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Seria NIVE-
L A Z I O N E 

L a b o r a t o r i u m 
Kosmetyków Na-

turalnych Farmona swoją wysoką skutecz-
ność zawdzięcza oryginalnym recepturom 
opartym na aktywnych, synergicznie dzia-
łających składnikach oraz wyciągach zioło-
wych.  Wśród nich jest wosk i miód pszczeli, 
olejek ze słodkich migdałów, mydlnica lekar-
ska, gorczyca, olejek cynamonowy, borowi-
na, arnika górska, melisa, skrzyp polny i kwa-
sy owocowe. Nowoczesny system pielęgnacji 
to przyjemność używania kosmetyków dzię-
ki aksamitnej konsystencji i przyjemnym za-
pachom. Kompleksowa linia dermokosme-
tyków do pielęgnacji nóg i stóp NIVELA-
ZIONE od dezodorantów (różany dla ko-
biet, zasypka lub spray do butów i stóp, prze-

ciwgrzybiczny), kremów 
do stóp (odżywiający z wo-
skiem pszczelim, rozgrze-
wający lub regulujący poce-
nie), poprzez peeling, ma-
seczkędo stóp, kremy na 
pękające pięty, oraz sole do 
kąpieli stóp (rozgrzewająca, 
mineralna lub ziołowa) i żel  
na zmęczone nogi lub chło-
dzący żel do piekących stóp 
gwarantują zdrowe, mięk-
kie i lekkie stopy. Wybór 

kosmetyków jest tak duży, że każdy znajdzie 
coś dla siebie. Ceny od 6-12 zł.  Więcej infor-
macji na: www.farmona.pl

Mamy dla naszych Czytelniczek po 
10 zestawów kosmetyków do stóp: 1 ze-
staw: dermatologiczny krem na pękają-
ce pięty, intensywnie nawilżający bal-
sam do stóp i chłodzący krem-żel do 
piekących stóp, 2 zestaw: krem do stóp 
4w1 (przeciwgrzybiczny, przeciw pęka-
niu naskórka, odżywia i odświeża), pe-
eling oraz kuracja SOS do popękanej 
skóry stóp. Prosimy o jak najszybsze 
przysłanie maila na adres nagrody.twoj.
tydzien@wp.pl z hasłem FARMONA Ni-
velazione i numerem zestawu oraz nu-
merem kontaktowym.

Oriflame na lato
Oriflame latem kusi kolorami i zapachami. Owocowa seria Pure Na-

ture z gruszką i nektarynką odświeża i nawilża skórę twarzy. W skład 
serii wchodzi oczyszczający żel do twarzy, żel do pielęgnacji okolic oczu 
oraz nawilżający krem z antyoksydantami. Seria Aimi to kolekcja kosme-
tyków inspirowanych kulturą orientu. Każdy z pewnością znajdzie w niej 
coś dla siebie. Motywem przewodnim każdej linii jest delikatna, zmy-
słowa kompozycja zapachowa w formie lekkiej mgiełki do ciała zamiast 
intensywnej wody perfumowanej. Miłośniczkom naturalnych, kwiato-
wych kompozycji proponujemy Whispering Beeze. Owocowo - świeży 
zapach Heavenly Blossom pokochają kobiety romantyczne, a zmysłowy 
Mystic Caress z orientalnym drzewem sandałowym podkreśli stylizację 

na wieczór. Błyszczyk do ust Oriflame Beauty Powershine – łączy 
w sobie zalety pomadki i błyszczyka. Precyzyjny 

aplikator i specjalne perełki dają trójwymia- rowy efekt. 
Krem BB Skin Dream SPF 30 
– to produkt uniwersalny, łączą-
cy w sobie funkcje kremu na-
wilżającego, bazy pod makijaż, 
podkładu, korektora oraz filtru 
SPF. 

Wprowadzony przez Angelini Pharma lek dzięki zawarto-
ści substancji aktywnych ruskogeniny i tetrakainy działa 

kompleksowo na hemoroidy.  Lek 
Ruskorex występujący w posta-
ci maści i czopków, dostępny jest 
bez recepty. Działa przeciwzapal-
nie, uszczelniająco, przeciwobrzę-
kowo i ściągająco. Ponadto silnie 
znieczula, działa nawet do 2h nie podrażniając przy tym tkanek. 
Sugerowana cena: 30zł za każde opakowanie.

zy hostessy będą rozdawać 
filmowe upominki.

Z pewnością w otocze-
niu sympatycznych, niebie-
skich stworzeń przyjazny 
świat Peyo (ojca Smerfów) 
dostarczy wyjątkowych wra-
żeń zarówno dzieciom jak 
i rodzicom. Spotkajmy się 
w Wiosce Smerfów i oddaj-
my smerfnej zabawie przy 
dźwiękach znanej wszyst-
kim muzyki. Wstęp wolny 
dla wszystkich!

Mamy dla naszych 
Czytelników 5 zestawów: 
figurka Smerfa i smerfo-
we kredki. Prosimy o jak 
najszybsze przysłanie 
maila na adres nagrody.
twoj.tydzien@wp.pl z ha-
słem Smerfy i odpowie-
dzią: gdzie w Poznaniu 
powstanie Wioska Smer-
fów?

