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Remigia Blandzi

ul. Nałęczowska 125
60-472 Poznań
Tel. 061 842 96 39
tel. kom. 606 344 717

ZAPRASZAM 
od poniedziałku do piątku

9.00 – 20.00
soboty 8.00 – 14.00

Wesołych Świąt

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

Opracowanie: MONIKA MAŃKOWSKA

WŁOS NIE SPADNIE
Jedną z przyczyn 

wypadania włosów jest 
włóknienie otoczki ko-
lagenowej wokół ko-
rzenia włosa w fazie 
wypadania. Otocz-
ka staje się grubsza, 
włos cieńszy, jego 
korzeń jest uciska-
ny i włos wypada. 
DERCOS AMI-
NACTIF TM fir-
my  VICHY to 
pierwszy preparat 
przeciw wypada-
niu i łamaniu się 
włosów z  AMINE-
XILEM ®. Vichy 
wybrało skutecz-
ne składniki ak-
tywne aby działać 
na korzeń i włók-
no włosa: Ami-
nexil® SP94TM 
+ Pro-keratyna + 
Polifenole + Cera-
mid. Aminexil® to 
uznana cząsteczka 
przeciw wypada-

niu włosów, działa na sieć kolage-
nu, aby nie narastał i nie uciskał ce-
bulki. SP94TM łączy cukier (gluko-
zę) z podstawowym aminokwasem 
(witaminą F), zapewnia energię dla 
korzenia, aby stworzyć włókna do-
brej jakości.  Pro-keratyna to połą-
czenie protein, kwasu glutaminowe-
go, argininy (podstawowego amino-
kwasu) oraz seryny, aby odbudować 
włos. Polifenole zapobiegają utle-
nianiu się i niszczeniu aminokwa-
sów tworzących proteiny włosa. Ce-
ramid odbudowuje i chroni cement 
międzykomórkowy, aby wzmocnić 
włókno włosa. Serum natychmiast 
wypełnia włókno włosa i ułatwia na-
turalny wzrost. Praktyczny spray bez 
alkoholu dostosowany jest do wło-
sów półdługich i długich u kobiet do 
stosowania na skórę głowy i włosy. 
(130 zł, 125 ml)

OCZY BEZ CIENIA
Serum zmniej-

szające cienie pod 
oczami Elixine to 
przeciwzmarszczko-
wy preparat reduku-
jący cienie pod ocza-
mi oraz poprawia-
jący napięcie i gę-
stość skóry. Dodat-
kowo zmniejsza już 
istniejące zmarszcz-
ki wokół oczu. Za-
warty w nim Halo-
xyl łączący związ-
ki przeciwzapalne 

i wzmacniające jędrność i napięcie 
skóry z chryzyną (flawonoidem, któ-
ry wspomaga usuwanie pigmentu 
odpowiedzialnego za barwę cieni 
pod oczami). Znajdujący się w se-
rum czysty kwas hialuronowy za-
mknięty w mikrosferach umożliwia-
jących penetrację głębszych warstw 
skóry, doskonale wiąże wodę i wy-
pełnia przestrzenie między włókna-
mi kolagenowymi. W ten sposób po-
prawia elastyczność i jędrność skóry. 
(15 ml, 53 zł)

ZDROWA I ŚWIEŻA
Skóra twarzy 

wymaga specjalnej 
ochrony. Aby była 
nawilżona, świeża 
i zdrowa specjaliści 
Oriflame stworzyli 
trzy nowe kremy 
Essentials na ba-
zie starannie dobra-
nych składników 
roślinnych, któ-
re zaspokajają po-
trzeby różnych ty-
pów skóry zarów-
no na dzień, jak i na noc. Koją-
cy krem do twarzy Essentials: 
przywraca uczucie komfor-
tu suchej i wrażliwej skórze. 
Łagodzący ekstrakt z uczepu 
koi ją i odżywia. Rewitalizu-
jący krem do twarzy do cery 
normalnej ma ekstrakt z liści 
ostrokrzewu, który zapewnia 
świeży wygląd i ochronę przed 
wolnymi rodnikami.  Normali-
zujący krem Essentials do cery 
mieszanej i tłustej z ekstrak-
tem z nagietka ma właściwo-
ści oczyszczające i ściągające. 
Witamina E w kremach sprzy-
ja utrzymaniu właściwego na-
wilżenia i chroni skórę. (75 ml 
– 19,90 zł)

NATURALNOŚĆ 
I WYGODA

Nowy podkład w sztyf-
cie 2 w 1 ORIFLAME po-
wstał specjalnie dla pań, któ-
re pragną aby ich skóra wy-
glądała zdrowo, jedwabi-
ście oraz gładko. Podkład 
doskonale się rozprowadza 
oraz tuszuje wszystkie nie-
doskonałości cery, a zawar-
ta w nim witamina E chroni 
delikatną skórę twarzy przed 
wysuszeniem kojąc i chro-
niąc delikatną skórę twa-
rzy.  Lekki podkład w sztyf-
cie doskonale kryje i nada-
je skórze jedwabistą gład-
kość i matowy wygląd. Jest 
wygodny w użyciu, a szczel-
ne opakowanie zapewnia 
mu długotrwałą świeżość. 
(10 g , 39 zł)

KREMOWA OCHRONA
Zimne po-

wietrze, mróz, 
wiatr naraża-
ją skórę na sil-
ne podrażnienie, 
a suche ogrze-
wane powietrze 
ją wysusza. Pre-
paraty IWO-
STIN Lipidia 
zawierają: niena-
sycone i nasyco-
ne kwasy tłusz-
czowe, cerami-
dy, trójglicery-
dy, woski, skwa-

lan. Hypoalergiczne receptu-
ry, bogate w lipidy identyczne 
z naturalnie obecnymi w skó-
rze odbudowują i wzmacnia-
ją naturalną strukturę lipidową 
skóry i przywracają jej jędr-
ność i elastyczność. Krem li-
pidowy   zawiera 40% lipidów 
skóry, Dzięki delikatnej kon-
systencji szybko się wchłania 
i wnika w głąb skóry, nie pozo-
stawiając tłustej warstwy. Ce-
na: 40 zł (75 ml).  Balsam do 
ust Iwostin z filtrem SPF 30 
do pielęgnacji suchych, spęka-
nych, wrażliwych i spierzch-
niętych ust na-
wilża, silnie na-
tłuszcza, odżywia 
oraz chroni przed 
ponownym wy-
suszeniem. Re-
dukuje podraż-
nienia i zapobie-
ga ich powstawa-
niu. Jest bezbarw-
ny i bezzapacho-
wy. (18 zł,10 ml 
– tubka z aplika-
torem).

GDY SKÓRA JEST SUCHA
Krem NU-

TRITIC z wo-
dą termalną La 
R o c h e - P o s a y 
t o  o d ż y w c z y 
krem regeneru-
jący. Już po mie-
siącu jego zasto-
sowania skóra 
jest odmieniona 
i zdrowsza bo 
zawiera Biolipi-
dy, czyli 11 lipi-
dów pochodzą-
cych z 4 olej-
ków roślinnych 
o  w ł a ś c i w o -
ściach odżyw-
czych, zmięk-

czających i kojących. NUTRITIC 
w wersji dla suchej skóry ma 2 
i pół, a dla bardzo suchej skóry 5 
procent biolipidów. Zapewniają one 
odżywienie i odnowienie naskórka. 
Krem ma ultradelikatną konsysten-
cję dzięki składnikom podobnym do 
ceramidów znajdujących się w skó-
rze. Dzięki temu również nawilża 
i nie podrażnia,  wchłania się na-
tychmiast, przyjemnie pachnie (56 
zł, 40ml).
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Tak nie powinno się zdarzyć
dlatego z ogromnym smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość
że 2 stycznia 2010 roku w wieku 54 lat zmarł

nasz Przyjaciel 
Redaktor

Jarosław Piotrowski
Wyrazy współczucia Żonie Małgosi 

i Córce Natalii
składają

Monika i Tomasz Mańkowscy
z Zespołem „Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Gdy 2 stycznia dotarła do 
mnie wiadomość, że Jarek 

Piotrowski zmarł pomyślałem, 
że jeśli to prawda, to najpraw-
dopodobniej Boga nie ma, albo 
Bóg tego dnia najzwyczajniej 
zaspał. Bo tak się nie robi. 
Nie zabiera się najbliższym, 
przyjaciołom, kolegom i zna-
jomym kogoś, kto ma jeszcze 
tyle przed sobą, kogoś, kto ma 
jeszcze tyle niezrealizowanych 
planów, kogoś, kto ma jeszcze 
tyle niespełnionych marzeń 
i pragnień. A Jarek właśnie 
był takim człowiekiem. Czło-
wiekiem niespełnionym, który 
zawsze chciał sięgnąć wyżej, 
dalej dojść, przeżyć głębiej.

Jarka Piotrowskiego pozna-
łem w 1985 roku w redakcji 
„Głosu Wielkopolskiego”. I od 
wtedy do 2001 roku pracowa-
liśmy razem, w tym prawie 10 
lat w jednym pokoju, biurko 
w biurko. To od Niego uczyłem 
się dziennikarskiego rzemiosła, 
był o kilka lat starszym kolegą, 
który zawsze z uśmiechem 
i życzliwością znajdował czas, 
by pogadać, pomóc wyjaśnić. 
Nie tylko w sprawach zawodo-
wych – na Niego mogłem liczyć 
także, gdy byłem na życiowych 
zakrętach, których nikomu nie 
brakuje. Podobnie ja starałem 
się być takim wsparciem dla 

Niego – czy mi się udało nigdy 
się już nie dowiem, bo nie roz-
mawialiśmy nigdy na ten temat, 
uważając, że mamy jeszcze 
czas na takie rozmowy. Jak się 
okazuje – nie mieliśmy.

Jarek był szefem wymaga-
jącym, ale zawsze najwięcej 
wymagał od siebie. Do redakcji 
przychodził pierwszy, często 
wychodził jako ostatni. Jak już 
się czegoś podjął, to dawał 
z siebie 200 procent. Mało 
kto pamięta, bo ostatnio Ja-
rek zarządzał i nie miał czasu 
na pisanie, że był to jeden 
z najlepszych poznańskich 
dziennikarzy. Miał świetne 
pióro, rewelacyjne skojarze-
nia, dystans do opisywanych 
spraw i świata. Dystans, choć 
równocześnie każda sprawa 
którą się zajmował była w tym 
momencie dla niego tą naj-
ważniejszą na świecie. I dając 
siebie innym niedostrzegalnie 
i nieodwracalnie spalał się…

Były czasy, gdy z Jarkiem 
widziałem się przez 7 dni w ty-
godniu, ostatnio zdecydowanie 
rzadziej, nawet raz na pół roku. 
Był to jednak taki przyjaciel, 
z którym można spotkać się raz 
na kilka lat, a i tak jest zawsze 
o czym rozmawiać, bo takich 
ludzi jak my łączy niewidzialna 
nić. Dzisiaj wiem, że zbyt wiele 
straciłem w tych okresach, gdy 
Jarka nie było obok…

Jarek Piotrowski, a znali-
śmy się równo 25 lat, nigdy 
mnie nie „wystawił”, nigdy nie 
oszukał i nie wykorzystał, nig-
dy nie zawiódł. W przeciwień-
stwie do wielu, wielu innych.

Mój Ojciec Jerzy Mańkow-
ski (zmarł w 1979 roku w wieku 
51 lat) napisał kiedyś, że „tak 
długo żyje człowiek, jak długo 
drugi człowiek o nim pamię-
ta”. A to oznacza, że dla mnie 
Jarek ciągle żyje… Bo będę 
sobie w wolnej chwili z Nim 
rozmawiał. Tak jak zawsze gdy 
tego potrzebuję rozmawiam 
z Ojcem…

TOMEK MAŃKOWSKI

Pamięci Jarka 
Piotrowskiego

Z TVN Z TVN TURBOTURBO za za… … 
kierownickierownicęę Porsche Porsche  

- Na osiągniecie jakiego 
wyniku liczycie w tegorocz-
nej, piątej edycji 24-godzinne-
go wyścigu w Dubaju?

- W takiej imprezie jak ta 
w Dubaju wszyscy, którzy są na 
mecie osiągają sukces. Po ci-
chu liczymy na dobre miejsce. 
Z pewnością jesteśmy do tego 
startu lepiej przygotowani. My-
ślę, że jak dojdziemy do mety 
w pierwszej dziesiątce, to będzie 
to bardzo dobry wynik. Z kolei 
pierwsza trójka będzie wielkim 
sukcesem.

- Czy aktualna wersja Po-
rsche różni się od tej, którą 
startowaliście w 2009 roku?

- Jeśli chodzi o przygotowa-
nie do tego startu, to zespół Lu-
kas Motorsport stanął na wyso-
kości zadania. Nasze Porsche bę-
dzie miało zamontowany więk-
szy zbiornik paliwa, tym samym 
odbędziemy mniej planowanych 
pobytów w boksach. Zajmują 
one dużo czasu, tym bardziej że 
tankowanie odbywa się tak jak 
na normalnej stacji benzynowej, 
a używanie urządzeń do szybkie-
go tankowania jest zabronione. 
997-ka ma także dużo zmienio-
nych detali, jak na przykład kloc-
ki czy tarcze hamulcowe. Samo-
chód powinien być przez to wy-
trzymalszy od zeszłorocznego. 
Do pokonania jest sporo kilome-
trów. W poprzednim roku w trak-
cie całego wyścigu przejechali-
śmy razem prawie 2815 kilome-
trów. Do tego dochodzą jeszcze 
treningi i kwalifikacje. Bez wąt-

Rozmowa z Rozmowa z ADAMEM KORNACKIMADAMEM KORNACKIM, dziennikarzem , dziennikarzem 
TVN TURBO, pasjonatem wyTVN TURBO, pasjonatem wyśścigcigóów samochodowychw samochodowych

Do pokonania prawie 3000 km
Adam Kornacki przed 24-godzinnym wyścigiem w Dubaju
Dziennikarz TVN Turbo po raz drugi w swojej karierze jedzie w styczniu do Dubaju (Zjed-

noczone Emiraty Arabskie) żeby wziąć udział w morderczym maratonie – 24-godzinnym wy-
ścigu. W ubiegłym roku Adam Kornacki wraz z ekipą Lukas Mototsport osiągnął metę na 20. 
pozycji. W zbliżającej się piątej edycji imprezy polska załoga liczy na poprawienie tego re-
zultatu. 

Warto pamiętać, że już w zeszłym sezonie Adam Kornacki wraz z kolegami z zespo-
łu pokazał się z dobrej strony i gdyby nie problemy techniczne, istniała szansa na miejsce 
w pierwszej dziesiątce.

W 5. odsłonie 24-godzinnego maratonu zespół Lukas Motorsport, w barwach którego uj-
rzymy Adama Kornackiego, ma o wiele większe doświadczenie.

Tegoroczna edycja Dunlop 24H of Dubai odbędzie się tydzień później niż ostatnio, a mia-
nowicie w dniach 15–16 stycznia. Do wyścigu zgłosiło się 78 załóg. Adam Kornacki za part-
nerów z teamu Lukas Motorsport będzie miał tę samą ekipę zawodników, co w roku 2009: 
Roberta Lukasa, Mariusz Miękosia, Stefana Bilińskiego oraz Teodora Myszkowskiego. 
Polskie Porsche 997 GT3 Cup wystartuje w klasie A6, a za rywali będzie miało między inny-
mi 14 załóg w innych samochodach marki Porsche.

