaciół Niewidomych 
i  Słabowidzących – OGNIK ŚDS. 
Zwycięska drużyna ze Stowarzy-
szenia „Razem” wyjechała z  dwo-
ma pucharami i  dawką pozytywnej 
energii.

– To dyscyplina paraolimpijskia, 
która wywodzi się od gry w  bule. 
Ma walory integracyjne. Turniej 
cieszy się niesłabnącym zaintereso-
waniem. Biorą w nich udział osoby 
niepełnosprawne z powiatu poznań-
skiego, Poznania i  Wielkopolski – 
mówi Bogdan Maćkowiak, prezes 
Stowarzyszenia „Promyk”.

FO
T.

 M
AT

E
R

IA
ŁY

 P
R

A
SO

W
E

 K
C

R
IS

 „
O

A
Z

A”

FO
T.

 B
E

AT
A

 S
PY

C
H

A
ŁA

24 października – sobotni wieczór 
w Oazie w Kórniku zarezerwowano 
dla niezwykle aktywnych i ambit-
nych osób. I tym razem nie zawio-
dła rzesza fanów oazowego mara-
tonu! 

Jesienną edycję fi tnessowej im-
prezy otworzył Wojtek zajęciami 
Fat Burning, dalej o dobrą kondy-
cję zadbała Agnieszka prezentując 
ABT. Program obejmował także 
zajęcia, które wyjątkowo dobrze 
przyjęły się w Oazie: BodyCombat 

(Asia J.) oraz Joga (Karolina). No-
wością w grafi ku fi tness są zajęcia 
m.in. Step&Shape i Jump&Shape, 
z którymi po raz pierwszy można 
było się zapoznać na sobotnim ma-
ratonie. „Trampoliny” prowadzone 
przez Agę, Ewę i Magdę pozwoliły 
odczuć… że był to wyjątkowo inten-
sywny trening. 

Niespodzianką wieczoru okazała 
się zumba (Ewelina), która rozluź-
niła mięśnie i… atmosferę. 

– Dziękujemy za wspólnie spę-

dzony czas, gratulujemy jak zwy-
kle dobrej formy! Zachęcamy do 
regularnych ćwiczeń w Oazie… 
Sprawdzimy Waszą kondycję na Zi-
mowym Maratonie Aerobikowym! 
Do zobaczenia! – zachęca Anna 
Łuczak z Kórnickiego Centrum Re-
kreacji i Sportu „OAZA”. – Osobne 
podziękowania składamy instrukto-
rom oraz sponsorom, którzy zadbali 
o jabłka, pyszną sałatkę i atrakcyjne 
nagrody rozlosowane podczas lote-
rii. Red

REKLAMA

Oaza dla aktywnych
Tysiące kalorii spalonych na XIV Maratonie Aerobikowym 

Beata 
Spychała 
redakcja@naszglospoznanski.pl

 NASZ PATRONAT
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REKLAMA

Życiowy tie-break

– Boli mnie serce jak patrzę na 
obecną grę reprezentacji, a co gor-
sza na jej potencjał, nazwiska, któ-
re posiadamy. Nie jesteśmy gorsi 
od Holandii. Brakuje nam tylko 
wyszkolenia technicznego, dosko-
nalenia najprostszych elementów 
siatkarskiej sztuki – mówił Andrzej 
Niemczyk, legendarny trener Zło-
tek, w poznańskim Empiku na pre-
mierze swojej autobiografi i „Życio-
wy tie-break”. 

– Ja z reprezentacją na początku 
swojej pracy pracowałem nad naj-
drobniejszymi, najprostszymi ele-
mentami technicznymi siatkarskiej 
sztuki. Czasami pewnie dziewczyny 
dziwiły mi się: taki doświadczony 
trener, szkoleniowiec z nazwiskiem, 
a co on z nami robi? Jak pokazało ży-
cie taka praca mnie oraz im się opła-
ciła. Dziś tego nam brakuje. Per-
fekcji w najprostszych elementach, 
które złożone w całość w siatkówce 
składają się na punkt, seta, czy 
wreszcie mecz – zdradził zgroma-
dzonym czytelnikom szkoleniowiec, 
będący obecnie, jak sam twierdzi, na 
przyzwoitej emeryturze...

Andrzej Niemczyk przedstawił się 
także zgromadzonym jako pasjonat 

piłki nożnej, koszykówki, a kiedyś 
także... boksu! (trener wychowywał 
się w trudnej dzielnicy w Łodzi), 
a poza – tym jak twierdzi – dziś 
pewnie psychologowie stwierdziliby 
u niego z łatwością ADHD... 