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

ZAPRASZAM 
od wtorku do piątku

9.00 – 20.00
soboty 8.00 – 14.00

Remigia Blandzi

CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA MONIKA MAŃKOWSKA

Kosmetyki Bacchara 
Professional

ZDROWIE

W oczekiwaniu pre-
miery filmu Smerfy 2 

dystrybutor filmu przygoto-
wał cykl smerfnych imprez. 
Po Warszawie, gdzie hucz-
nie obchodzono w czerwcu 
Światowy Dzień Smerfa, te-
raz Wioskę Smerfów będzie 
można odwiedzić w Pozna-
niu –21 lipca (niedziela), na 
Placu Wolności, od godzi-
ny 12 do  19.

Smerfów nie trzeba ni-
komu przedstawiać. Gości-
ły wielokrotnie w naszych 
domach. Ale czy my byli-
śmy kiedyś u Papy Smer-
fa, Smerfetki, czy Smerfu-
sia? Smerfy osobiście zapro-
szą uczestników imprez do 

zwiedzenia ich chatek, które 
zostaną zbudowane specjal-
nie na tę okazję.

Zwiedzanie domków 
Smerfów to nie jedyna atrak-
cja. Będą także gry,  konkur-
sy, quizy dotyczące znajomo-
ści świata Smerfów. Dzieci 
i dorośli będą mogli wziąć 
udział w zabawach rucho-
wych  z życia Smerfów np. 
teście Osiłka, Zgrywusa czy 
Lalusia. Do dyspozycji naj-
młodszych będzie  plastycz-
na strefa Smerfusia. Będzie 
też okazja do zrobienia pa-
miątkowych zdjęć w towa-
rzystwie Papy Smerfa, Smer-
fusia i Smerfetki w wyjątko-
wej scenerii. Podczas impre-

Wioska Smerfów w Poznaniu!

Z troski o zatkane noski
Marimer hipertoniczny baby to 100% roztwór wody morskiej, któ-

ry dzięki procesowi osmozy ułatwia usuwanie wydzieliny z no-
sa. Jest zalecany do stosowania u niemowląt powyżej 6 miesiąca życia 
i dzieci w celu oczyszczania i udrożniania jam nosowych. Przyda się 
w przypadku kataru, zapaleniu zatok oraz jako uzupełnienie leczenia 
infekcji górnych dróg oddechowych. Jest praktyczny, można go zabrać 
na wakacje, a nawet w podróż samolotem, ponieważ nie zawiera prope-
lentu. Marimer hipertoniczny baby został wzbogacony w miedź i man-
gan, co zapewnia działanie antybakteryjne i antyalergiczne.

Ruskorex – kompleksowo 

Zdrowe i piękne stopy 

Czarna rzepa
Naturalne szampony ziołowe z linii Herbal Care 

FARMONA zapewnią włosom doskonałą kondycję oraz 
wygląd. Szampon Czarna Rzepa Siła i Witalność  wzmocni 
włosy cienkie i osłabione, z tendencją do wypadania. Szam-
pon zawiera łagodne substancje myjące na bazie kokosu, 
które oczyszczają i pielęgnują skórę głowy oraz włosy. Eks-
trakt z czarnej rzepy odżywia i wzmacnia cebulki oraz hamu-
je wypadanie włosów. Płynna keratyna regeneruje i odbudo-
wuje, a naturalny prebiotyk inutec chroni włosy przed uszko-
dzeniami. Opatentowana kompozycja mikronizowanych bia-
łek pszenicznych przywraca im piękny, zdrowy wygląd. 
Szampon łagodny dla włosów, przyjazny dla środowiska nie 
zawiera formaldehydu i parabenów. 300 ml – 8,50 zł
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- W 2010 roku zaczynaliście 
swoje występy od minuty ciszy. 
W związku z katastrofą smoleń-
ską? 

- Nie. Uważamy, że co week-
end ginie mnóstwo Polaków, nie-
zgorszych od tych, którzy zginę-
li 10 kwietnia. To była katastro-
fa lotnicza i każdy ekspert przy-
zna, że w takich warunkach nie 
powinni byli lądować. A wracając 

do pytania, uważam, że nie moż-
na śmierci i żałoby zawłaszczać 
tylko do tych, którzy zginęli pod 
Smoleńskiem. 

- Kiedyś powiedziałeś, że 
Czarno-Czarni są do wszystkie-
go, od imprez klubowych po ple-
nerowe. A mówi się, że jak coś 
jest do wszystkiego, to właściwie 
do niczego. Jak wytłumaczysz 
ten fenomen Czarno-Czarnych? 

Chyba nie tylko faktem, że każda 
reguła ma swoje wyjątki? 