Badanie techniczne przed wyścigiem zaplanowano na 12 i 13 stycznia. Treningi wolne 
przewidziane są na 14 stycznia, tego samego dnia odbędą się także kwalifikacje. 

24-godzinny wyścig wystartuje w piątek o godzinie 14, a pierwsza ekipa osiągnie linię me-
ty 1440 minut później. 
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Wiktor Suworow (ukr. Właściwie: Władimir Bogdano-
wicz Rezun, urodzony 20 kwietnia 1947 roku w Barabaszu, 
Kraj Nadmorski, ZSRR) – pisarz, w młodości oficer armii 
sowieckiej i sowieckiego wywiadu wojskowego GRU.

Jest popularyzatorem teorii o wiodącej roli Związku Ra-
dzieckiego w rozpoczęciu II wojny światowej oraz prewen-
cyjnego charakteru niemieckiego ataku na ZSRR 22 czerw-
ca 1941 roku.

Służył w wojskach pancernych. Jako dowódca czołgu 
brał udział w inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Cze-
chosłowację w 1968 roku. W roku 1970 został skierowa-
ny na szkolenie w Wojskowej Akademii Dyplomatycznej 
w Moskwie, „kuźni” kadr sowieckiego wywiadu wojskowe-
go GRU. W latach 1974-1978 był pracownikiem GRU w re-
zydenturze w Genewie. W 1978 uciekł do Wielkiej Brytanii.

15 września 1998 roku w gmachu Senatu RP Wiktor Su-
worow wygłosił referat „Czy Hitler był uczestnikiem wiel-
kiej wojny ojczyźnianej” na konferencji „O likwidację skut-
ków zmowy Hitler – Stalin”. 

KOLEGIUM WOJSKOWE SĄDU NAJWYŻSZEGO ZSRR 
SKAZAŁO SUWOROWA ZAOCZNIE NA KARĘ ŚMIERCI. MI-
MO UPADKU KOMUNIZMU I ROZPADU ZWIĄZKU SOWIEC-
KIEGO WYROKU NIE UCHYLONO.

W 2009 roku Suworow wystąpił w filmie dokumental-
nym w reżyserii Grzegorza Brauna „Marsz wyzwolicieli”.

(Wikipedia)

Główne zadanie diabła, to 
pokazanie, że nie jest diabłem
Rozmowa z WIKTOREM SUWOROWEM, byłym oficerem armii sowieckiej i sowieckiego 
wywiadu wojskowego GRU, rosyjskim pisarzem, skazanym przez Wojskowy Sąd Najwyższy 
ZSRR na karę śmierci za zdradę
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- Ponad 20 lat temu, 
w „Żołnierzach wolności” na-
pisał pan, że żyje między ogło-
szeniem wyroku śmierci a je-
go wykonaniem, że przeżywa 
ostatnią cząstkę swoich dni, bo 
„Według prawa komunistyczne-
go jestem renegatem i zdrajcą, 
zbrodniarzem winnym przestęp-
stwa”. Na ile zdążył pan jeszcze 
przywyknąć do tej myśli.

- Rzeczywiście tak napisa-
łem, bo przecież nigdy nie wie-
my, ile nam zostało. Ale do tej 

myśli przywykłem w tym sensie, 
że codziennie z nią żyję. 

- Były próby wykonania 
wyroku?

- Na to pytanie nie odpo-
wiem. W ogóle nie rozmawiam 
na ten temat, bo to jest tajemni-
ca brytyjskich organizacji pań-
stwowych. 

- Rozumiem, że to tajem-
nica, ale pewnie pan domyśla 
się, a może podejrzewa, kim są 
pańscy kaci?

- Znam i podejrzewam, ale 

…szpieg powinien być dobry, miły, sympatyczny, by 
wszyscy mu ufali. A James Bond, to wiadomo, facet 
z „giwerą” i w smokingu.

nie mogę na to pytanie odpo-
wiedzieć.

- W takim razie, na ile pro-
mocja pana książki „Ostatniej 
defilady” w Polsce jest dla pa-
na bezpieczna? 

- O tym możemy porozma-
wiać, gdy wrócę. Ale nie boję się 
tu przyjeżdżać. Zawsze chętnie 
przyjmuję do was zaproszenia.  

- W „Akwarium” napisał 
pan o człowieku, który wstępu-
je do GRU. Co musiało dziać 

się w jego świadomości, by zde-
cydował się na tę współpracę? 

- W samym GRU nie ma nic 
szczególnie złego ani straszne-
go. To bardzo dobra służba, bę-
dąca narzędziem państwa. Cho-
dzi tylko o to, że to państwo jest 
komunistyczne. To da się wy-
tłumaczyć na przykładzie psa. 
On może bronić ludzi, ratować 
ich, pilnować obozu. Wstępo-
waliśmy więc do GRU, by słu-
żyć ojczyźnie. To był dla nas 
wielki zaszczyt. Ale później, kie-
dy uświadamialiśmy sobie, jak 
działa system, kiedy przekonali-
śmy się, że ten pies nie robi te-
go, co trzeba, wtedy zachodziła 
w nas przemiana. 

- W prologu do „Akwa-
rium” pisze pan, że do „taj-
nego bractwa” wstępowało się 
z własnej i nieprzymuszonej 
woli. Jakie cechy musiał mieć 
kandydat na szpiega? 

diabła, to pokazanie, że nie jest 
diabłem. Dlatego szpieg powi-
nien być dobry, miły, sympatycz-
ny, by wszyscy mu ufali. A Ja-
mes Bond, to wiadomo, facet 
z „giwerą” i w smokingu.

- Jakie wydarzenie z powo-
jennej historii uważa pan za 
kluczowe dla Europy?

- Na pewno rozpad ZSRR. To 
wszystko zaczęło się w 1980 ro-
ku, gdzieś tutaj, w Polsce. Potem 
przez dziesięć lat była agonia 
między górą a dołem, aż w koń-
cu w sierpniu 1991 wszystko 
upadło.

- Wcześniej, do 1978,  był 
pan pracownikiem GRU w re-
zydenturze w Genewie, ale za-
miast  wrócić do kraju, uciekł 
pan do Wielkiej Brytanii. Co ta-
kiego się wydarzyło?

- To zaczęło się jeszcze 
w 1968 roku w Czechosłowacji 
(Suworow, jako dowódca czoł-

- Trudno mi powiedzieć, bo 
ja nie mogę być przykładem. 
Wszystkim wydawało się, że je-
stem taki standardowy, jak każ-
dy, ale szybko okazało się, że 
jednak nie, więc nie wiem.

- Myślę, że jednak trochę 
pan wie. Kilka lata temu w jed-
nym z wywiadów mówił pan, 
że szpieg nie może być jak Ja-
mes Bond, że na przykład le-
piej by było, gdyby był trochę 
okrąglutki. 

- Wie pani, główne zadanie 

gu, brał udział w inwazji wojsk 
Układu Warszawskiego na Cze-
chosłowację – dop. red.). Póź-
niej, po drodze, było wiele róż-
nych wydarzeń. Genewa to cen-
trum szpiegostwa na świecie. 
Tam pracowaliśmy z Tanią (żona 
Suworowa – dop. red.) i zetknęli-
śmy się z naszymi przywódcami. 
Każdego dnia widzieliśmy na-
szą elitę i to, jak się zachowuje. 
Widzieliśmy, jacy oni naprawdę 
są. A przyjeżdżali tam przywód-
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SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Tych,  którzy 
wczesną wio-

sną 1945 roku 
pierwsi dotarli do 
Łagowa, zauro-
czyła ta miejsco-
wość. Trupy po-

ległych żołnierzy i zamordowa-
nych przez czerwonoarmistów 
Niemców zdążono już pocho-
wać. Straszyły jednak zglisz-
cza spalonego dworca kolejowe-
go. A poza tym właściwie żad-
nych ruin. Pensjonaty, zabytko-
we domki, równie zabytkowy 
wiadukt kolejowy, mury obronne 
z dwiema bramami, nowoczesny 
budynek restauracji „Deutsches 
Haus”, a nad tym wszystkim gó-
rujący masyw dawnego zamku 
joanitów z drugiej połowy XIV 
wieku z wysoką wieżą. 

W 1927 roku ówczesny La-
gow świętował dwie rocznice: 
200-lecie otrzymania praw miej-
skich i 700-lecie założenia tej 
miejscowości. Ale już pięć lat 
później, w 1932 roku, Lagow 
stracił prawa miejskie, pozosta-
jąc jednak znanym w Branden-
burgii letniskiem i kurortem. 
Szczególnie chętnie tę miejsco-

Godziny nadziei 
Inspektor Cyga na tropie zakopanych skarbów 
O skarbach joanitów i skarbach hitlerowskich, ukrytych 
w starym zamku w lubuskim Łagowie, opowieści krążą od lat. 
Na początku 1949 roku tych ostatnich szukał inspektor z wy-
specjalizowanego w tym celu przedsiębiorstwa państwowe-
go, przy okazji pobytu w tej części ówczesnego województwa 
poznańskiego odwiedzając też pobliski Toporów. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 
wość, leżącą na wąskim prze-
smyku między dwoma jeziora-
mi, wśród wysokich wzgórz i la-
sów bukowo-dębowych, odwie-
dzali berlińczycy. Dogodne połą-
czenia drogowe i kolejowe spra-
wiały, że już w sobotę wieczo-
rem zjeżdżały tu setki mieszkań-
ców stolicy Niemiec. 

W 1945 roku granica pań-
stwowa na Odrze odcięła Łagów 
od Berlina. Sporo też wody upły-
nęło w Odrze zanim walory kli-
matyczne Łagowa i najbliższych 
okolic docenili Polacy. Wcze-
śniej jednak wielu mogło obej-
rzeć tę malowniczą miejscowość 
na ekranach kin. Tutejsze kra-
jobrazy i zabytki stanowiły bo-
wiem tło akcji zapomnianego już 
dramatu wojennego Jana Ryb-
kowskiego „Godziny nadziei”. 

Zanim w 1954 roku trafili tu 
filmowcy, Łagów odwiedził po-
szukiwacz poniemieckich skar-
bów na etacie inspektora tere-
nowego w działającym w latach 
1948-1950 Przedsiębiorstwie 
Poszukiwań Terenowych. Piotra 
Cygę sprowadziły tu sensacyj-
ne informacje z Dyrekcji Okrę-
gowej Urzędu Likwidacyjnego 
w Gorzowie Wielkopolskim. 

„Na zamku w Łagowie – czy-
tamy w jego sprawozdaniu z 12 
stycznia 1949 roku – mają znaj-
dować się zakopane skarby sztu-
ki przywiezione przez Niemców 

w ostatnich dniach przed kapi-
tulacją”. 

Uściślijmy: do tego wyda-
rzenia mogło dojść najpóźniej 
w styczniu 1945 roku, przed 
zajęciem Łagowa przez Armię 
Czerwoną na przełomie stycz-
nia i lutego. 

Siedem lat po kasacji zako-
nu joanitów, co nastąpiło w 1810 
roku, król Fryderyk Wilhelm II 
podarował łagowską warow-
nię wraz z pobliskimi majątka-
mi swemu adiutantowi. I od te-
go czasu aż do 1945 roku zamek 
znajdował się w rękach prywat-
nych. Jego ostatnim właścicie-
lem była rodzina von Puckle-
rów. 

Jednodniowe „śledztwo”, któ-
re w sprawie zakopanych skar-
bów prowadził inspektor Cyga, 
ograniczyło się do zwiedzenia 
zamku i przesłuchania autochto-
na – mieszkańca Łagowa. 

„Badając podziemia zamku – 
napisał we wspomnianym spra-
wozdaniu – nie zauważyłem żad-
nych danych, które świadczyłyby 
o dalszych skrytkach czy podzie-
miach, jedynie sama wieża zam-
ku, która jest dość głęboka i po-
siada jedne wejście od góry bar-
dzo trudne, mogła kryć w sobie 
jakieś tajemnice, lecz po zbada-
niu samej wieży okazało się, że 
dolna jej część opiera się na ka-
mieniach, które są skałą macie-
rzystą”. 

Od autochtona, którego na-
zwiska Cyga w sprawozdaniu 
nie wymienił, dowiedział się, że 
w „zamku mieszkała jedna stara 
kobieta i żadne wojska tam nie 
przebywały”. I dlatego – jak na-

pisał – „stawiam wniosek o nie 
przeprowadzanie żadnych prac 
na terenie zamku w Łagowie”. 

Historia milczy, czy puł-
kownik Zygmunt Rumiński, 
dyrektor PPT, jego wniosek 
zaakceptował. Najprawdopo-
dobniej tak, bo sprawa zamku 
łagowskiego nie wraca w za-
chowanej dokumentacji. 

Mimo wszystko zamek w le-
żącym na uboczu głównych 
dróg Łagowie mógł zostać wy-
korzystany przez Niemców 
na magazyn ewakuowanych 
z większych miast szeroko po-
jętych dóbr kultury. Ale – je-
śli tak było – nie czekały one 
na przyjazd inspektora Piotra 
Cygi. Prawie cztery lata wcze-
śniej, wczesną wiosną 1945 ro-
ku, w tej okolicy działała tak 
zwana brygada trofiejna Ko-
mitetu do spraw Sztuki przy 
Radzie Komisarzy Ludowych 
ZSRR. Na temat jej działal-
ności ujawniono ważny doku-
ment – raport wchodzącego 
w skład brygady majora Sier-
gieja Sidorowa o głównie po-
znańskich skarbach znalezio-
nych przez Rosjan w podzie-
miach leżących niedaleko Ła-
gowa fortyfikacji międzyrzec-
kich. 

Po ich wyekspediowaniu do 
Muzeum Sztuk Pięknych imienia 
Puszkina w Moskwie wraz z Si-
dorowem jako oficerem konwo-
jującym, pozostali członkowie 
tej brygady pozostali na miej-
scu. I szukając kolejnych skar-
bów mogli odwiedzić Łagów. 
A jeśli się na nie natknęli, ich 
los był przesądzony. Śladem po-

znańskich dzieł sztuki i archiwa-
liów pojechały do ZSRR. Dodaj-
my dla jasności, że historycy nie 
natknęli się na żaden rosyjski do-
kument w sprawie Łagowa. 

Sprawa tamtejszego zamku 
w dokumentacji PPT została za-
rejestrowana pod numerem 14/
II-49. Ale Marek Lubicz-Woy-
ciechowski w książce „Tajem-
nicza działalność Przedsiębior-
stwa Poszukiwań Terenowych 
w świetle zasobów Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu” 
opublikował – wśród wielu in-
nych dokumentów – załącznik 
do sprawozdania tego przedsię-
biorstwa za okres od 1 sierpnia 
1948 do 31 marca 1949 roku na 
konferencję z ministrem Euge-
niuszem Szyrem. I tam pod nu-
merem sprawy 15/II-49, a więc 
kolejnym, widnieje lakoniczny 
zapis: „Łagów, pow. Sulęcin. Ka-
sa pancerna do otwarcia”. Na 
ten temat nie udało mi się zna-
leźć żadnych innych informacji. 
Dodam tylko, że Łagów w 1949 
roku leżał na terenie powiatu 
sulęcińskiego w województwie 
poznańskim, a obecnie świebo-
dzińskiego w województwie lu-
buskim. 

Ale w innych zachowanych 
dokumentach z działalności PPT 
inspektor Cyga pojawia się wie-
lokrotnie. I pojawiają się też na-
zwy innych miejscowości na 
Ziemi Lubuskiej, a nawet kolej-
na... kasa pancerna. I to nawet 
dwie, które – według informa-
cji uzyskanych od komendan-
ta posterunku Milicji Obywatel-
skiej w Toporowie – miały zo-
stać zakopane „w parku okala-
jącym zamek”, a faktycznie po-
chodzący z przełomu XIX i XX 
wieku pałac. 