Zebrani pytali gościa m.in. dla-
czego brakuje go obecnie przy 
krajowej reprezentacyjnej kobiecej 
siatkówce. Niemczyk w swoim sty-
lu i bardzo szczerze odpowiedział: 
– Bo… mam wielu wrogów. Są to 
m.in. panowie Wspaniały i Adam-
ski, którzy jak jeszcze pracowałem 
z kadrą, to szukali na mnie kwitów. 
Whisky, to był tylko pretekst. Oni 
przecież wiedzieli przed objęciem 
reprezentacji, jakim jestem człowie-
kiem. – W PZPS-ie mnie nie ma, 

bo boją się, że mogę być mądrzej-
szy od nich. Poza tym nie jestem 
człowiekiem z układu. W siatkar-
skiej centrali takich nie lubi się, oj 
nie! W Polsce, w sporcie, ale także 
w innych dziedzinach nie lubi się, 
jak ktoś odnosi sukces. Musisz być, 
jak inni przeciętniakiem, albo chwa-
lić tych co są na górze.

Opiekun legendarnych Złotek 
przez wiele lat z powodzeniem 
pracował w Niemczech, Finlandii, 
ale również w klubach z Turcji. Co 
warto zauważyć tych największych, 
które do dziś kibicowi kobiecego 
volleya nie są obce – Eczacibasi 
Stambuł i Vakifbank Ankara. Co 
ciekawe, silną żeńską siatkówkę 
mógł zbudować także w stolicy 
Wielkopolski! 

– W latach 2002/2003 do pracy 
w Poznaniu namówiła mnie jedna 
z moich córek, Małgorzata Niem-
czyk Wolska (obecnie posłanka PO 
z Łodzi – dop. red.). Zadzwoniła, 
powiedziała „tato musisz odpocząć, 
a w Poznaniu budują ciekawy klub”. 
Zadzwoniłem, potem przyjecha-
łem do Poznania. Rozmawialiśmy. 
Z góry zaznaczyłem, że trenerem 
nie chcę być, bo muszę odpocząć. 

Zostałem ostatecznie dyrektorem 
sportowym. Byłem na każdym tre-
ningu, doradzałem, odpowiadałem 
za transfery – ujawnia. – Szkoda, 
że wówczas, pan Dariusz Kapi-
tan, wtedy właściciel fi rmy Danter, 
głównego sponsora klubu, bo klub 
występował pod nazwą Danter 
AZS AWF Poznań, wtedy mi nie 
powiedział, że w zasadzie nie mam 
pieniędzy na transfery (uśmiech). 
Tutaj wtedy grały moja córka, 
ale i Kasia Skowrońska, Karolina 
Ciaszkiewicz, Maria Liktora, to były 
nazwiska. Mimo zamieszania fi nan-
sowego dograliśmy sezon, a przez 
zawirowania fi nansowe zdobyliśmy 
„tylko” wówczas wicemistrzostwo 
ligi, gdzie w fi nale przegraliśmy 
z BKS-em Aluprof Bielsko-Biała. To 
były czasy. Potem jak pan Kapitan 
z siatkówki zaczął się wycofywać, 
to swoimi kontaktami udało mi 
się dla poznańskiej siatkówki zała-
twić (prawie) umowę sponsorską 
z niemiecką marką Telecom, której 
wtedy w kraju u nas nie było. Na po-
czątek mieliśmy dostać 250 tysięcy 
euro, a to podniosłoby klub. Tylko 
ostatecznie do podpisania umowy 
nie doszło, bo w Telecomie zmieniło 

się kierownictwo, a potem polityka 
sponsorska fi rmy.

Na ślubnym kobiercu trener An-
drzej Niemczyk stawał m.in. z Barba-
rą Hermel-Niemczyk, reprezentantką 
Polski w latach 1964–1976, olimpijką 
– zdobywczynią brązowego medalu 
na igrzyskach w Meksyku w 1968 r.). 
Ma cztery córki: Małgorzatę (córka 
Barbary Hermel-Niemczyk) – repre-
zentantkę Polski i mistrzynię Europy 
w 2003, Kingę, która byłą reprezen-
tantkę Francji, Saskię oraz Nataschę, 
które grają w reprezentacji Niemiec.

Andrzej Niemczyk, legendarny trener Złotek: – Mam dużo wrogów w PZPS 

Łukasz
 Klin
kontakt@naszglospoznanski.pl

• Dla naszych Czytelników 
mamy jedną książkę „Życiowy 
tie-break”. Piszcie na kontakt@
naszglospoznanski.pl , dlaczego 
właśnie wam mamy ją przyznać. 
W tytule maila prosimy wpisać 
Niemczyk. 

Wygraj książkę