- Po pierwsze: podstawą jest 
fakt, że my gramy na żywo i nie wy-
korzystujemy żadnych komputerów 
czy taśm. To jest koncert jeden do 
jednego. Po drugie: fakt, że ktoś za-
gra na dużej scenie i w klubie ozna-
cza, że materiał, który prezentuje,  

Pomysł założenia Czarno-Czarnych narodził się w 1996 roku 
podczas nagrywania przez grupę Big Cyc utworu pt. „Pasażer”. 
Piosenkę tę gościnnie zaśpiewał Jarek Janiszewski z zespołu Bie-
lizna. Wtedy Dżej Dżej, Dżery i Piękny Roman stwierdzili, że z Ja-
niszewskim dobrze im się pracuje i postanowili założyć zespół, 
który swym brzmieniem powróci do lat 60. XX w. Sukces płyty Big 
Cyca Z gitarą wśród zwierząt sprawił jednak, że plany te trzeba by-
ło odłożyć na później.

Płyta „Czarno-Czarni” z przebojem „Nogi” ukazała się dwa la-
ta później, w 1998 r. „Nagrano ją przy użyciu starych bułgarskich 
wzmacniaczy, enerdowskich gitar i radzieckich organów, a samą 
perkusję przy pomocy tylko trzech mikrofonów” - cytat za oficjal-
ną stroną grupy.

Pierwszy koncert Czarno-Czarnych odbył się w Ostrowie Wiel-
kopolskim.

W 2000 roku Czarno-Czarni wydali płytę „Niewidzialni”, a w 
2002 ukazał się album „Jasna strona księżyca”. W 2003 Czarni 
wystąpili na festiwalu w Opolu, gdzie w koncercie „Przeboje 40-
-lecia” wykonali wiązankę starych przebojów zwieńczoną utwo-
rem Nogi. W tym samym czasie grupa nagrała piosenkę „Nie cho-
ruj”, która była motywem przewodnim, emitowanego przez Polsat, 
serialu komediowego „Daleko od noszy”. Czarno-Czarni, oprócz 
występów w Polsce, koncertowali w Nowym Jorku, Chicago, Lon-
dynie i Brukseli.

Jesienią 2004 r. zespół wydał płytę „Sułtani swingu”, zawiera-
jącą swingowe wersje klasycznych polskich przebojów z lat 30., 
40. i 50. XX w, a w roku 2009 „Nudny świat”.

W piosenkach Czarno-Czarnych dużą rolę odgrywają teksty 
Janiszewskiego oparte na specyficznym komizmie słownym i pa-
stiszu.

GGłłupota ujawnia upota ujawnia 
podpodłłe instynktye instynkty
Rozmowa z JAROSŁAWEM „DOKTOREM” JANISZEWSKIM, 
liderem zespołu Czarno-Czarni 

Dokończenie na stronie 4
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jest uniwersalny. My balansujemy 
na krawędzi komizmu, przekazując 
sowizdrzalskie wesołe teksty, ale 
dajemy też przekaz inteligentny, dla 
skromniejszego odbiorcy. 

- Będzie po trzecie? 
- Faktycznie. Mamy bardzo sym-

patyczny kontakt z publicznością i – 
co jest bardzo silnym elementem na-
szych koncertów – opowiadamy we-
sołkowate historie nawiązujące do 
utworów. To widowisko rockowo-
-komediowe dla tych, którzy opty-
mistycznie odbierają świat.

- Jedna z waszych płyt nosi 
tytuł „Nudny świat”. Jaki byłby 
świat, gdyby nie głupota, z którą 
walczysz? 

- Gdyby nie głupota? Hmm… 
To ciekawe pytanie… Wtedy świat 

na pewno byłby mniej agresyw-
ny, bardziej przewidywalny, szczę-
śliwszy, bez fanatyzmu, który wy-
nika właśnie z głupoty – poli-
tycznej czy religijnej. A głupcy to 
osobniki o ograniczonej inteligen-
cji. Patrzą wąsko, jak koń, który 
od czterdziestu lat chodzi tą samą 
drogą. Człowiek myślący zastana-
wia się nad wieloma rozwiązania-
mi. Głupota prowadzi na manowce 
i ujawnia podłe instynkty.

- Może lepiej dać spokój głu-
pocie? Jaki sens ma twoja wal-
ka? 

- Walka zawsze miała sens, że-
by na przykład włączając radio, nie 
słuchać żałosnych dyskotekowych 
utworów z tekstami typu: „Nie ma 
cię”, „Odeszłaś wczoraj”, „Dlacze-
go odeszłaś”, „Podaj mi rękę”. Lu-

GGłłupota ujawnia podupota ujawnia podłłe instynktye instynkty
partnerkę z domu, bo chce obejrzeć 
mecz. Jako jedyni śpiewamy o mo-
lestowaniu („Pszczoła”). Robimy 
to w prosty i wesoły sposób, bez 
popadania w kicz i banał. Przede 
wszystkim cenimy słuchacza. Dla-
tego wysoko postawiliśmy sobie 
poprzeczkę. Uważamy, że on jest 
podobny do nas.

- Przynależność do grupy, po-
kolenia czy elity nobilituje. W ja-
kiej umieściłbyś Czarno-Czar-
nych? Może w CMS (Czarno-
-Czarni – Maleńczuk – Skiba)? 