Jak czytamy w sprawozda-
niu Piotra Cygi z 30 stycznia 
1949 roku (numer sprawy 20/
II-49), wspomniane kasy miały 
zawierać kosztowności niemiec-
kiego właściciela majątku Top-
per (to niemiecka nazwa Topo-
rowa, wioski leżącej przy magi-
strali kolejowej Poznań-Berlin). 
„Badając teren parku – pisał Cy-
ga – zauważyłem wykop ziemi, 
w tym wykopie jest zabetonowa-
na kasa pancerna, lecz zosta-
ła przez nieznanych sprawców 
otwarta”. Dalej inspektor pisze, 
że w pobliżu zauważył „podob-
ny wzgórek ziemi, który może 
kryć w swoim wnętrzu jakieś rze-
czy, wykopów nie mogłem prze-
prowadzić z powodu święta, to 
jest niedzieli i wyjazdu do Wro-
cławia”. 

Piotr Cyga wrócił do Topo-
rowa już 5 lutego i w swym 
kolejnym sprawozdaniu napisał: 
„W dniu 5.02.1949 r. w miej-
scach wskazanych przez Komi-
sariat MO w Toporowie zrobi-
łem wykopy, lecz nie było w tych 
miejscach nic zakopane, dalsza 
penetracja nie dała pozytywnych 
wyników”. I sprawozdanie za-
kończył wnioskiem, by nie inte-
resować się już dalej miejscowo-
ścią Toporów. 

FOT. (2X) – LESZEK ADAMCZEWSKI 
Zamek w Łagowie, gdzie na początku 1949 roku zakopanych skarbów szukał 
inspektor Piotr Cyga. 

Pałac w Toporowie pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. W parku obok 
natrafiono na zabetonowaną kasę pancerną. 
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PKP jak PZPR trzeba 
zlikwidować

Temperatura spadła do mi-
nus 5 stopni Celsjusza, tro-

chę sypnęło śniegiem, odrobi-
nę powiał wiatr i pociągi w Pol-
sce zaczęły się spóźniać. I to nie 
jakoś tam, ale konkretnie – na 
przykład 1000 (tak, nie pomyli-
łem zer) minut. W PKP, na dwor-
cach i w pociągach panuje cha-
os, bo przyszła zima. Jakby to 
było coś zupełnie niezwykłego 
w styczniu. Styczeń i zima! Hm, 
widział to kto?

Polskich Kolei Państwowych 
nie lubię i od lat omijam jak 
daleko się tylko da. Bo nie lu-
bię arogancji i chamstwa, sobie-
państwa, wszechobecnego bru-
du i traktowania klientów jak zło 
konieczne. Pierwsze dni stycznia 
tego roku udowodniły dobitnie, 
że PKP należy jak najszybciej 
zlikwidować, udających że pra-
cują kolejarzy rozgonić, a pa-
niusiom z biura dać miotły i ło-
paty i niech sobie wreszcie rze-
telnie popracują. No bo ile moż-
na pić kawę, czytać (przepra-
szam za wyrozumiałość – powin-
no być: oglądać) brukowce i słu-
chać umc umc w radiu? 

Musiałem nie tak dawno za-
łatwić coś w biurach PKP Inter 
City w Poznaniu. Wchodzę do 
ogromnego budynku w Poznaniu 
przy alei Niepodległości, w któ-
rym jakoś tak wszędzie brudno 

TAK  
MYŚLĘ

Za s t a n a -
wiałam się 

przez chwilę, 
czy nie zaser-
wować Pań-
stwu na począ-
tek roku tekstu 
z roku ubiegłe-

BABSKIE  
GADANIE

go, bo nic a nic się nie zdezak-
tualizował! Dosłownie jakbym 
go wczoraj pisała! Normalnie 
jakby nic się przez minione 
365 dni nie działo. Zima jest 
podobnie jak w zeszłym roku 
o tej porze. No może trochę 
ostrzejsza i mocniej trzyma. Ja 
na przykład od 2 dni nie mogę 
wyjechać ze swojego miejsca 
parkingowego, bo zaspa mnie 
blokuje. Na osiedlu odśnie-
żaniem nikt sobie głowy nie 
zawraca. Podejście jest raczej 
ekologiczne, czyli przyjdzie 
wiosna – samo stopnieje. 

Dzięki temu nie jeżdżę po 
centrach handlowych w amoku 

wyprzedaży. A wyprzedaże są 
identycznie jak rok temu, dwa 
lata temu, trzy lata temu... I ku-
pić można to samo, co rok temu, 
dwa lata temu, trzy lata temu... 

Postanowienia noworoczne 
od lat są niezmienne. Rzą-
dzący postanawiają, że w tym 
roku będzie lepiej. Ministerstwo 
Infrastruktury, że wybuduje 
wreszcie autostrady, a to od 
zdrowia, że będziemy zdrow-
si, bo lepsze leczenie można 
będzie postanowić dopiero za 
kilka lat. Policja postanawia, 
że będzie bezpieczniej. Dro-
gowcy, że nic ich nie zaskoczy. 
Rolnicy, że wszystko urośnie 
jak trzeba. 

A zwykły człowiek: schud-
nąć, rzucić palenie, nauczyć się 
hiszpańskiego, zarobić na wy-
marzone wakacje i takie tam. Ja 
co roku muszę sobie postana-
wiać to samo, bo konsekwentnie 
nie udaje mi się noworocznych 
postanowień dotrzymać nad 
czym ubolewam. W tym roku 
postanowiłam dodatkowo, że 
przestanę marudzić i już czuję 
jak w grudniu będę rozczarowa-
na swoją silną wolą.

Skoro więc każdy rok startuje 
niemal identycznie jak poprzed-
ni, czemu tak się podniecamy 
za każdym razem? W gruncie 
rzeczy postanowienia mogliby-
śmy równie dobrze składać 1 
marca, albo i października i to 
byłoby nawet lepiej, bo by się 
człowiek nie stresował tak od 
początku roku.

Tradycja Nowego Roku 
trzyma się  jednak mocno, bo 
niby „z nowym rokiem nowym 
krokiem”, bo coś się kończy, 
a inne zaczyna itd. Zdrowy roz-
sądek podpowiada, że kalen-
darzowi nic do naszych planów 
i że każdy moment jest dobry 
na zrobienie czegoś sensow-
nego ze swoim życiem. Ale co 
tam rozsądek, kiedy otwiera się 
przed człowiekiem nowych 365 
dni możliwości! 

I dlatego co roku piszę dla 
Państwa nowy tekst, choć ten 
zeszłoroczny byłby równie do-
bry i aktualny. I co roku od nowa 
życzę pomyślności i spełnienia 
zarówno marzeń jak i postano-
wień.

MAŁGORZATA 
MARKOWSKA

Z nowym rokiem 
nowym krokiem

i szaro. Wystrój rodem z 1946 
roku. Na dole portier o zacięciu 
śledczego dokładnie przepytuje 
kto, gdzie, po co i do kogo. Po-
tem rozpoczyna się wędrówka po 
schodach, korytarzach, znowu 
schodach i znowu korytarzach. 
Mijam niezliczone brudne drzwi 
nie odróżniające się niczym od 
brudnych ścian pomalowanych 
ostatnio 40 lat temu, aż docieram 
do kącika Inter City. 

Fakt, tu trochę czyściej 
i bardziej kolorowo, ale szyby 
w oknach brudne jakby ostatnio 
myto je dla cara Mikołaja. Panie 
w biurze tak jakby nie za bardzo 
miłe, no bo coś od nich chcę i za-
wracam głowę. Zapewne gdy-
bym nie przychodził w sprawach 
redakcyjnych i nie wiedziały, że 
mają do czynienia z dziennika-
rzem, to zapewne od razu kopa-
mi zrzuciłyby mnie ze schodów. 
Prawie je jednak rozgrzeszyłem, 
gdy dowiedziałem się, że zaczy-
nają pracę w biurze o 6 rano, 
bo wtedy zrozumiałem, że to naj-
pierw ich szefów trzeba zamknąć 
w wariatkowie.

Na jaką cholerę panie w biu-
rze Inter City przychodzą do 
pracy o 6 rano, skoro pierw-
szy klient zjawi się najwcześniej 
o 9? No może po to, by przez te 
trzy godziny mogły się dobudzić. 
Oczywiście, jak zaczynają wcze-
śnie, to wcześnie kończą i nor-
malny człowiek w normalnych 
godzinach w biurach Inter City 
PKP niewiele załatwi.

PKP to niechlujny bankrut 
żyjący za państwowe dotacje, 
czyli pieniądze nas wszystkich. 
Ale swoich ludzi szanuje – niezłe 

wynagrodzenia, mieszkania służ-
bowe, wymiana okien na koszt 
PKP, deputaty, premie, „pięt-
nastki”… Oto jedna z ostatnich 
ostoi utopijnego komunizmu. Nie 
mają kasy, ale żyją na bogato, 
ponad stan, jak pączki w maśle. 
Nie zarabiają, ale mają.

Jestem nie za prywatyzacją 
PKP, bo w takiej sytuacji ci sami 
ludzie będą pracować tak samo, 
tylko pod innym szyldem. PKP 
jak PZPR trzeba zlikwidować. 
I dać zarobić innym. Może ze-
chce pokazać jak to się robi w cy-
wilizowanych krajach przewoź-
nik zagraniczny, może w ogóle 
powstanie jakaś prywatna firma, 
która za przewozy kolejowe ze-
chce się wziąć?

Na razie trudno w to uwie-
rzyć, bo potrzebne są na to gi-
gantyczne pieniądze. Z drugiej 
jednak strony gdyby policzyć ja-
ka kasa marnuje się w PKP, to 
może starczyłoby na stworzenie 
przyzwoitej kolei, a jeszcze zo-
stałoby i na stację międzyplane-
tarną. Oczywiście, bez pań biu-
rowych rozpoczynających pracę 
o 6 rano. No chyba… No chyba 
że zostałyby oddelegowane do 
odśnieżania torów.

Na Nowy 2010 Rok życzę so-
bie i Wam drodzy Czytelnicy zde-
cydowanego ocieplenia klimatu 
jeśli już musimy korzystać z tak 
zwanych usług PKP, ale mam 
i radę – za wszelką cenę jak naj-
dalej od PKP. Bo chciałbym się 
z wszystkimi znowu zobaczyć za 
rok, a tych bardziej wrażliwych 
może szlag trafić gdy wsiądą do 
pociągu. I to nie tylko zimą.

TOMASZ MAŃKOWSKI 

Gmach Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu z każdej strony robi wrażenie.

FOT. - ARCHIWUM
POSŁANKA W BIURZE. 7 stycznia w odbyła się konferencja prasowa, 
która poprzedziła otwarcie dla wyborców biura posłanki do Parlamentu Eu-
ropejskiego Sidonii Jędrzejewskiej. Podczas konferencji Posłanka zapoznała 
dziennikarzy z pracami jakie podejmuje w Parlamencie Europejskim, a uczest-
niczy w pracach Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej oraz 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Konferencja prasowa inaugurowała 
otwarcie dla wyborców biura poselskiego w Poznaniu na Starym Rynku 25-29. 
W ramach biura funkcjonuje między innymi: Biblioteka Europejczyka, Biuro 
Porad Obywatelskich. Dwa razy w tygodniu odbywają się dyżury poselskie. 
Biuro zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-17. (na)

w obiektywie Moniki Mańkowskiej

Przy wejściu do stołówki prezentowane są serwowane danego dnia potrawy.

W gmachu Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu znaleźliśmy wystawę 
fotograficzną poświęconą zmianom ustrojowym w centralnej i środkowej 
Europie. Najwięcej opowiadała o obaleniu Muru Berlińskiego. Ale znaleź-
liśmy też Lecha Wałęsę…
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Celem Konkursu jest kreowa-
nie przedsiębiorczych i in-

nowacyjnych postaw studentów, 
doktorantów, naukowców, wy-
nalazców i innowatorów z wiel-
kopolskich uczelni wyższych 
poprzez promocję innowacyj-
nych pomysłów na biznes mają-
cych szansę na komercjalizację 
i sukces rynkowy. 

Wyniki I edycji Konkursu 
Kuźnia Talentów zostały uroczy-
ście ogłoszone 12 grudnia 2009 
roku podczas posiedzenia Wiel-
kopolskiej Rady Trzydziestu. 

„KUŹNIA TALENTÓW” - konkurs 
dla zdolnych i ambitnych
Urząd Marszałkowski w ramach budowy Innowacyjnej Wielkopolski promuje najbardziej 
obiecujące pomysły - realizując konkurs dla zdolnych i ambitnych „Kuźnia Talentów”.

- Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego, prof. Alek-
sandra Rakowska - Prorektor 
ds. Nauki Politechniki Poznań-
skiej, prof. Piotr Banaszyk Pro-
rektor ds. edukacji i studen-
tów Uniwersytetu Ekonomicz-
nego, prof. Waldemar Rataj-
czak - Dyrektor Instytutu Geo-
grafii Społeczno - Ekonomicz-
nej i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza oraz Beata Joanna Ło-
zińska Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego.

Członkowie Kapituły po go-
rących obradach wybrali trzy 
najlepsze prace:

I miejsce - Projekt i wyko-
nanie robota do prac podwod-
nych w akwenach śródlądowych  
- Wojciech Biegański i Jakub 
Ceranka z Politechniki Po-
znańskiej.

II miejsce - Zastosowanie 
sterowników rozmytych do au-
tomatycznego pilotowania mo-
delu  śmigłowca - Michał Okul-
ski z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza.

III miejsce - 1-aza-4, 6-diok-

Wyróżnieni w Konkursie 
zostali:

* Aleksandra Dettlaff za 
pracę „Ideastorming jako na-
rzędzie zarządzania innowacja-
mi w sektorze publicznym i pry-
watnym” z Uniwersytetu Eko-
nomicznego oraz  

* Łukasz Orzechowski za 
pracę „Produkcja cyklodekstryn 
przez transgeniczne drożdże bro-
warniane sposobem na popra-
wienie właściwości sensorycz-

nych piwa” z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza

Nagrody Zwycięzcom wrę-
czył Przewodniczący Kapitu-
ły Konkursu, Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskie-
go Leszek Wojtasiak.

„Kuźnia Talentów” wykaza-
ła, że Wielkopolskę kreują lu-
dzie z pasją, których pomysło-
wość dotyczy praktycznie każ-
dej dziedziny życia bez wzglę-
du, czy są to roboty, ulepszanie 
smaku piwa, czy też walka z no-
wotworami.

Konkurs „Kuźnia Talentów” 
jest realizowany w ramach pro-
jektu „Regionalne sieci innowa-
cji i promocja innowacji w re-
gionie” finansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki: Priory-
tet VIII: Regionalne kadry go-
spodarki, Działanie 8.2 Trans-
fer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 
Regionalne Strategie Innowa-
cji. Organizatorem Konkursu 
jest Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

I miejsce - Wojciech Biegański i Jakub Ceranka FOT. (3x) - ARCHIWUM

II miejsce - Michał Okulski

III miejsce - Jakub Różański

Konkurs składa się z dwóch 
etapów:

W pierwszym etapie Komi-
sja Oceniająca, w skład której 
wchodzą przedstawiciele ad-
ministracji samorządowej oraz 
wielkopolskich uczelni, oceniła 
złożone projekty.