- Rzeczywiście, z Krzyśkiem 
Skibą jesteśmy z podobnej planety. 
Po części Maleńczuk też. On dość 
brawurowo zajął pozycję barda. To 
wynika z wieku i doświadczenia. 
Potrafi ugłaskać kilka wstrząsają-
cych historii i dobrze powiela pe-
wien schemat. Ale czasami prze-
gina. No bo Maleńczuk na pikniku 
country? Chyba tylko dlatego, że-
by zarobić.

- Mówisz, że głupoty nie cier-
pisz. A co kochasz? 

- Hmmm… Haha… Kocham 
spotkania z osobami, które mają 
poczucie humoru i duży dystans do 
świata. Od nich czerpię pozytyw-
ną energię, bo spotkania z głupca-
mi kończą się tragicznie. Z nimi 
nie warto zaczynać, bo najpierw 
ściągną cię na swój poziom, a po-
tem pokonają doświadczeniem. 
Kocham więc takich ludzi, któ-
rzy kreują wokół siebie pozytywną 
przestrzeń, uczą biesiady, bo Polak 
nieustannie narzeka, a to, że Rosja-
nie strącili nam samolot, tropi spi-

sek KGB albo wściekle broni krzy-
ża. A przecież można to potrakto-
wać rozsądnie. Poukładać na odpo-
wiednich piętrach, załatwiać w at-
mosferze miłej i pozytywnej, bez 
podejrzliwości i nienawiści. 

- Gracie 15 lat. Jakie kolejne 
szalone plany przed wami? 

- Na pewno robić najlepsze 
dźwięki. Jak słuchacz weźmie pły-
tę Czarno-Czarnych do ręki, to że-
by zawsze brzmiał z niej opty-
mizm. Owszem, czasem opowia-
damy historie smutne, ale podane 
w lekko psychodeliczny sposób. 
Przed wydaniem płyty „Nudny 
świat” mieliśmy dość długą prze-
rwę. To też z szacunku do słucha-
cza, żeby przygotować nie dobry, 
ale bardzo, bardzo, bardzo dobry 
materiał. No i przedstawiamy go 
na koncertach i jest świetna zaba-
wa. Potem biesiadujemy. Nie ucie-
kamy do autobusu i nie zawijamy 
się ręcznikami przed ludźmi. Lu-
bimy się pokazać. No i rozdajemy 
obrazki, jak ksiądz po kolędzie.

- Jesteście więc w fazie roz-
kwitu. A jak zamierzacie skoń-
czyć? 

- Gra się tak długo, jak pozwala 
zdrowie. Aczkolwiek trzeba mieć 
poczucie czasu. Zdarzają się tacy, 
którzy ledwie stoją przy mikrofo-
nie, ale za wszelką cenę próbują 
podtrzymać mit gwiazdy czy le-
gendy. Gdy my będziemy wyglą-
dem przypominać 15-letnią plan-
dekę, to damy sobie spokój. 

Rozmawiała
Hanna Kaup

dzie oczekujący refleksji, inteli-
gentni, poszukujący, powinni mieć 
artystów, którzy dla nich stworzą 
coś lepszego. Jak nie będziesz wal-
czyć z głupotą, radio i telewizja 
będzie nam grać właśnie takie ka-
wałki i robić seriale dla głupców, 
a oni urosną w siłę i będą przeko-
nani, że świat do nich należy. Mu-
simy więc dać odpór głupocie i nie 
wypuszczać jej na świat. 

- Kiedy słucham twoich tek-
stów, odnoszę wrażenie, że jesteś 
po Akademii Sztuk Pięknych, bo 
tak ładnie przerysowujesz prze-
strzeń i bohaterów, o których 
śpiewasz. 

- Dziękuję, miło mi (uśmiech). 
Ale jestem inżynierem od uniesz-
kodliwiania odpadów po Politech-
nice Gdańskiej. Jeśli jednak lubisz 
literaturę, dobre kino, to obojętne, 
jaką szkołę ukończysz. Natomiast 
uczelnie techniczne uczą lapidar-
nego wysławiana się. Ja napisałem 
mnóstwo tekstów i zawsze fascy-
nuje mnie taki, który przekazuje 
treść w jak najprostszej formie. 

- Używasz też – co prawda 
nie w piosenkach – porównań ty-
pu: „wykręcony jak guma od we-
cka” czy „prosty jak włos Mon-
goła”. To z kolei czysta poezja. 

- Lubię  dość szalone porów-
nania i metafory odbiegające od 
banału. Ktoś oczekuje poezji, ktoś 
rozrywki. My piszemy o różnych 
sprawach, o relacjach małżeń-
skich, zdradach. Na przykład na 
płycie „Nudny świat” jest utwór 
o mężczyźnie, który usuwa swoją 

 - Kilka dni temu ukazał się 
„Raport o bezrobociu absolwen-
tów szkół ponadgimnazjalnych 
Poznania i Powiatu Poznańskiego 
w roku 2011/2012”. To już czter-
nasty taki Raport. Jego opracowy-
wanie ma sens?

- Bezrobocie w naszym kraju jest 
faktem i dotyczy także niestety wielu 
osób młodych, właśnie absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych. Ludzie 
ci zdobywają wiedzę, kończą szko-
ły i studia, a potem okazuje się, że 
nie ma dla nich pracy, że żaden pra-
codawca na nich nie czeka. To trud-
ny moment w ich życiu, bo w chwili 
gdy powinna się zaczynać ich karie-
ra zawodowa zaczyna się okres bez-
robocia, niepewności, obawy o przy-
szłość. Młody człowiek, absolwent 
szkół ponadgimnazjalnych ma pla-

ny, chce na przykład założyć rodzi-
nę albo wyprowadzić się od rodzi-
ców, ale okazuje się, że nic z tego, 
bo nie ma dla niego pracy. Niektó-
rzy się załamują...

- „Raport” ma im pomóc?
- Ma pomóc i pomaga już od 

lat kolejnym rocznikom absolwen-
tów. Wynika bowiem z niego czar-
no na białym jakie zawody są po-
szukiwane na rynku pracy, a tak-
że jakie szkoły zajmują się jedynie 
kształceniem przyszłych bezrobot-
nych. W „Raporcie” przedstawio-
ne zostały dane dotyczące absol-
wentów zasadniczych szkół zawo-
dowych, techników i szkół równo-
rzędnych, policealnych studiów za-
wodowych oraz wyższych uczel-
ni. Chcemy w ten sposób pomóc 
w zaplanowaniu swojej przyszłości 

Absolwent nie musi byAbsolwent nie musi być ć bezrobotnybezrobotny
Rozmowa z MARIĄ SOWIŃSKĄ, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

przez uczniów gimnazjów, chcemy 
trafić z rzetelną informacją do ich 
rodziców, mamy nadzieję, że „Ra-
port” ten przeczytają także szefo-
wie szkół i uczelni oraz osoby od-

powiedzialne za kształtowanie po-
lityki oświatowej.

- Czy tak się dzieje?
- Te czternaście lat naszej trud-

nej pracy jest najlepszą odpowie-
dzią na pana pytanie – tak, „Raport” 
jest wydawnictwem oczekiwanym. 
Gdyby było inaczej nie robilibyśmy 
tego. Praca nad tym dokumentem 
jest naprawdę żmudna, wykonują ją 
nasi pracownicy z wykorzystaniem 
własnych materiałów oraz danych 
m.in. z Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy oraz Głównego Urzędu Staty-
stycznego.

- Szkoły uczą się czegoś z tego 
„Raportu”?

- Jestem przekonana, że tak, bo 
to przecież najlepsza i do tego obiek-
tywna ocena ich pracy...

- I nie otwierają już bezmyślnie 
kierunków lub specjalizacji, któ-
rych absolwenci są z góry skazani 
na przegraną na rynku pracy?

- Obecnie, gdy szkoła chce uru-
chomić nowy kierunek kształcenia 
musi wystąpić o opinię do Powiato-
wej Rady Zatrudnienia. W 2012 ro-
ku piętnaście szkół wystąpiło o taką 
opinię i nie wszystkie ich pomysły 
zyskały akceptację Rady. Choć mu-
szę przyznać, że widać wyraźnie, iż 

szkoły wnikliwie przeglądają nasze 
„Raporty” i wyciągają z tej lektu-
ry wnioski.

- Czy taka opinia negatywna 
Rady jest obligatoryjna?

- Tak, zamyka możliwość uru-
chomienia takiej nietrafionej z punk-
tu widzenia rynku pracy specjali-
zacji.

- „Raporty” z lat minionych 
pokazywały, że nie ma pracy dla 
finansistów, absolwentów kierun-
ków marketingu i zarządzania, 
socjologii, politologii itp., a ciągle 
studia te nie narzekają na brak 
chętnych. Dlaczego tak się dzieje?

- Ciągle, niestety, wybiera się 
studia modne albo - zdaniem matu-
rzystów - łatwe i w tym momencie 
– a szkoda – wielu nie myśli o swo-
jej pracy zawodowej. Potem jest 
dyplom i... rozczarowane. W przy-
padku młodych ludzi naprawdę du-
że rozczarowanie. Absolwenci mają 
często wiedzę akademicką, ale żad-
nego doświadczenia, żadnych umie-
jętności cenionych przez pracodaw-
ców. 

- Niby wiedzą, ale nie wiedzą 
jak?

- Problem bezrobocia absolwen-
tów szkół wynika również z bra-
ku lub niewielkiego doświadcze-
nia zawodowego, a także  niedosta-
tecznych umiejętności zastosowania 
zdobytej wiedzy w praktyce  Praco-
dawcy narzekają na niewystarczają-

ce umiejętności w zakresie organi-
zacji pracy, poprawnej samooceny 
czy efektywnej komunikacji. Dla-
tego tak ważne są praktyki, staże, 
również praca dorywcza w czasie 
nauki, w czasie studiów. 