Następnie, autorzy najlep-
szych pięciu projektów za-
prezentowali je przed Kapitu-
łą Konkursową, w skład któ-
rej wchodzą: Leszek Wojtasiak 

sabicyklo[3.3.0]oktan - źródło 
leków cytostatycznych, pochod-
nych iperytu azotowego - Jakub 
Różański z Uniwersytetu Me-
dycznego.

Zwycięzca otrzymał 10000 
złotych. Zdobywca II miejsca 
5000 złotych, a III miejsca 1000 
złotych. Dodatkowo projekty zo-
staną opublikowane w materia-
łach promocyjnych Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. 
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ukaże się 
w środę 

8 października

strona 5

Ostatni rejs 
U-boota 234 
Jakie tajemnice 
wiózł hitlerowski 
okręt podwodny

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Proponuję 
– „Dzień bez 
majtek”

TAK
MYŚLĘ

Karetka 
pogotowia
archiwalnego

strona 7 

strony strony 3 3 ii  88

W ciszy pojawiajW ciszy pojawiają ą 
sisię ę pomyspomysłłyy

Rozmowa ze 
STANISŁAWEM 
SOJKĄ, muzykiem 
i kompozytorem  

strona strona 3 3 ii  88

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód
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NAPRAWY 
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strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 września

strona 5

Ostatni rejs 
U-boota 234 
Jakie tajemnice 
wiózł hitlerowski 
okręt podwodny

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Dziennikarze 
wpuszczeni 
w maliny

TAK
MYŚLĘ

AUTO CENTRUM, 
czyli…
nowy salon 
Lancii 
w Poznaniu

strona 14 

Rozumiem prostytutkRozumiem prostytutkęę, , 
a polityki niea polityki nie strony strony 3 3 ii  88

strona 9

Zbigniew Zbigniew 
HołdysHołdys

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

tel. 868-44-61, fax 894-60-06

Tylko 
1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

ISO 9001

Twój 
TYDZIEŃ

w prenumeracie
ELEKTRONICZNEJ

str. 7
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ta

ny
 

w
 W

IE
LK

O
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LS
CE

Pięćdziesiąt lat 
szkoły str. 4

Wielka ucieczka 
znad Odry str. 5

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE
 str. 8

TURYSTYKA

Słowacka wyspa 
zdrowia str. 9

PORADNIK 
BUDOWLANY 
 str. 11

KRONIKA 
KRYMINALNA
 str. 12

ROZRYWKA
 str. 13

Alfiści pojeździli
 str. 14

RZECZOZNAWCA 
RADZI str. 14

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

8 listopada

Autostrada
podzieliła

Ukazujemy się
w Poznaniu

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

strona 3

Głupi dwakroć 
jest głupszym, 
gdy głupstw nie 
pamięta

Franciszek Zabłocki

Logo UE z... Poznania

strona 4

Sto dni rzSto dni rząądudu
strona 6

Nikt 
mnie nie 
przekona

że białe jest 
białe, 

a czarne jest 
czarne
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 
9 maja

DZISIAJ DODATEK
TWÓJ TYDZIEŃ 

WRZESIŃSKI
zapraszamy do nowo

otwartego serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY  061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

Ukazujemy się
w POZNANIU

Wrześni
Powiecie 

Poznańskim,
Powiecie 

Szamotulskim

Słońcu i miłości 
nigdy się w oczy 
nie patrzy

Polski

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

strona 3

strona 5

EURO 2012 EURO 2012 
– – damy raddamy radęę??

M. SchumacherM. Schumacher
specjalnie dla specjalnie dla „„TWOJEGO TYGODNIATWOJEGO TYGODNIA””

W NUMERZE
ZABRAKŁO 
OPIEKI - czteroletni 
Mateusz utonął str. 5
TAK MYŚLĘ
Retoryka z magla
 str. 6
PRAWNIK RADZI
Nie podpisuj umowy 
rezerwacyjnej str. 6
Włosy na Pana głowie
 str. 11
SZAMOTUŁY
Kto nie powinien 
startować w wyborach 
miss str. 12
Zawód – kura 
domowa str. 13
Toyoty w trudnym 
terenie str. 13
Citroen C4 sedan
 str. 14
Brawo za nowe 
Bravo! str. 16
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Następny numer 
ukaże się w środę 

6 maja 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski 

Ocean Ocean 
gruzgruzóów ww w……  
KoKołłobrzegu obrzegu 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

Palikot mówi, 
że prezydent 
pije

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

BraBrałłem czasami z bratemem czasami z bratem
pienipieniąądze dze 
od babciod babci

Rozmowa Rozmowa 
z LECHEM z LECHEM 

KACZYKACZYŃŃSKIM, SKIM, 
prezydentem prezydentem 

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej 
Polskiej Polskiej 

strona 9

Okradają 
Straż 
Miejską
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

22 października

strona 5

Blask 
ukrytego złota 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 12

Pacierz... 
na ocenę

BABSKIE 
GADANIE

Norman Davies
Wałęsa 
i bzikowata 
interpretacja 
historii

strona 6 

Demokracja, to Demokracja, to 
rządy nierozumnychrządy nierozumnych

strona strona 3 3 ii  1212

Krzysztof 
Zanussi, 
reżyser 
i scenarzysta 
filmowy

W następnym numerze KONKURS 
z okazji 10-lecia CYFRY+, z atrak-
cyjnymi nagrodami (torby, kurtki, 
plecaki, zegary i inne).

Tylko 

1,50 zł
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60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 
tel. 868-44-61, 
fax 894-60-06

AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 

POWYPADKOWYCH
WSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE 
NAPRAWY 

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

 I DOSTAWCZYCH 
SPECJALIZACJA 

SAMOCHODY 
FRANCUSKIE

AUTO ZASTĘPCZE

ROZLICZENIA 
BEZGOTÓWKOWE

ISO 9001:2000
Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

Krajobraz po... 
bitwie
czyli dlaczego 
PO przegrała
 str. 3

TAJEMNICE
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
 str. 5

TAK MYŚLĘ
Bezradny kraj
 str. 6

Handlowali 
zwłokami?
 str. 6

Nadal w... 
pampersach
 str. 8

Wokół 
puszczańskich 
kościołów str. 9

BABSKIE 
GADANIE
Wybraliśmy 
raj(?!) str. 14

Nissan - 
Andrzej Polody
wyróżniony 
w Tokio str. 16

W 
NUMERZE

Następny numer 
ukaże się  
w środę 

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski 
aktor aktor strona strona 44

nr 22-93 16 stron krotsza.indd 1 2009-08-21 17:11:39

Pod patronatem 
Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO
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NAPRAWY 
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Następny numer 
ukaże się w środę 
9 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Tu padły 
pierwsze 
strzały 

OKRUCIEŃSTWA
WOJNY

Tomasz Mańkowski
Agnieszka 
Szulim… robi 
Cię w konia

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

Turysta 
– dojna krowa

stronstronaa  3 i 73 i 7

BABSKIE 
GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mogę ę 
bybyć… ć… kakażżdymdym

RRozmowa ze ozmowa ze 
ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM 

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAM
strona 4 i 8

MAŁGORZATA MARKOWSKA
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strona 6

Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

25 czerwca

strona 5

Skarby 
zakopane 
w piwnicy

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Mańkowski jak 
Dzierżyński?

TAK
MYŚLĘ

strona strona 3 3 ii  99

Kościół
polski 
za wrogów 
uważa mówiących 
o trudnych 
sprawach

strona 4

Robert Werle
prezes 
Automobilklubu 
Wielkopolski

ZNANI 
O SOBIE

60-184 Poznań, 
ul. Złotowska 85 

tel. 868-44-61, fax 894-60-06

Tylko 

1,50 zł
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AUTORYZOWANA 
STACJA OBSŁUGI 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwaga
oferujemy

USŁUGĘ
dla Naszych Klientów

Zgłaszanie 
i likwidacja 

szkód

Dwutygodnik. Ukazuje się od 15 maja 2002 roku.

POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ � POZNAŃ �
CZERWONAK � DUSZNIKI � KAŹMIERZ � OBRZYCKO � OSTRORÓG � PNIEWY� ROKIETNICA 

� SUCHY LAS � SWARZĘDZ � SZAMOTUŁY � TARNOWO PODGÓRNE � WRONKI

ISO 9001

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w
 W

IE
LK

O
PO

LS
CE

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE
 str. 2
Anna Siekierska 
(dziennikarka)
wspomnienie str. 3
ZNANI O SOBIE
Andrzej Jungermann 
prezes Car Javi (Seat)
  str. 4
TAJEMNICE 
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ
Co ukryto 
w podziemiach zamku 
w Bolkowie?  str. 5
TAK MYŚLĘ
„A drogi łaszą się...” 
– felieton o Kongresie 
PiS  str. 6
„Władzą trzeba umieć 
się dzielić” – rozmowa 
z W. Witkowskim, 
przewodniczącym 
Unii Pracy  str. 7
KRYMINALNY 
POZNAŃ  str. 7
„Dzieci wszędzie są 
takie same” 
– rozmowa z 
M. Łańską, dyrektorem 
Przedszkola nr 189 
w Poznaniu  str. 8-9
Dziennikarze na 
wybiegu  str. 9
KULTURA  str. 12
ROZRYWKA
M.in politycy widziani 
inaczej
(TYLKO U NAS!!!)
 str. 13
Chrysler i Oskary
 str. 14
Genewa 2006 str. 14
Szczęśliwy salon 
Pol-Caru  str. 16

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz 
musi...musi...
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RENAULT

AUTODRAP
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NAPRAWY 
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CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
23 września 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Tu padły 
pierwsze 
strzały

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Polscy 
piłkarze,
czyli dziady na 
boisku strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strona 6

„Kreskówki”, 
czyli... nauka 
chamstwa 

stronstronaa  3 i 3 i 44

BABSKIE 
GADANIE

SzczSzczęśęściem sciem są ą 
dla mnie ludzie, dla mnie ludzie, 
ktktóórych spotykamrych spotykam

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAŁGORZATA MARKOWSKA
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Następny 
numer 

ukaże się 
w środę 

24 października

ZAPRASZAMY
do serwisu
RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY  061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim 
i we Wrześni

Jesteśmy 
okłamywani 
pozorami 
prawdy

Horacy

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

W NUMERZE
ZNANI O SOBIE
Adam Gierek, syn 
Edwarda Gierka
 str. 4 i 9
TAJEMNICE 
II WOJNY 
ŚWIATOWEJ str. 5
Rota w rytmach 
disco str. 6
TAK MYŚLĘ
Zagłosuj 21 
października,
życie masz tylko 
jedno str. 6
Dzisiaj liczą się 
zdrowe włosy
Rozmowa 
z Remigią Blandzi
 str. 7
Zobaczyć Kresy, 
Lwów... str. 8
ZDROWIE str. 8
KULTURA str. 12
ROZRYWKA
Bank nie z tej ziemi
 str. 13
MOTORYZACJA
 Str. 14
Schwabenhaus, 
czyli dom 
w 3,5 dnia str. 16

Jak dziennikarz Jak dziennikarz 
straci twarz, straci twarz, 
to przegrato przegra

ROMAN MROMAN MŁŁODKOWSKI, ODKOWSKI, 
dziennikarz ekonomiczny TVN dziennikarz ekonomiczny TVN 

strona strona 33

Michael Schumacher 
mistrz Formuły 1

Kazimierz Górski
trener legenda

Piotr Machalica
aktor

Leszek Balcerowicz
minister finansów

Roman Młodkowski
dziennikarz ekonomiczny TVN

Andrzej Seweryn
wybitny aktor i pedagog

Zbigniew Zamachowski
aktor

Krzysztof Zanussi 
reżyser 
i scenarzysta filmowy

Lech Kaczyński
prezydent RP

Jan Machulski
aktor

Nie 
parodiowałem 
papieża
Rozmowa 
z MARKIEM SIWCEM, 
wiceprzewodniczącym 
Parlamentu Europejskiego, 
politykiem SLD

strony 8-9 
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RENAULT

AUTODRAP
SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód
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Następny numer 
ukaże się w środę 
28 stycznia 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski 

Na tropie 
złotego 
konwoju SS

1)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Ratujmy 
pornobiznes?

strona 6

TAK MYŚLĘ

Życie 
trzeba 

smakować…

Rozmowa 
z MAŁGORZATĄ 

FOREMNIAK, 
aktorką filmową 

i teatralną 

Małgorzata Foremniak
aktorka

Zbigniew Hołdys
muzyk

Ksiądz
Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Stanisław Sojka
muzyk

Jarosław Kaczyński
premier

Janusz Gajos
aktor, 
profesor sztuku teatralnej

Zbigniew Wodecki
muzyk

U2 Adam Michnik
naczelny Gazety Wyborczej

Stanisław Mikulski
aktor
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pienia jest to duże obciążenie dla 
samochodu wyścigowego.

- W 5. edycji tej imprezy 
wystartujecie w tym samym 
zestawieniu co w 2009 roku. 
Co sądzisz o waszym składzie 
na 24H of Dubai 2010?

- Myślę, że ten skład to nasz 
wielki atut. Startujemy razem 
już trzeci sezon, tak więc zna-
my się jak „łyse konie”. Tym sa-
mym wiemy, kto w jakich wa-
runkach jedzie najlepiej. W Du-
baju tradycyjnie stawiamy na 
równą jazdę, bez błędów. Oczy-
wiście w „czasówce” postaramy 
się wypaść jak najlepiej. 6. pole 
startowe w zeszłym sezonie by-
ło miłym akcentem, ale to nie 
decyduje o wyniku. Liczy się 
równa, bezbłędna jazda. Chłop-
cy w Dubaju wystartują trzeci 
raz, z kolei dla mnie będzie to 
drugi występ.

- Czy start w 24-godzinnym 
wyścigu był twoim najwięk-
szym przeżyciem w dotychcza-
sowej karierze kierowcy wy-
ścigowego?

- Zdecydowanie tak. Jesz-
cze 4–5 lat temu nawet nie ma-
rzyłem, że będę jeździł w wy-
ścigach na takim poziomie. Nie 
sądziłem, że będę miał miej-
sce w najbardziej profesjonal-
nym polskim teamie wyścigo-
wym oraz że będę walczył o ty-
tuły w kraju. Sam start w Du-
baju przeszedł moje najśmiel-
sze wyobrażenia. Ten wyścig 
jest doskonałym sposobem na 
sprawdzenie swoich umiejętno-
ści oraz idealną formą spędzenia 
czasu zimowego, czyli okresu, 
w którym o wyścigach w naszej 
części Europy nie ma mowy.

- Czy nauczony ubiegło-
rocznymi doświadczeniami 
wprowadziłeś jakieś zmiany 
w formie swoich przygotowań 
do występu w tym maratonie?

- Śledzę prognozę pogody, 
bo to ona w dużej mierze de-
cyduje o tym, jaki to dla mnie 
będzie wyścig. Nie zapowiada 
się na deszcz, który tak zasko-
czył wszystkich w 2008 roku. 
Ma być ciepło, 27–28 stopni. Ta 
pogoda ma swoje wymagania. 
W zeszłym roku do auta wsia-
dłem o 15.30, a wtedy był naj-
większy upał. Po 90 minutach 
jazdy byłem wykończony. Z du-
żym zbiornikiem paliwa teraz 
pojadę 2 godziny. Jak wsiądę 
w dzień, to co prawda będzie ja-
sno i łatwiej, ale z drugiej stro-
ny kondycja będzie bardzo waż-
na. Dlatego każdą wolną chwilę 
przeznaczam na ćwiczenia. Jeż-
dżę także na symulatorze, ale tor 
wydaje się być tam trudniejszy 
niż w rzeczywistości.

- Sezon 2010 dopiero się za-
czął, a u Ciebie już zmiany?