- Tak naprawdę droga kształ-
cenia rozpoczyna się po gimna-
zjum. Czy „Raport” trafia do 
tych uczniów i ich rodziców?

- Spotykamy się z młodzieżą 
z ostatnich klas gimnazjów i lice-
ów oraz i z ich rodzicami. „Raport” 
rozsyłamy do szkół, Kuratorium 
itp., jest on także dostępny wraz ze 
wszystkimi poprzednimi na stro-
nie www.pup.poznan.pl Nowością 
jest dodatkowa strona interneto-
wa www.absolwenci.poznan.pl Ta-
ka forma prezentacji informacji po-
winna trafić do ludzi młodych oraz 
ich rodziców. Wiedza zamieszczo-
na na niej może być pomocna przy 
dokonywaniu świadomego wybo-
ru dalszej drogi kształcenia przez 
młodych ludzi. Dlaczego z tego nie 
skorzystać? Absolwent – naprawdę 
– nie musi być bezrobotny.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

Nadal osoby po 50. roku ży-
cia oraz osoby niepełnospraw-
ne mogą ubiegać się o środki 
na uruchomienie własnej fir-
my. Szczegółowe informacje 
o tych naborach można zna-
leźć na naszej stronie interne-
towej (www.pup.poznan.pl)

www.absolwenci.poznan.pl  
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z których wysiadali dygnitarze 
nazistowscy w mundurach partyj-
nych i wyżsi oficerowie Wehr-
machtu. Przeważali admirałowie 
Kriegsmarine i generałowie Luft-
waffe. Oni właśnie byli głównymi 
– obok Adolfa Hitlera i Hermanna 
Göringa – uczestnikami uroczy-
stego chrztu i wodowania pierw-
szego niemieckiego lotniskowca. 
Führer zgodził się na nadanie mu 
imienia „Graf Zeppelin”, a mat-
ką chrzestną okrętu została Hel-
la von Branesten-Zeppelin, córka 
konstruktora sterowców, hrabiego 
Ferdinanda von Zeppelina. 

Adiutant lotniczy Hitlera, 
wówczas kapitan Nicolaus von 
Below, zanotował w swych wspo-
mnieniach: 

„Ani marynarka, ani lotnictwo 
nie miały jeszcze doświadczenia 
w posługiwaniu się takimi okrę-
tami, a już całkiem żadnego z ru-
chem samolotów na pokładzie. Do 
tego dochodziła jeszcze kiepska 
współpraca pomiędzy tymi dwoma 
rodzajami sił zbrojnych”. 

Lotniskowiec zwodowano 8 
grudnia 1938 roku. Gdy niespeł-
na dziewięć miesięcy później wy-
buchła wojna, „Graf Zeppelin” 
nie był jeszcze gotowy do służ-
by. Stan zaawansowania jego bu-
dowy oceniano wówczas na 85 
procent. Wkrótce Hitler rozkazał 

Hitler miał... lotniskowiec
Dzisiejsze Wały Chrobrego w Szczecinie do 1945 roku nosiły nazwę Hakenterrasse (Tarasy Ha-
kena) ku czci tego nadburmistrza miasta, za którego kadencji zbudowano nowy i nowoczesny 
Stettin. I któregoś dnia w połowie 1941 roku u stóp tych tarasów zacumował prawdziwy kolos 
– jedyny lotniskowiec hitlerowskiej Kriegsmarine. 

LESZEK ADAMCZEWSKI

w następnych minutach, przez po-
wstałe nieszczelności w kadłubie, 
wdarła się woda. Lotniskowiec 
osiadł na dnie. 

Gdy w następnych dniach Stet-
tin zajęli Rosjanie, nie od razu do-
tarli do „Grafa Zeppelina”, któ-
ry sprawiał wrażenie, że cumuje 
na Regalicy, a on faktycznie stał 
w wodzie, na całej swej długo-
ści opierając się o dno. Okolica ta 
była trudno dostępna, więc dopie-
ro po kilkunastu dniach od zajęcia 
Szczecina na lotniskowiec dotar-
ła motorówką pierwsza radziec-
ka ekipa, która orzekła, ze okręt 
muszą zbadać specjaliści z Flo-
ty Bałtyckiej. Specjalna komisja 
zdecydowała, że „Grafa Zeppeli-
na” należy podnieść z dna. Bar-
dziej szczegółowe oględziny ostu-
dziły jednak entuzjazm Rosjan, że 
w ich ręce wpadł mało uszkodzo-
ny lotniskowiec niemiecki. Znisz-
czenia – orzekli sprowadzeni 
z ZSRR specjaliści – są znacznie 
poważniejsze niż się pierwotnie 
wydawało i nie dadzą się napra-
wić. Eksplozje podłożonych przez 
Niemców bomb głębinowych uni-
cestwiły okręt na dobre i dlate-
go nikt z Rosjan nie protestował, 
gdy aliancka komisja dzieląca flo-
tę niemiecką w ramach reparacji 
wojennych przyznała „Grafa Zep-
pelina” Związkowi Radzieckie-
mu, kwalifikując go do grupy C, 
czyli do zniszczenia. 

Najpierw na „Grafa Zeppeli-
na” dotarły ekipy radzieckich nur-
ków, które załatały dziury w dol-
nej części kadłuba i prowizorycz-
nie naprawiły grodzie wodosz-
czelne. Następnie wypompowano 
wodę. W marcu 1946 roku lotni-
skowiec znowu unosił się na Re-
galicy. 

Co działo się później, tego nie 
wiadomo do dzisiaj. Na temat 
dalszych losów „Grafa Zeppeli-
na” krąży bowiem tyle pogłosek, 
że trudno te bardziej prawdo-
podobne oddzielić od ewident-
nych fantazji. Wiele wskazu-
je, że Rosjanie zamierzali okręt 
odholować do Leningradu w ce-
lu bardzo szczegółowego zbada-
nia przez naukowców radziec-
kich i wymontowania dobrych 
części w celu ich na przykład 
skopiowania. Podróż ze Szczeci-
na do Leningradu zamierzano wy-
korzystać do przetransportowania 
na lotniskowcu radzieckich łupów 
wojennych, w tym zdemontowa-
nych maszyn i urządzeń z Pomor-

skiej Fabryki Cementu Portlandz-
kiego Quistorpa w Lebbin oraz 
wyciągniętych z ruin Hydrierwer-
ke Pölitz AG instalacji. 

Wicekonsul brytyjski napisał 
w swym raporcie, że 17 listopa-
da 1946 roku ze Szczecina wy-
płynął na holu poniemiecki lotni-
skowiec. 

Pazerni Rosjanie załadowali 
na „Grafa Zeppelina” nie tylko za 
dużo łupów, ale także źle je roz-
mieścili po hangarach i na obu po-
kładach lotniskowca tak, iż w por-
cie w Świnoujsciu okręt się prze-
wrócił. Jeśli to prawda, to nie za-
chowały się lub nie są mi zna-
ne relacje mieszkających w Świ-
noujściu Polaków na ten temat. 
Z drugiej jednak strony na prze-
łomie lat 1946/1947 Rosjanie zaj-
mowali tak dużą część rozległego 
portu świnoujskiego, że obserwa-
cja z lądu wszystkiego, co tam się 
działo, była praktycznie niemoż-
liwa. Również określenie „prze-
wrócił się” jest wielce nieprecy-
zyjne. Trudno wyobrazić sobie, 
by ten kolos przewrócił się dnem 
do góry. W grę wchodził raczej 
znaczny przechył i wypadnięcie 
za burtę przewożonych łupów. 

Po wyprostowaniu okrętu i za-
łataniu uszkodzeń odniesionych 
podczas tej katastrofy, „Graf Zep-
pelin” – według niektórych rela-
cji – pozostał w porcie świnouj-
skim aż do drugiej dekady sierp-
nia 1947 roku, gdy odholowano 
go w rejon ćwiczeń Floty Bałtyc-
kiej na północny wschód od Łeby. 
I tam na niedoszłej dumie Krieg-
smarine wypróbowywano nowe 
radzieckie bomby i torpedy. „Graf 
Zeppelin” długo opierał się ich 
niszczycielskiej sile, ale w końcu 
zatonął. Było to 17 sierpnia 1947 
roku. W niektórych publikacjach 
można spotkać informację, że sta-
ło się to następnego dnia. 

Prawie 59 lat później, 12 lip-
ca 2006 roku, ekipa firmy Petro-
baltic na dnie Bałtyku, 55 kilo-
metrów na północ od Władysła-
wowa, natknęła się na ogrom-
ny wrak. Dwa tygodnie później 
Marynarka Wojenna RP, która 
na to miejsce posłała okręt ba-
dawczy, oficjalnie potwierdziła, 
że zatopiony wrak jest „Grafem 
Zeppelinem”. 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Stocznia Deut-
s c h e  We r k e 

w Kiel (Kilonii) 
tonęła w czerwieni 
hitlerowskich flag. 
Co chwilę podjeż-
dżały limuzyny, 

wstrzymać wszelkie prace, a okręt 
odholować do Gotenhafen, czy-
li Gdyni, która w pierwszych la-
tach wojny leżała na granicy za-
sięgu bombowców brytyjskich. 
W Gdyni dawną polską stocz-
nię przejęła właśnie ta z Kilonii. 
W marcu 1940 roku naprawiono 
szkody z września roku poprzed-
niego i nowo-stara stocznia roz-
poczęła pracę od budowy mniej-
szych jednostek pływających i re-
montów większych. W Berlinie 
zapewne liczono też, że w gdyń-
skiej filii kilońskiej stoczni wy-
konana zostanie przynajmniej 
część prac wykończeniowych, ale 
wszystko wskazuje na to, że nie 
podjęto ich, a nieukończony lot-
niskowiec stał się portowym ma-
gazynem. 