- Tak to prawda. W tym ro-
ku zmienił się skład sponsorski 
i moim nowym partnerem zo-
stała firma Lactima. Wydarze-
nia z końca 2009 roku spowo-
dowały, że przed zbliżającą się 
edycją wyścigu w Dubaju mia-
łem więcej pracy niż rok te-

cy radzieckich związków zawo-
dowych, członkowie biura poli-
tycznego, na przykład towarzysz 
Gromyko. I po nich było widać, 
że dużo piją, potem się zatacza-
ją, chodzą na czworaka. Trze-
ba pamiętać, że Genewa to nie 
Londyn, Paryż ani Nowy Jork. 
To bardzo bogate miejsce, cen-
trum kapitalizmu.  I tam praco-
wały dzieci wszystkich naszych 
przywódców i dygnitarzy. Dzi-
wiliśmy się, dlaczego ci kocha-
jący komunizm ludzie nie wysy-
łają ich na Kubę, do Konga, So-
malii czy Nikaragui. I na począt-
ku to było dla nas niezrozumia-
łe. Później stało się zrozumiałe 
aż nadto. 

- Jest coś czego Wiktor Su-
worow żałuje z dawnego ży-
cia? 

- Z minionego?… Niczego 
nie żałuję. To były przecież pięk-
ne i bardzo dobre czasy. Wtedy 
urodziło się dwoje naszych dzie-
ci, które odnoszą sukcesy. Jeste-
śmy szczęśliwi i dumni. 

- A w co wierzy Wiktor Su-
worow?

- Po pierwsze, wierzę w swo-
ją żonę. Po drugie, w swoją 
szczęśliwą gwiazdę i po trzecie 
– we wszystko, co dobre. 

- Urodzony na Ukrainie, 
dawny oficer w służbie rosyj-
skiej, mieszka pan w Wielkiej 
Brytanii i jest człowiekiem 
świata. Kim czuje się pan naj-
silniej?

- Zawsze to mówię, że mój 
tato jest Ukraińcem, a mama Ro-
sjanką, więc dla mnie pytanie 
czy jestem bardziej Ukraińcem, 
czy Rosjaninem to pytanie rzę-
du; kogo bardziej kochasz – ta-
tę czy mamę. I dokładnie ta-
ką samą sytuację ma moja żo-
na. To też powtórzyło się w na-
szych dzieciach, ale one są Bry-
tyjczykami. I w każdym z nas 
porozkładało się to poczucie 50 
na 50. 

- I nie tęskni pan za Ukra-
iną?

- Ja wróciłem tam książka-
mi. Ludzie mnie znają i wiem, 
że czytają moje książki i szanują 
je. Ale jestem Ukraińcem i tęsk-
nię za tym krajem, kiedy wiem, 
że Ukraina ma rację. Jeśli rację 
ma Rosja, wtedy jestem Rosja-
ninem. A będę za Rosją i Ukra-
iną, kiedy one staną się normal-
nymi krajami. Na razie Ukraina 
jest złodziejskim państwem, bo 
kradnie gaz. W Rosji jest jeszcze 
gorzej, bo tam panuje i złodziej-
stwo, i bandytyzm. Dobrze jest 
nam w Wielkiej Brytanii.

- Kim więc jest Wiktor Su-
worow?

- Nie wiem, kim jest Wiktor 
Suworow. Czasami w nocy bu-
dzę się i zastanawiam nad tym. 
Jesteśmy z żoną razem od 37 lat 
i podejrzewam, że ona też do tej 
pory nie znalazła odpowiedzi na 
to pytanie. To jest taka nasza za-
gadka. 

Rozmawiała 
HANNA KAUP 

Główne zadanie 
diabła, to pokazanie, 
że nie jest diabłem

Dokończenie ze strony 4 

FOT. - HANNA KAUP

Z TVN Z TVN TURBOTURBO za za… … 
kierownickierownicę Porsche Porsche  

mu. Trzeba było pozyskać nowe-
go sponsora, co się na szczęście 
udało. Korzystając z okazji, pra-
gnę podziękować firmie Lactima 
za pomoc. Oczywiście pozosta-
je ze mną mój sprawdzony part-
ner, czyli TVN Turbo. Do Duba-
ju wybiera się z nami ekipa tele-
wizyjna mojej macierzystej sta-
cji. Tym samym dwa wydania 
magazynu Auto Sport (premiery 
21 i 28 stycznia, godz.19.15 — 
przyp. aut) będą poświęcone tyl-
ko wyścigowi w Dubaju. Zachę-
cam również do śledzenia relacji 
z wyścigu na mojej stronie www.
adamkornacki.pl, gdzie znajdą 
się również galerie z tej impre-
zy. Wyniki na żywo tradycyjnie 
będą podawane na stronie www.
live.24hseries.com. Zapraszam 
polskich kibiców, którzy w tym 
czasie będą przebywać w Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich. 
Rok temu w trakcie wyścigu po-
jawiły się polskie flagi i mam na-
dzieję, że także teraz nie zabrak-
nie naszych kibiców na Autodro-
mie w Dubaju. Do zobaczenia! 

Rozmawiał 
Tomasz Helman 

(TH MEDIA)
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Na terenie 
zakładów pracy

Badania Profilaktyczne
okresowe, wstępne, 

kontrolne

badania kierowców, 

książeczki Sanepid, 

udział w komisjach BHP

0602 632 077
specjalista medycyny pracy 

i toksykoligii klinicznej

Konku
rencyj

ne 

ceny

GODZINY OTWARCIA GODZINY OTWARCIA 
BIBLIOTEKI BIBLIOTEKI 

Gminy Suchy Las Gminy Suchy Las 
im. Jerzego Mańkowskiegoim. Jerzego Mańkowskiego

Suchy Las:  od poniedziałku do piątku od godz. 9-18 
w soboty od godz. 9-13 

Chludowo:  poniedziałki i środy od godz. 10-18
wtorki, czwartki i piątki od godz. 8-16 

Złotniki:  poniedziałek, wtorek, środa od godz. 11-19
czwartek od godz. 10-18
piątek od godz. 9-17

Opracowanie:  MICHAŁ SKOWROŃSKI

„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii 

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26

tel. 061 817-41-10
Godziny przyjęć: 

Pn-Pt 8.00-22.00  So 9.00-17.00  Ndz 9.00-15.00

GRAJ Z TWOIM TYGODNIEM

DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 

Specjalista pediatra, pulmunolog 
i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 

Diagnostyka nawracających infekcji 
dróg oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

Swarzędz os. Raczyńskiego 3/27 (domki) 
Pon. i śr. 17-18; wt. i pt. 18.30-19.30 

Wizyty domowe 
nagłe przypadki codziennie 

tel. 818-60-57  tel. kom. 0602-693-199

Assassin’s Cre-
ed II (PS3)
Gra  Assass i -
n’s Creed II by-
ła jedną z naj-
bardziej oczeki-
wanych premier 
ubiegłego roku, 

a każda kolejna informacja o niej 
wzbudzała wiele emocji. Właści-
ciele konsol domowych mogą już 
przenieść się we wspaniały świat 
renesansowych Włoch, gdzie roz-
grywa się akcja drugiej części 
gry. Gra jest dostępna w sklepach 
w wersji na platformy PS3™ 
i Xbox 360™, natomiast wersja 
PC pojawi się na półkach sklepo-
wych z początkiem marca.

W Assassin’s Creed II wciela-
my się w postać Ezia, włoskiego 
arystokraty, którego rodzina zosta-
ła zniszczona i zhańbiona wsku-
tek spisku innych rodów. Począt-
kowym celem bohater jest pomsz-
czenie zrujnowanej rodziny. Jed-
nak rozwój fabuły zaprowadzi na-
szego bohatera do spraw o dużo 
większej mocy niż własna zemsta. 
W grze spotkamy wiele wpływo-
wych postaci historycznych i bę-
dziemy świadkami wydarzeń, któ-
re na stałe zapisały się na kartach 
historii Włoch. 

W Assassin’s Creed II odnaj-
dziemy wiele rozwiązań z pierw-
szej części gry, ale też kompletnie 
nowe, które na pewno zadowo-
lą fanów przygód zakapturzonego 
mordercy, jak i zupełnie nowych 
graczy. Bohater drugiej części mo-
że pływać, nurkować, latać na ma-
szynie zaprojektowanej przez sa-
mego Leonarda da Vinci oraz ko-
rzystać z innych nowych umie-
jętności. Wszystko to ułatwi gra-
czom poruszanie się po najsłyn-
niejszych miastach ówczesnych 
Włoch i sprawia, że gra zyskuje 
nowy wymiar. 

W grze zastosowano najwyż-
szej jakości rozwiązania graficz-
ne, aby w pełni oddać architekto-
niczne szczegóły lokacji w grze, 
takich jak Wenecja czy Florencja. 
Efektu końcowego nie powstydzi-
liby się nawet architekci. Produ-
cenci zdecydowali się zaoferować 
graczom możliwość wyboru wer-
sji językowej gry – angielskiej lub 
włoskiej z polskimi napisami. 

- Postanowiliśmy umieścić ję-
zyk włoski w grze, jako dodatko-
wą opcję dla graczy, która pogłę-
bi realność świata przedstawio-
nego w Assassin’s Creed II i nada 
głównemu bohaterowi jeszcze wię-
cej autentyzmu – powiedział pro-
ducent gry Sébastien Puel.

Assassin’s Creed II jest bez-
sprzecznie jedną z najlepszych 
wydanych dotąd gier na konsole. 
Producentem i dystrybutorem gry 
jest firma Ubisoft. 

Jak i Daxter: Za-
giniona granica 
(PSP)
Dynamiczny duet 
Jak i Daxter powra-
ca w zupełnie nowej 
przygodzie na PSP 
oraz PS2, aby podjąć 
opowieść w miejscu, 

w którym zakończyła się trylo-
gia. Planeta Jaka i Daxtera powo-
li obumiera z powodu braku Light 

Eco. Po to by ocalić swój świat, 
bohaterowie łączą swe siły z ze 
starą przyjaciółką Keirą w poszu-
kiwaniu starożytnej machiny, któ-
ra zapobiegnie zniszczeniu plane-
ty. Niezależnie od tego, czy walczą 
z powietrznymi piratami w zapro-
jektowanym przez gracza statku, 
czy wysadzają w powietrze Ae-
ropeans za pomocą potężnej bro-
ni Gunstaff; podróż Jaka i Daxte-
ra zabierze nas poza granice Brink 
i wrzuci w wir wojny, która prze-
rasta ich wszelkie wyobrażenia.

W trakcie rozgrywki gracze bę-
dą mogli przemierzyć nowe strefy 
na ziemi i w powietrzu. Ponadto 
będą mogli zapoznać się z nowy-
mi mocami Eco i stanąć do walki 
ze złowrogą Dark Power. 

W Redakcji mieliśmy okazję 
testować wersję na konsole PSP. 
Pod względem graficznym gra 
prezentuje się wyśmienicie, a do 
tego zapewnia niezliczone godzi-
ny wyśmienitej zabawy. Dystry-
butorem gry jest firma Sony Com-
puter Entertainment Polska. 

Tym razem mamy dla 
Państwa konkurs, w któ-
rym do wygrania są dwie 
gry na konsole X360. 
Pierwsze dwie osoby, któ-
re wyślą maila o treści – 
„konkurs”, na adres ma-
ilowy michal-ttw@tlen.pl  
zostaną obdarowane jed-
nym z dwóch tytułów – Fo-
rza Motorsport 3 lub Halo 
3 ODST. Sponsorem i dys-
trybutorem konkursowych 
produktów jest firma Mi-
crosoft. 

Król Artur 
(PC)
M i s t y c z n a 
Brytania to 
kraina w któ-
rej Stara Wia-
ra i niesamo-
wite posta-
c i e  z n a n e 
z legend sta-
ją naprzeciw 

odzianym w stal rycerzom nio-
sącym chrześcijańskie sztandary. 
Magia powoli ustępuje miejsca 
nauce a przyszły król może zostać 
wielkodusznym i praworządnym 
władcą lub okrutnym tyranem.

W grze przyjdzie nam wypeł-
nić swe przeznaczenie i zjedno-
czyć zwaśnione prowincje pań-
stwa. Będziemy rekrutować legen-
darnych Rycerzy do swego Okrą-
głego Stołu, a także wysyłać ich 
na bitwy i przygody. Nasze woj-
sko będzie gromadziło wiedzę 
i magiczne artefakty, a my będzie-
my obserwować jak stają się naj-
potężniejszymi bohaterami w kró-
lestwie. Król Artur to gra łącząca 
w sobie znane i sprawdzone ele-
menty z gier strategicznych i fa-
bularnych, ale jednocześnie na-

dająca im nowy wymiar i głę-
bię. Twórcy określają swoje dzieło 
mianem „Strategicznej Gry RPG”, 
co podkreśla istotny wpływ ele-
mentów z gier fabularnych na te 
związane z walką i ekonomią.

Tytuł oferuje nam kampanie 
strategiczną oraz zarządzanie kró-
lestwem w trybie turowym, roz-
grywane na pięknie stylizowa-
nej mapie mitycznej Brytanii. Po-
nadto wszystkich graczy czekają 
spektakularne potyczki w czasie 
rzeczywistym, toczone na wspa-
niale odwzorowanych polach bi-
tew z udziałem kilkuset zbroj-
nych. Rozbudowany system roz-
woju bohaterów oraz elementy 
RPG mają ogromny wpływ na styl 
rozgrywki, a bogaty świat fanta-
sy bazujący na mitologii celtyc-
kiej i anglosaskich legendach, któ-
re zainspirowały wielu twórców 
w przeszłości, od J.R.R. Tolkiena 
po współczesnych mistrzów ga-
tunku nie raz zaskoczy swą głę-
bią i perfekcją przygotowania
Gra ukazała się w polskiej wer-
sji językowej, a jej dystrybutorem 
jest firma CD-Projekt.

Left 4 Dead 2 
(X360)
Left 4 Dead 2 
to wysoko oce-
niona  przez 
graczy i recen-
zentów roz-
grywka. Nowa 
odsłona zosta-
ła wzbogaco-

na o nowe elementy, dzięki cze-
mu Left 4 Dead 2 wyznacza no-
we standardy w gatunku druży-
nowych gier akcji. Udoskonalo-
ny system zawiadywania sztucz-
ną inteligencją na bieżąco mody-
fikuje efekty warunków pogodo-
wych, obiekty otoczenia oraz na-
pływ zombie, dopasowując jed-
nocześnie ich liczebność oraz ce-
chy do sposobu gry gracza. Left 4 
Dead 2 za każdym razem jest inne 
i niepowtarzalne. 

Ponadto do dyspozycji są no-
wi ocalali, zombie, bronie i przed-
mioty oraz większa niż w L4D 
liczba kampanii po obu stronach, 
a dla wielbicieli ekstremalnych 
doznań tryb survival, w którym 
każda minuta przeżycia to suk-
ces. Narzędziem przetrwania mo-
że być wszystko – piła łańcucho-
wa, siekiera, kij baseballowy lub 
choćby patelnia. Left 4 Dead 2 
osadzone jest w podobnym cza-
sie co część pierwsza, czyli tuż po 
wybuchu epidemii, która zmieni-
ła większość populacji w mutanty 
zombie. Gracze wcielą się w ro-
le 4 nowych ocalałych, którzy bę-
dą musieli przebić się z Savannah 
w Georgii przez wielkie bagna aż 
do francuskiej dzielnicy Nowego 
Orleanu, gdzie nastąpi ostateczna 
konfrontacja.

Left 4 Dead 2 to doskonały ty-
tuł na przykucie uwagi gracza, bo 
na rynku raczej brakuje gier o ta-
kiej tematyce. Rozgrywka dostar-
cza wielu emocji. Gra z pewnością 
oparta jest na pomyśle twórców 
filmów o – żywych trupach, co 
jeszcze bardziej przykuwa i dzia-
ła na wyobraźnię. Dystrybutorem 
gry jest firma Electronic Arts Pol-
ska. 
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Ogłaszaj 
się 

w TWOIM TYGODNIU

WARTO WIEDZIEĆ

RODM został stworzo-
ny przez Jana Kotlarza, człon-
ka polskiego oddziału stowarzy-
szenia Mars Society, w ramach 
pracy dyplomowej na Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie. Algo-
rytm umożliwia obejrzenie z bli-
ska wybranych rejonów Mar-
sa, a także stanowi dużą pomoc 
dla naukowców badających jego 
niewielkie obszary. Zdjęcia wy-
konywane są przez sondę  Mars 
Reconnaisance Orbiter (MRO), 
która krąży wokół Planety. Na-
stępnie zostają przesłane do War-
szawy, gdzie przetwarzane są 
przez RODM na trójwymiarowe 
animacje. 

Na stronie rodm.marssociety.
pl poza fotografiami i wizuali-
zacjami, każdy poszukiwacz od-
najdzie wiele wartościowych in-
formacji. Dowie się w jaki spo-
sób powstały tamtejsze kratery 
czy jaskinie i jakie zjawiska za-
decydowały o obecnym ukształ-
towaniu terenu. Pojawiające się 
coraz to nowsze ilustracje, po-
zwolą już niedługo zwiedzić naj-
ciekawsze turystyczne atrakcje 
Czerwonej Planety. 

Polski algorytm RODM zo-
stał już nominowany przez ma-
gazyn National Geographic do 
prestiżowej nagrody Travelery 
2009 w kategorii „odkrycie na-
ukowe roku”. (na)

Zapraszamy na wirtualny spacer po Marsie
Lot nad marsjańskimi wydmami, spacer po zboczu ogromne-
go, wygasłego wulkanu czy wycieczka na pokryty śniegiem 
biegun południowy Czerwonej Planety. Dzięki algorytmowi 
RODM (Rover and Orbiter Delta Mars), który tworzy trójwy-
miarowe modele powierzchni Marsa, każdy kto odwiedzi 
stronę rodm.marssociety.pl może wcielić się w rolę  kosmicz-
nego podróżnika.

SPRAWDŹ KOSZT KREDYTU
Zwróć uwagę na wysokość oprocentowania, 

które różni się w zależności od banku. Zależy ono 
od różnych elementów: rodzaju (stałe lub zmien-
ne), zabezpieczenia, wielkości wkładu własnego; 
sprawdź, czy bank pobiera inne opłaty i w jakiej 
wysokości – na przykład za rozpatrzenie wnio-
sku o kredyt i jego przyznanie. Warto wszystkie te 
kwoty dodać i przynajmniej w przybliżeniu obli-
czyć, ile faktycznie kredyt będzie kosztował.  

Zwróć uwagę, czy możliwe jest dokonanie wcze-
śniejszej spłaty, a w przypadku kredytów zaciąga-
nych w walutach obcych – czy i jak często możli-
we jest ich przewalutowanie. W obu przypadkach 
sprawdź, czy bank pobiera z tego tytułu opłatę. 

W JAKIEJ WALUCIE KREDYT
Zastanów się, czy chcesz wziąć kredyt w walu-

cie obcej czy w złotówkach. Kredyty w walutach 
obcych są najczęściej niżej oprocentowane, jed-
nak łączy się z nimi tak zwane ryzyko kursowe. 
Gdy zatem euro lub frank zdrożeją, odsetki od ta-

kiego kredytu także będą wyższe. Co więcej, pozo-
stałe do spłaty zadłużenie również będzie większe. 
Jeżeli więc kredyt wynosi 10000 euro przy kursie 
równym 4 złotych, to twoje zadłużenie wynosić 
będzie 40.000 złotych. Jeżeli kurs euro wynosiłby 
4,50 złotych, to kwota kredytu do spłacenia wyno-
siłaby nie 40.000, ale 45.000 złotych – odpowied-
nio wyższe będą także odsetki. 

W przypadku gdy waluta, w której bierzesz 
kredyt straci na wartości w stosunku do złotówki, 
sytuacja będzie wyglądać odwrotnie - jeżeli kwo-
ta kredytu wyrażona jest w walucie obcej sprawdź, 
czy umowa daje ci możliwość otrzymania poży-
czonej kwoty oraz spłaty kredytu w walucie obcej, 

którą samodzielnie wymienisz w dowolnym miej-
scu. W ten sposób nie będziesz zmuszony do wy-
miany waluty po kursie banku, który nie musi być 
dla ciebie korzystny. 

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA
Bank uzależnia przyznanie kredytu od twojej 

zdolności kredytowej, czyli możliwości spłaty zo-
bowiązania wraz z odsetkami w terminach okre-
ślonych w umowie. Kredytodawca może w trakcie 
obowiązywania umowy żądać dokumentów i in-
formacji niezbędnych do dokonania oceny twojej 
zdolności oraz sytuacji finansowej, a także umoż-
liwiających kontrolę wykorzystania i spłaty kre-
dytu; Pamiętaj! W umowie muszą zostać poda-
ne sytuacje, kiedy takich dokumentów bank mo-
że zażądać. 

PROBLEMY ZE SPŁATĄ KREDYTU
Jeśli nie dotrzymasz warunków udzielenia kre-

dytu lub zagrożona jest jego terminowa spłata – 
z powodu twojego złego stanu majątkowego – to 
bank może wypowiedzieć umowę kredytu w ca-
łości lub w części albo zażądać dodatkowego za-
bezpieczenia spłaty kredytu. Sprawdź, czy w razie 
problemów ze spłatą bank będzie składać wniosek 
o wpis do rejestru nierzetelnych dłużników, jaki to 
będzie rejestr, jak długo twoje dane będą w nim 
przechowywane oraz jaka jest procedura ich wy-
kreślenia. 

ZASTANÓW SIĘ NAD MOŻLIWYM
ZABEZPIECZENIEM KREDYTU

Zabezpieczeniem może być poręczenie, we-
ksel, hipoteka zwykła lub kaucyjna. Poręczenie po-
lega na tym, że inna osoba zobowiązuje się w sto-
sunku do banku do spłaty długu, gdybyś tego nie 
zrobił. W przypadku zabezpieczenia wekslowego, 
bank dysponuje podpisanym przez ciebie wekslem, 
w którym zgadzasz się na wyegzekwowanie pew-
nej sumy pieniędzy. Hipoteka polega na obciąże-
niu twojej nieruchomości, np. mieszkania. W przy-
padku niespłacenia kredytu bank będzie mógł ją 
przejąć i np. sprzedać, by w ten sposób zaspoko-
ić swoje roszczenie. Jeżeli kredyt ma być zabez-
pieczony przez mieszkanie, które dopiero zosta-
nie wybudowane, zwykle bank do tego czasu bę-
dzie żądał zabezpieczenia innego rodzaju. Jeże-
li możesz wybrać formę zabezpieczenia pamiętaj, 
że bank ma prawo do kontroli stanu zabezpieczeń. 
Warto zatem upewnić się, w jaki sposób to prawo 
kredytodawca zagwarantował sobie w umowie. 
Czy na przykład wycena nieruchomości odbywa 
się na koszt banku czy klienta, jak często może być 
ona dokonywana itp, ponieważ koszt takiej wyce-
ny wynosi najczęściej kilkaset złotych. Potem za-
dbaj o zdjęcie zabezpieczenia po upływie okresu 
umownego. (red)

Kredyt na dom lub mieszkanie
Kredyt na zakup mieszkania bądź domu to bardzo często zobowiązanie na kilkadziesiąt 
lat. Dlatego tak ważne jest, aby podejmując decyzję o jego zaciągnięciu dobrze się zasta-
nowić. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o kilku najważniejszych 
kwestiach. 

RYS. SZCZEPAN SADURSKI

„Warszawa Fryderyka 
Chopina”, to pierwsza tego ty-
pu publikacja, która w całości 
poświęcona jest miejscom cho-
pinowskim w stolicy. Niewiele 
osób zdaje sobie sprawę z tego, 
że Chopin wychowywał się i żył 
w Warszawie przez 20 lat. Opu-
ścił ją jako dojrzały i już w pełni 
ukształtowany artysta.

- Chciałabym – twierdzi Ka-
tarzyna Ratajczyk, dyrektor 
Biura Promocji Miasta Sto-
łecznego Warszawy - aby czy-
telnicy dzięki tej książce, poczu-
li klimat XIX-wiecznej Warsza-
wy i udali się na spacer śladami 

Spacer z Chopinem
POLECAMY

kompozytora po Kra-
kowskim Przedmie-
ściu, Ogrodzie Saskim, 
jego ulubionych ka-
wiarniach oraz miej-
scach, w których kon-
certował.

Książka została 
wydana w trzech ję-
zykach: polskim, fran-
cuskim i angielskim. 
Tekst opracowała Bar-
bara Niewiarowska - 
muzykolog, wieloletni 
pracownik Narodowe-
go Instytutu Fryderyka 
Chopina.

W grudniu 2009 ro-
ku z inicjatywy Mia-
sta Stołecznego War-
szawy, w ramach Pro-
gramu Rozwoju Bi-
bliotek koordynowa-
nego przez Fundację 
Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego, 
niemal cały polskoję-

zyczny nakład książki (8 500 
egzemplarzy książki) w formie 
mikołajkowego upominku został 
przekazany do wszystkich bi-
bliotek publicznych w kraju.

Książka jest dostępna także 
w wersji elektronicznej na inter-
netowej stronie miejskiej, pod 
adresem: http://www.um.war-
szawa.pl/chopin2010

- Zachęcam – dodaje Ka-
tarzyna Ratajczyk, dyrektor 
Biura Promocji Miasta Sto-
łecznego Warszawy - do spa-
ceru śladami kompozytora i po-
szukiwania tematów związanych 
z jego życiem w stolicy. (na)
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WOKÓŁ POZNANIA

NOWOŚCI WYDAWNICZE

3..., 2..., 1... karnawałowe 
swawOle!
Do karnawału zostało już tylko kil-
ka tygodni. Aby był niezapomniany, 
wypełniony zabawą, muzyką, i co 
ważniejsze – czasem  spędzonym 
z przyjaciółmi warto zaplanować go 
już dzisiaj. Pomyśl o kreacji, o kon-
wencji zabawy, zaplanuj listę gości. 
Przekąskami zajmie się marka OLE!. 
Będą modne, kolorowe, niebanal-
ne i przepyszne. Ty przygotuj tylko 
naczynia i kilka dodatków, a Twoi 
goście będą wniebowzięci z do-
skonałymi humorami i energią do 
zabawy.

KOLOROWE SMAKOŁYKI

Pyszne zakąski, oryginalne, zdro-
we i smaczne potrawy to gwarancja 

wspaniałej atmosfery podczas spotka-
nia, gdyż jedzenie pobudza i zaspakaja 
nasze zmysły. Różnorodność i niebanal-
ny sposób podania potraw są niemal tak 
samo ważne, jak ich smak. Dlatego war-
to być w kuchni kreatywnym i pomysło-
wym. Zamiast tradycyjnych i niezdro-
wych chipsów możemy zaskoczyć na-
szych gości jeżykiem z koreczków oliw-
kowych OLE!, który przygotowuje się 
wbijając koreczki w połówkę pomidora 
ułożonego na listku sałaty. 

Zgrabne miseczki z srebrzystą i zło-
tą cebulką, czosnkiem po włosku z po-
midorami, czarnymi oliwkami i biały-
mi marynowanymi pieczarkami sprawią, 
że na naszym stole odnajdziemy bogac-
two smaków i pełną paletę kolorów. Tak 
przygotowane zakąski i przystawki spra-
wią radość nie tylko pod-
niebieniu gości, ale rów-
nież w myśl reguły, że ja-
da się także oczami, bę-
dą się znakomicie pre-
zentować.

TASTE IT!  – 
KARNAWAŁOWE 
INSPIRACJE OLE!

•   Pokró j  bag i e tkę 
w krążki, otwórz FE-
LISOS ser solankowy 
z zielonymi oliwkami 
w oleju i… gotowe!

•  Ułóż na talerzu ciem-

ne pieczywo z ziarnami, otwórz sło-
iczek Raut koreczki warzywne i… 
smacznego.

•  Ugotuj makaron, dodaj Suszone po-
midory w oleju z ziołami i… włoska 
pasta gotowa.

•  Pokrój camembert w trójkąciki, ułóż 
obok Raut koreczki oliwkowe i… ele-
gancja Francja – najlepiej cieszyć się 
smakiem przekąski z czerwonym, pół-
wytrawnym winem.

•  Sałatę podziel na drobno, ułóż na 
niej kawałki pomidora, dodaj Oliwki 
z czosnkiem krojonym w oleju z zio-
łami i… wyborna sałata jest gotowa.

•  Ułóż na półmisku filet z łososia, dodaj 
Owoce kaparów w occie winnym i… 
nie zapomnij o winie.

•  Pamiętaj o zielonych i czarnych oliw-
kach, z nadzieniem i bez, ułożonych 
na osobnej miseczce, które także do-
skonale pasują do serów i wędlin.

•  Sałatę umyj, osusz i porwij na kawałki. 
Ułóż na dnie misy sałatkowej. Pomido-
ra umyj, pokrój w kostkę i wrzuć do 
misy. Cebulę obierz i pokrój w drobną 
kostkę. Tuńczyka odsącz, połącz z po-
siekaną cebulką i ułóż na środku misy. 
Wyłóż na tuńczyka Czosnek włoski 
OLE!. Wierzch sałatki możesz udeko-
rować natką pietruszki.

•  Ułóż na porcelanowej miseczce Pie-
czarkowy Hit marynowany classic. 
Doskonały jako samodzielna przeką-
ska, bądź jako dodatek do serów, wę-
dlin, mięs.

Wszyscy uczestnicy ran-
kingu ocenieni zostali 

przez ekspertów ZPP według 
kilkudziesięciu kryteriów, w na-
stępujących kategoriach: dzia-
łania proinwestycyjne i proro-
zwojowe, rozwiązania popra-
wiające jakość obsługi miesz-
kańca oraz funkcjonowania jed-
nostki, rozwój społeczeństwa 
informacyjnego i obywatelskie-
go, umacnianie systemów za-
rządzania bezpieczeństwem in-
formacji, promocja rozwiązań 
ekoenergetycznych, proekolo-
gicznych i prozdrowotnych, 

współpraca krajowa i między-
narodowa oraz działania pro-
mocyjne.

Gmina Duszniki, z ogólną 
liczbą 5518 punktów, uplasowa-
ła się na szóstym miejscu Ran-
kingu gmin wiejskich w roku 
2009, dzięki czemu znajduje się 
w gronie pierwszej 15-tki najlep-
szych gmin wiejskich w Polsce, 
za takimi gminami jak Kobylni-
ca, Ustka czy Przemęt. 

Nowy, 2010 rok, Gmina 
Duszniki rozpoczęła zatem jako 
szósta najlepsza gmina wiejska 
w Polsce. (na)

Wśród najlepszych
Gmina Duszniki, jak co roku, brała udział w Rankingu Po-
wiatów i Gmin w 2009 roku, prowadzonym przez Związek 
Powiatów Polskich. Zgodnie z regulaminem rankingu, do 
konkursu przystąpić mogły wszystkie gminy, powiaty i mia-
sta na prawach powiatu z całej Polski.

www.twoj-tydzien.prv.pl 

Tytuł Książki Roku 2009 przy-
znany powieści Bardzo biała 

wrona Ewy Nowak jest jednym 
z najbardziej prestiżowych wy-
różnień na rynku książki mło-
dzieżowej i dziecięcej. Organi-
zatorzy poprzez kolejne edycje 
konkursu stawiają sobie za cel 
promocję wartościowej literac-
ko i artystycznie polskiej książ-
ki dla dzieci. 

- Bardzo biała wrona to bar-
dzo ważna książka, zasługująca 
na uwagę czytelników, dlatego 
ogromnie cieszy nas uznanie wy-
rażone przyznaniem tej nagrody 
– mówi Agata Żabowska Pro-
duct Manager w Egmont Pol-
ska. – Ewa Nowak na łamach 
powieści porusza skomplikowa-
ne, istotne zagadnienia dotyczą-
ce przemocy w relacjach wśród 
młodzieży i problemów adopcyj-
nych, zachowując przy tym cha-
rakterystyczną dla siebie lekkość 
stylu. Fabuła w połączeniu z tak 
sprawnym warsztatem literac-
kim sprawia, że książkę czyta się 
jednym tchem, niczym najlepszej 
jakości powieści kobiece i to bez 
względu na wiek czytelnika.

 Bardzo biała wrona to książ-
ka niezwykła pod wieloma 
względami.  Porusza ważne te-
maty: Jak radzić sobie z prze-
mocą w związku? Jak oprzeć 

się presji rówieśników? Autorka 
w przystępny sposób i bez zbęd-
nego moralizatorstwa potrafi 
wyjaśnić wiele ważnych kwestii 
nurtujących czytelników w każ-
dym wieku. Dzięki wciągają-
cej fabule młodzież sięgnie po 
tę lekturę dobrowolnie i z przy-
jemnością, jak po powieści roz-
rywkowe, a jednocześnie znaj-
dzie w niej wiele wartościowych 
przemyśleń.

Natalia — miła, spokojna 
dziewczyna poznaje Norber-
ta — sympatycznego z pozo-
ru chłopaka z dobrej muzycz-

nej rodziny. Z każdym dniem 
związek tej dwójki licealistów 
staje się czymś, czego żadna 
dziewczyna nigdy nie chciała-
by doświadczyć. Skąd bierze się 
przemoc w związku? Jak to się 
dzieje, że zamiast wielkiej mi-
łości przychodzi gorycz i roz-
czarowanie? Autorka wskazu-
je symptomy, które w zdrowym 
związku dwojga ludzi pojawić 
się po prostu nie mogą. Każ-
da dziewczyna, która marzy 
o prawdziwym uczuciu, powin-
na sięgnąć po tę powieść — nie 
po to by zniszczyć romantyczne 
wyobrażenia, lecz by skonfron-
tować się z trudnymi doświad-
czeniami w bezpiecznym świe-
cie literackiej fikcji. Ewa No-
wak w powieściach podpowia-
da jak sobie radzić w domu i w 
szkole, w dobrych i złych chwi-
lach, z przyjaciółmi i z rodzica-
mi. Odnosi się do wartości ta-
kich jak uczciwość, szczerość 
wobec siebie i innych, przyjaźń, 
miłość i szacunek dla drugiego 
człowieka.

Burzliwy związek Mileny 
i Witka, pary z innej powieści 
Krzywe 10, podsuwa czytelni-
kom inne pytanie: dlaczego nisz-
czymy to, na czym nam najbar-
dziej zależy? I czym właściwie 
jest wierność? 

Książka Roku 2009!
Najnowsza powieść Ewy Nowak „Bardzo biała wrona” wydana przez Egmont Polska otrzy-
mała tytuł Najlepszej Książki Roku 2009. Nagrody przyznawane są co roku przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY (International Board on Books 
for Young People). W tym roku do konkursu zgłoszono ponad 200 tytułów, wygrała powieść 
Ewy Nowak!

Ucieczka Pippi, tekst Astrid Lind-
gren, ilustracje Bo-Erik Gyberg, 
tłumaczenie Anna Węgleńska, cena 
27,90 zł, Wydawnictwo Zakamarki.

Kiedy Tommy i Annika postana-
wiają uciec z domu, ich mama prosi 
Pippi, żeby uciekła z nimi. Wie, że 
w jej towarzystwie będą bezpiecz-
ni. Nie ma nic lepszego, niż uciekać 
z Pippi – Tommy i Annika nie mają 
co do tego wątpliwości. Wyrusza-
ją konno, potem wędrują na pie-
chotę, jadą na dachu pociągu i na 
furze z sianem, aż w końcu roz-
klekotanym samochodem bez ha-
mulców, który wzbija się w po-
wietrze! Po drodze pełnej przy-
gód stęsknieni wracają do domu. 
Tej historii nie ma w pozostałych 
książkach o Pippi. Astrid Lindgren 
napisała ją na podstawie scenariu-
sza do filmu nakręconego w 1970 
roku z rewelacyjną Inger Nilsson 
w roli głównej. Książka ma zdję-
cia z planu filmowego. Książka ty-
leż dla dzieci, co dla ich rodziców, 
pamiętających niedzielne filmowe 
poranki z Pippi!

Mama Mu na-
bija sobie gu-
za tekst Juj-
ja Wieslander, 
ilustracje Sven 
Nordqvist, tłu-
maczenie Mi-
chał Wronek-
-Piotrowski , 
cena 23,90 zł, 

Wydawnictwo Zakamarki.
Długo wyczekiwana kolejna 

część przygód Mamy Mu! Tym 
razem niefortunny krok udarem-
nił Mamie Mu zabawę. Zamiast 
pluskania się w wodzie - czeka ją 
plaster i okłady. No cóż, samo ży-
cie... Ale nie ma to jak mieć takie-
go przyjaciela jak Pan Wrona:) Dla 
dzieci od 3 lat.

tektywistycznych zagadek, szy-
frów, rebusów, labiryntów i łami-
główek! Wszystko w miasteczku 
Valleby  z udziałem jego miesz-
kańców. Po rozwiązaniu każde-
go zadania przyklej u dołu strony 
srebrny medal ze środka książki. 
Są tam też naklejki z bohaterami 
serii Biuro Detektywistyczne Las-
sego i Mai.

Tajemnice początku Mity o stwo-
rzeniu świata, autor Anna Oni-
chimowska, ilustrowały: Marian-
na Jagoda-Mioduszewska, Magda-
lena Kozieł-Nowak, Ewa Poklew-
ska-Koziełło, cena 22,90 zł, Wy-
dawnictwo Literatura.

Wszystkie kultury mają swo-
je mity o stworzeniu świata. Się-
gając do mitologii powszechnie 
znanych, jak i przekazów ma-
łych plemion indiańskich czy 
afrykańskich, autorka opisała te, 
które wydały się jej najpiękniej-
sze. Książka opracowana przez 
trzech ilustratorów. Dla dzieci 
od 6 lat.

Opracowanie: MONIKA MAŃKOWSKA

Srebrna księga. Detekty-
wistyczne łamigłówki Lassego 
i Mai, tekst: Martin Widmark ilu-
stracje: Helena Willis, Wydawnic-
two Zakamarki.

Srebrna księga, podobnie jak 
Brązowa księga, pełna jest de-
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RYS — SZCZEPAN SADURSKI

UŚMIECHNIJ 
SIĘ

GALERIA TWOJEGO TYGODNIA

TEMPLARIUSZE. MIŁOŚĆ I KREW
Jeden z naj-

droższych fil-
mów w histo-
rii europejskiej 
kinematografii. 
„Templariusze. 
Miłość i krew” 
to widowisko-
wa saga osa-
dzona w śre-
dniowiecznych 
realiach. Opo-
wieść o władzy 
i intrydze, mi-
łości i zdradzie, 

namiętności i pokucie. 
Imponujący rozmach tej produkcji 

jest widoczny zarówno w genialnych 
scenach walki, egzotycznych plenerach, 
jak również w bogatej scenografii dają-
cej realne i soczyste tło fabule. W rolach 
głównych wystąpili aktorzy znani świa-
towej widowni z najbardziej kasowych 
filmów ostatnich lat, takich jak: „Mam-
ma Mia!”, „Piraci z Karaibów” czy „Za-
kochany Szekspir”. 

Film łączy materiał historyczny 
z elementami fikcji, zawiera także od-
niesienia do rzeczywistych postaci i wy-
darzeń. Urodzony w 1150 roku młody 
szwedzki szlachcic Arn Magusson od 
najmłodszych lat kształci się w zakonie 
templariuszy, by stać się godnym mia-
na rycerza. Wskutek niecnej intrygi zo-
staje oskarżony o grzech nieczystości 
i musi odbyć pokutę. Wyrusza wraz z in-
nymi templariuszami do Ziemi Świętej, 
gdzie toczy się krwawa wojna pomię-

dzy chrześcijanami i muzułmanami. Je-
go krucjata to wyprawa pełna przygód 
i niebezpieczeństw. Przyjdzie mu sto-
czyć pojedynek z legendarnym rycerzem 
Ivanhoe, uratować życie sułtana Salady-
na i walczyć o ukochaną Cecilię więzio-
ną w klasztorze. 

AMERYKAŃSKIE CIACHO
S e k s o w n a 

komedia z naj-
gorętszym „cia-
chem” Holly-
wood – Ashto-
nem Kutcherem 
(„Co się zdarzy-
ło w Las Vegas”, 
„Efekt motyla”, 
„Zupełnie jak 
miłość”) w roli 
głównej. 

R o z b r a j a -
jąco przystojny 

Nikki (Ashton Kutcher) uwielbia dobrą 
zabawę, luksusowe życie i piękne kobie-
ty. Zwłaszcza, jeśli są bajecznie bogate. 
Zdobywa je szybko i zmienia, gdy tylko 
znudzą mu się ich luksusowe apartamen-
ty. To jego sposób na życie. A  przy oka-
zji - doskonały biznes. 

Nieodpartemu czarowi Nikkiego ule-
gają kolejne kobiety, a on bawi się ni-
mi i korzysta z życia, które mu sponso-
rują. Pewnego dnia spotyka wyjątkową 
dziewczynę - Heather. Piękna nieznajo-
ma nie jest nim jednak zainteresowana. 
Czy w grze uczuć, która zaczyna się mię-
dzy Nikkim a dziewczyną chodzi o coś 
więcej niż seks i pieniądze? 

Mamy dla Czytelników 10 biletów do Kina Apollo na do-
wolnie wybrany seans ważne do 28 stycznia. Pierwsze 
pięć osób, które przyśle maila z hasłem: „Apollo” na ad-
res: twoj_tydzien@onet.eu - otrzyma 2 bilety do kina.

Patronat Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO

Serdecznie zapraszamy na komedię obyczajową, będącą konty-
nuacją poprzedniej sztuki J. Hempla „Jakoś to będzie”, którą 

z dużym powodzeniem prezentowaliśmy wielokrotnie w Scenie na 
Piętrze. Tym razem panowie A- prosty, ale zaradny, na swój sposób 
uczciwy i B – inteligent, finansowo ustawiony, spotykają się po czte-
rech latach… próbują po raz drugi stworzyć teoretycznie niemożliwą 
„koalicję chłopsko-inteligencką”. Czy im się to uda? 

Gwarantem doskonałej zabawy jest udział znanych i lubianych 
aktorów: Marka Siudyma  i Jacka Kałuckiego. Reżyseria jest 
dziełem mistrza gatunku Stefana Friedmanna, a całość uzupełniają 
przepięknie uchwycone odgłosy przyrody – dzieło Zdzisława Pał-
czyńskiego  i muzyka Piotra Żurowskiego.

18-19 stycznia  godz. 19
Bilety w kasie estrady: (61) 855 26 81, 852 09 95 

www.scenanapietrze.pl

UWAGA  PRAPREMIERA !!!
Jacek Hempel

„Będzie tylko lepiej!”

Miło w zimowy wieczór wspomnieć lato i... skuteczny autostop

W sklepie z zabawkami pani 
Fąfarowa pyta sprzedawcę: 

- Czy mogłabym kupić jakąś za-
bawkę pod choinkę? 

- A ile lat mają ci, którzy będą 
się nią bawić? 

- Sześć, osiem i trzydzieści sie-
dem.

Ogłoszono przetarg na budowę 
tunelu łączącego Polskę ze Szwe-
cją, wydrążonego pod Morzem 
Bałtyckim. Zgłasza się facet z ło-
patą i mówi: 

- Ja w sprawie przetargu. Chcę 
kopać razem z moim szwagrem. Ja 
będę kopać z Polski, a on ze Szwe-
cji i spotkamy się pośrodku drogi. 

- A jeśli się nie spotkacie? 
- To będziecie mieli dwa tu-

nele! 

Podczas zabawy choinkowej 
dla dzieci święty Mikołaj pyta na 
scenie małego Jasia: 

- Czy masz rodzeństwo? 
- Tak, starszego brata. 
- A dobrze jest ci z nim? 
- Niestety, nie mogę powie-

dzieć. 
- Dlaczego? 
- Bo jest teraz na widowni... 

Przychodzi młody chłopak 
do apteki i kupuje prezerwatywę 
o smaku truskawkowym. Po dzie-
sięciu minutach przychodzi znów 
i prosi o jabłkową. Po kwadransie 
przychodzi ponownie i prosi o wi-
śniową, a aptekarka na to: 

- Ty chcesz się z dziewczyną ko-
chać czy kompot gotujesz?!

Dwudziestego czwartego grud-
nia do wioski ludożerców położonej 
w środku dżungli dociera strasznie 
zmęczony święty Mikołaj niosąc na 
plecach wielki worek z prezentami. 
Ledwo żywy doczołguje się do naj-
bliższej chaty i szepcze: 

- Przyniosłem prezenty. 
Z chaty wychodzi ludożerca 

i ucieszony mówi: 
- Kij z prezentami, będziemy 

mieli wieczerzę wigilijną! 
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Sonata 2011 reprezen-
tuje nowoczesne podejście 
do tradycyjnego segmen-
tu średniej wielkości seda-
nów, poprzez zastosowa-
nie wysoko zaawansowa-
nych silników czterocylin-
drowych, budzący emocje 
design oraz cechy samo-
chodów luksusowych. 

Projektanci Hyunda-
ia rozpoczęli swoją pra-
cę ponad trzy lata temu od 
modeli Sonata 2011 oraz 
Tucson 2010. Opracowu-
jąc pierwsze szkice Sona-
ty projektanci starali się 
uzyskać wrażenie stałego 
ruchu.

Z zewnątrz nowa So-

Nowy Hyundai Sonata 2011
Podczas tegorocznego Auto Show w Los Ange-
les Hyundai pokazał nową Sonatę 2011. Jest to 
północnoamerykański debiut najnowszej wersji 
popularnego sedana średniej wielkości. Sonata 
jest drugim modelem po ix35 (następca Tucsona) 
produktowej inicjatywy Hyundaia wyrażonej po-
przez 24/7 (siedem nowych modeli w ciągu najbliż-
szych 24 miesięcy). Produkcja Sonaty rozpocznie 
się jeszcze w tym miesiącu w fabryce Hyundaia 
w Alabamie (USA), a sprzedaż detaliczna ruszy od 
początku stycznia. 

nata jest „lekka” i niska, 
ma wydłużoną i eleganc-
ką linię dachu, a w pro-
filu bocznym zwracają 
uwagę płynne linie pod-
kreślone przez chromo-
wane wykończenie. Na 
przedzie samochodu do-
minuje masywny, chro-
mowany grill i wyraziste 
w kształcie lampy. Cało-

ści dopełniają 16,17 lub 18 
calowe felgi. 

Wyszukany styl wi-
doczny jest również we-
wnątrz, gdzie utrzymano 
elegancki nastrój. Efektow-
ne wzornictwo, połączone 
z doświadczeniem Hyun-
daia zaowocowało uzyska-
niem wnętrza komfortowe-
go i funkcjonalnego..

Dzięki swojej we-
wnętrznej przestronności 
model kategoryzowany 
jest przez EPA (Environ-
mental Protection Agen-
cy) zdecydowanie powy-
żej modeli Camry, Alta-
mi, Malibu (klasyfikowa-
nych jako średniej wielko-
ści samochody). Przewaga 
widoczna jest także przy 
ocenie pojemności bagaż-
nika - 464 litry dają So-
nacie ponad 9% przewagę 
nad Camry i 17% nad Ac-
cordem.

Nowa Sonata wypo-
sażona będzie w nowy 
czterocylindrowy silnik 
Hyundaia Theta II GDI 
2,4l z bezpośrednim wtry-
skiem benzyny (GDI), co 
przyczyni się do popra-
wy efektywności zużycia 

paliwa i obniżenia emi-
sji. Sonata jest pierwszym 
średniej wielkości seda-
nem w gamie modeli Hy-
undaia, w którym zasto-
sowano technologię GDI 
w standardzie. Technolo-
gia ta umożliwia dokład-
niejszą kontrolę składu 
mieszanki paliwa, opty-
malizując warunki pra-
cy i zwiększając wydaj-
ność silnika. Paliwo jest 
wtryskiwane bezpośred-
nio do cylindra pod wy-
sokim ciśnieniem wytwa-
rzanym przez pompę na-
pędzaną wałkiem rozrzą-
du. Tego typu silnik umoż-
liwia osiągnięcie wysokiej 
mocy i momentu obroto-
wego przy stosunkowo ni-
skim zużyciu paliwa.

W przyszłym roku Hy-
undai wprowadzi 2,0 litro-
wy silnik z turbodołado-
waniem Theta II GDI oraz 
hybrydowy model z silni-
kiem 2.4l wykorzystujący 
technologię ogniw polime-
rowych. 

Szczegóły ogłoszone 
zostaną podczas New York 
Auto Show w 2010 roku. 

Dzięki ultra wytrzyma-

łej stali, nadwozie Sona-
ty 2011 jest 25 procent 
sztywniejsze na skręca-
nie i 19 procent sztywniej-
sze na zgniatanie niż po-
przedni model. Nadwo-
zie Sonaty skonstruowa-
ne jest z wytłaczanej na 
gorąco, ultra wytrzymałej 
stali. W samochodzie za-
stosowano zaawansowaną 
technologię poduszek po-
wietrznych i elektroniczną 
kontrolę stabilności (ESC) 
w wyposażeniu standardo-
wym. 

Sonata posiada układ 
hamowania, w którego 
skład wchodzą hamulco-
we tarczowe, ABS z asy-
stentem hamowania (za-
pewniającym w razie po-
trzeby maksymalną efek-
tywność) i elektroniczny 
system rozdziału siły ha-
mowania (EBD), aby auto-
matycznie dostosować si-
łę hamowania osi przed-
niej i tylnej w zależności 
od obciążenia pojazdu. 

Sonata wyposażona jest 
między innymi w sześć po-
duszek powietrznych oraz 
aktywne zagłówki przed-
nich siedzeń. 

FOT. (3X) — HYUNDAI

S p o r t o w e  w e r s j e 
R  Go l fa  i  Sc i roc -
co dostępne są już 
w ofercie polskich 
salonów Volkswage-
na. Wprowadzając te 
modele do sprzedaży 
koncern udowadnia, 
że sportowe osiągi 
i  zwiększenie  mo-
cy może iść w parze 
z obniżeniem zużycia 
paliwa. Golf R o mocy 
270 KM dzięki nowo-
czesnemu silnikowi 
TSI z turbodoładowa-
niem spala tylko 8,5 
litra, czyli o 2,2 litra 
(21 %) mniej, niż jego 
poprzednik. 

Zamiast silnika sześcio-
cylindrowego monto-

wanego dotychczas w mo-
delach R z tego segmentu, 
zastosowano tutaj cztero-
cylindrowy, dwulitrowy 
silnik TSI. Napędzany 
na wszystkie koła Golf 
R (moment obrotowy 350 

Nm między 2.500 a 5.000 
obr./min) przyspiesza do 
100 km/h w 5,7 sekun-
dy (Golf R z DSG: 5,5 
sekundy) i osiąga ogra-
niczoną elektronicznie 
prędkość 250 km/h. Jed-
nym ze zmienionych ele-
mentów tego wyjątko-
wego Golfa są seryjne 
diodowe światła do jaz-
dy w dzień. Volkswagena 
Golfa R można już zama-
wiać w cenie od 133.040 
zł.

Równie wyjątkowym 
samochodem jest Sciroc-
co R. Ma doskonały silnik 
2.0 TSI o mocy 265 KM, 
napęd na przednie koła, 
charakterystyczny wygląd 
i ekskluzywne wyposaże-
nie. Zaletą Scirocco R są 
także wysokie wartości 
mocy i momentu obroto-
wego przy znacznie ob-
niżonym zużyciu paliwa. 
Samochód spala średnio 8 
litrów (z DSG) na 100 ki-

lometrów. Odpowiada to 
emisji dwutlenku węgla 
187 g/km, co jest dosko-
nałą wartością dla samo-
chodu sportowego rozwi-
jającego 250 km/h. Ocze-
kiwany, po sukcesach 
w 24-godzinnym wyści-
gu na Nürburgring, Sci-
rocco R jest już dostęp-
ny w sprzedaży w cenie 
122.740 zł.

Zarówno Golf R jak 
i Scirocco R cechuje bar-
dzo bogate wyposaże-
nie standardowe. Oprócz 
sportowej stylistyki sa-
mochody te wyposażo-
ne są m.in. w reflektory 
biksenonowe, klimatyza-
cję elektroniczną, sporto-
we, 18” obręcze ze stopu 
metali lekkich Talladega, 
multifunkcyjną, sporto-
wą kierownicę oraz pa-
kiet „czujnik deszczu” 
i komputer pokładowy 
MFA Plus.

Golf R i Scirocco R już w sprzedaży
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NAZWA DEALERA
UL. WŁAŚCIWA 99; 00-000 MIASTO
TEL.: (0-00) 000 00 00, FAX: (0-00) 000 00 00
WWW.DOMENA.PL

Lancer Sportback
od 55 230 zł netto

Colt
od 32 945 zł netto

Nowy Outlander
od 94 330 zł netto

Odlicz 22% VAT!

Odlicz

22% VAT

Odlicz

22% VAT

w wersji 2,0 DID Intense Plus

w wersji 1,3 Inform 3D

w wersji 1,8 Invite

AUTO SALON POLODY
Salon w Poznaniu: ul. Tymienieckiego 38

(róg Mieszka I)
tel: 061 825 50 89, www.polody.pl

AUTORYZOWANY DEALER NISSAN 
Salon w Przeźmierowie: ul. Rynkowa 160
tel: 061 816 33 80,
www.polody.pl

Salon w Poznaniu: ul. Tymienieckiego 38 
(róg Mieszka I)
tel: 061 825 50 96

Przyznanie prestiżowej 
nagrody Vana Roku 

2010 brytyjskiego maga-
zynu „What Van?” umoc-
niło pozycję uniwersalne-
go vana Nissan NV200 ja-
ko najważniejszej nowo-
ści na rynku pojazdów ko-

mercyjnych w bieżącym 
roku. 

Przełomowy model 
Nissana dosłownie zmiótł 
konkurencję, zwycięża-
jąc nie tylko w kategorii 
lekkich vanów, ale także 
w ogólnej klasyfikacji ple-

biscytu Van Roku 2010 
„What Van?”.

Eksperci magazynu 
What Van? tak podsumo-
wują zwycięstwo NV200: 

„Nowy Nissan NV200, 
wydaje się znacznie więk-
szy w środku, niż moż-
na by sądzić po wymia-
rach zewnętrznych. Dzię-
ki przemyślanej konstruk-
cji ta furgonetka o krót-
kim rozstawie osi dyspo-
nuje przestrzenią ładun-
kową pojazdu spotykaną 
w znacznie dłuższych po-
jazdach. To właśnie ta ce-
cha zadecydowała o zwy-
cięstwie modelu w katego-
riach Lekki Van i Van Ro-
ku 2010”.

Mimo że NV200 jest 
obecny na europejskim 
rynku pojazdów komer-
cyjnych od niedawna, już 
odnosi sukcesy. Bezkon-
kurencyjny model Nissa-

na to nie tylko Van Ro-
ku 2010 „What Van?”, ale 
także Międzynarodowy 
Van Roku 2010 (VOTY) 
i Van Roku 2010 ITM (ty-
tuł przyznany przez bry-
tyjski Instytut Zarządzania 
Transportem).

Wystarczy zapoznać 
się z podstawowymi pa-
rametrami technicznymi 
NV200, aby przekonać się, 
że jego pozycja w ścisłej 
czołówce segmentu vanów 
jest w pełni uzasadniona. 
Wszystkie odmiany mode-
lu napędza taki sam silnik 
diesla o pojemności 1,5 li-
tra. Kubatura przestrzeni 
ładunkowej NV200 wyno-
si 4,16m3 i jest większa 
niż w przypadku którego-
kolwiek z bezpośrednich 
rywali na rynku. Sprze-
daż w Polsce tego auta roz-
pocznie się wiosną przy-
szłego roku.

Nissan NV200 Vanem Roku 2010
Kolejną nagrodę zdobył Nissan NV200: Van Roku 
2010 „What Van?” Jury było pod szczególnym wra-
żeniem największej w tym segmencie przestrzeni 
bagażowej, niewielkiego zużycia paliwa, niskiej 
emisji spalin oraz korzystnej relacji ceny do war-
tości NV200 zwycięzcą w kategorii Lekki Van Roku 
i w ogólnej klasyfikacji plebiscytu Van Roku 2010 
zorganizowanego przez magazyn „What Van?” 

Materiały motoryzacyjne przygotował 
TOMASZ MAŃKOWSKI
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Nowa Alfa Romeo Giu-
lietta zostanie zapre-
zentowana światu pod-
czas zbliżającego się 
Salonu Samochodowe-
go w Genewie, w mar-
cu 2010 roku. Sprze-
daż rozpocznie się na 
wiosnę przyszłego ro-
ku i będzie stopniowo 
obejmować wszystkie 
główne rynki. 

Nowa Alfa Romeo, to 
kompaktowy samo-

chód stworzony z myślą 
o kierowcach, którzy szu-
kają najlepszych osiągów 
oraz dla tych, których in-
teresuje wyróżniający się 
styl i komfort na wysokim 
poziomie.

Nowa kons t rukc ja 
Giulietty została opra-
cowana tak, aby speł-
nić oczekiwania najbar-
dziej wymagających kie-
rowców pod względem 
przyczepności do drogi, 
zwrotności i bezpieczeń-
stwa. Jej niesamowite 
osiągi oraz wysoki kom-
fort są wynikiem udosko-
nalonych rozwiązań tech-
nicznych zastosowanych 
w zawieszeniu, układzie 
kierowniczym najnow-
szej generacji, sztywnej, 
aczkolwiek lekkiej struk-
tury, wykonanej z alumi-
nium i stali o dużej wy-
trzymałości oraz najnow-
szych technologii pro-
dukcyjnych.

Alfa DNA, system, 
który dostosowuje reak-
cję samochodu do róż-

nych stylów jazdy i wa-
runków drogowych, po-
trafi dopasować nową Al-
fa Romeo do potrzeb każ-
dego kierowcy, zwiększa-
jąc przyjemność prowa-
dzenia i wygodę. Nową 
konstrukcję Alfy Giuliet-
ta zaprojektowano w ten 
sposób, aby zintegrować 
i udoskonalić wszystkie 
systemy, znajdujące się 
w wyposażeniu tego sa-
mochodu. Dostępne są 
trzy tryby (Dynamic, Nor-
mal i All Weather), które 
wybiera się przy użyciu 
przełącznika Alfa DNA. 
Urządzenie to, poza pre-
cyzyjnym systemem stabi-
lizacji toru jazdy (VDC), 
będącym częścią standar-
dowego wyposażenia ca-
łej gamy nowego modelu, 
ma wpływ na parametry 
działania silnika, układu 
kierowniczego oraz elek-
tronicznej blokady dyfe-
rencjału Q2.

Wymiary nowej Al-

Alfa Romeo Giulietta

fy nadają jej dynamicz-
ny i kompaktowy kształt, 
który zapewnia niezwykle 
przestronne wnętrze i du-
żą pojemność bagażnika 
(350 litrów): długość sa-
mochodu to 4,35 m, wy-
sokość 1,46 m, szerokość 
1,80 m przy rozstawie osi 
2,63 m.

Podczas wprowadze-
nia na rynek dostępne bę-
dą cztery wersje silnika, 
wszystkie zgodne z normą 
Euro 5 i standardowo wy-
posażone w system „Star-
t&Stop” w celu zreduko-
wania spalania i emisji: 2 
silniki benzynowe (1,4TB 
- 120 KM i 1,4TB Mul-
tiair - 170 KM) oraz 2 
silniki diesla (1,6 JTDM 
- 105 KM i 2,0 JTDM - 
170 KM, obydwa należą 
do drugiej generacji silni-
ków JTDM). Ponadto li-
nię uzupełnia mocny silnik 
1750 TBI - 235 KM w eks-
kluzywnej wersji Quadri-
foglio Verde.
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Nowy Fiat Doblo w porów-
naniu z poprzednią wer-
sją, która znalazła około 
miliona klientów, ma cał-
kowicie nową stylistykę, 
silniki i charakterystykę 
techniczną. 

Przy projektowaniu tego 
modelu zastosowano no-

wą płytę podłogową, gwaran-
tującą większą przestrzeń dla 
podróżujących (rozstaw osi 
wynosi 2755 mm, najdłuż-

szy w swoim segmencie), te-
raz bagażnik ma pojemność 
790 litrów, obniżonej rów-
nież emisję dwutlenku węgla 
(129 g/km w przypadku sil-
nika 1.3 Multijet 90 KM, naj-
niższa w klasie), jest bogate 
seryjne wyposażeniu z zakre-
su bezpieczeństwa, istnieje 
również możliwość wszech-
stronnej aranżacji wnętrza.

Design nowego Doblò 
jest szczególnie innowacyj-

ny. Przód z centralnym gril-
lem i osłonami idealnie zinte-
growanymi z nadwoziem łą-
czy funkcję ochronną z inte-
resującym wzornictwem. Tyl-
na klapa ułatwia dostęp do 
pojemnego bagażnika.  Rów-
nież wnętrze tego auta zosta-
ło zaprojektowane tak, aby 
zaoferować funkcjonalność
i jednocześnie stworzyć przy-
jemne i przyjazne otoczenie.

W nowym Doblo zasto-
sowano interesujące rozwią-
zania, jeśli chodzi o wyko-
rzystanie przestrzeni, jak na 
przykład rozmaite schow-
ki oraz możliwość aranżacji 
wnętrza aż do 7 miejsc.

Premiera handlowa nowe-
go Doblo w Polsce zaplano-
wana jest w pierwszym kwar-
tale 2010 roku. 

Nowy Fiat Doblo
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