Ówczesna Gotenhafen znajdo-
wała się zbyt blisko granic Związ-
ku Radzieckiego, choćby anek-
towanej w 1940 roku Litwy lub 
okupowanej od 1939 roku Biało-
stocczyzny, by w dniach poprze-
dzających atak sił niemieckich na 
państwo Józefa Stalina lotnisko-
wiec zostawić na dotychczaso-
wym miejscu. W Kwaterze Głów-
nej Führera obawiano się bowiem 
odwetowych ataków bombowców 
radzieckich na porty w Danzig 
i Gotenhafen. I na wszelki wy-
padek w połowie czerwca 1941 
roku „Grafa Zeppelina” odholo-
wano do Stettina, gdzie zacumo-
wał przy sąsiadujących z Haken-
terrasse nabrzeżu. Właśnie w któ-
ryś z letnich dni tegoż roku wyko-
nano zdjęcie przedstawiające te-
go olbrzyma w reprezentacyjnym 
miejscu stolicy Pomorza. 

Gdy minęło niebezpieczeństwo 
radzieckich nalotów, „Graf Zeppe-
lin” wrócił do Gdyni, by późną 
wiosną 1942 roku trafić znowu do 
kilońskiej stoczni, gdzie wzno-

wiono prace nad ukończeniem lot-
niskowca. Na krótko. Po raz ko-
lejny przerwano je w styczniu ro-
ku następnego i w kwietniu „Gra-
fa Zeppelina” ponownie odholo-
wano do Stettina, gdzie pozostał 
aż do końca wojny. Zacumowano 
go jednak nie w porcie szczeciń-
skim, który wraz z nadodrzański-
mi dzielnicami był już wówczas 
bombardowany przez lotnictwo 
alianckie, ale u ujścia Regalicy do 
jeziora Dąbie. Wprawdzie nie by-
ło to miejsce bezpieczne, bo takich 
w szeroko pojętym rejonie Stetti-
na i Swinemünde nie można było 
znaleźć, ale wydaje się, że o losie 
okrętu zdecydowały inne względy. 
Adolf Hitler oraz dowódcy lotnic-
twa i marynarki Hermann Göring 
i Karl Dönitz na „Grafie Zeppeli-
nie” położyli już krzyżyk... 

I chociaż jego budowy nie do-
kończono, to co wykonano i za-
montowano w stalowym cielsku 
lotniskowca, imponowało swo-
imi nowoczesnymi rozwiązania-
mi technicznymi. Taki łup zado-
woliłby każdą armię! Z drugiej 
strony zniszczenie takiego olbrzy-
ma nie było wcale proste. 

Gdy wczesną wiosną 1945 ro-
ku Rosjanie zajęli prawobrzeżne 
dzielnice Stettina, a linia frontu 
dotarła do brzegów jeziora Dąbie, 
Niemcy zdecydowali się na znisz-
czenie newralgicznych miejsc 
i urządzeń lotniskowca. 24 kwiet-
nia na „Grafie Zeppelinie” odpa-
lono liczne ładunki wybuchowe 
w postaci bomb głębinowych, któ-
re zniszczyły turbiny główne, ge-
neratory elektryczne i mechani-
zmy wind służących do wynosze-
nia samolotów z hangarów na po-
kład startowy. Mimo że z zewnątrz 
nie było widać uszkodzeń, w jed-
nej chwili „Graf Zeppelin” stał 
się wrakiem, do którego wnętrza 

\FOT. (2X) – ARCHIWUM AUTORA 
Unikatowe zdjęcie (wykonane ponoć ukradkiem) niedokończonego lotniskowca „Graf Zeppelin”, gdy w bezpiecznym 
Stettinie przeczekiwał on dni ataku hitlerowskich Niemiec na ZSRR. 

Hakenterrasse w Stettinie przełomu lat 30. i 40. XX wieku na kolorowej 
widokówce. U stóp charakterystycznych budynków na dzisiejszych Wałach 
Chrobrego w połowie 1941 roku cumował „Graf Zeppelin”. 
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WARTO WIEDZIEĆ

TAK  MYŚLĘ

C złowiek to 
zdolna be-

s t ia ,  n i e  ma 
czegoś takiego, 
czego nie wy-
myśli. Zdarza-
ją się bardziej 
i mniej śmiesz-

udowadniał dalej prokurator, że 
popełnione zostało przestępstwo 
zagrożone karą więzienia. Po-
ważne więc przestępstwo.

Obwiniony tłumaczył, że zło-
wił przecież ryby w swoim sta-
wie. „Tak – odpowiedział proku-
rator – ale w Polsce, kraju pra-
worządnym, można bezkarnie ło-
wić ryby w wodzie stojącej, a te 
ryby pochodzą z wody płynącej”. 
„Staw nigdzie nie płynie” – upie-
rał się oskarżony. „Teraz nie, ale 
płynął” – tłumaczył prokurator. 

– „Była swego czasu w okolicy 
powódź? Była. Powódź płynie? 
Płynie. Ryby te właśnie wtedy 
dostały się do pana stawu, czyli 
pochodzą z wody płynącej. Prze-
stępstwo jest konkretne, bezape-
lacyjne i oczywiste.”

Wtedy właściciel stawu przy-
pomniał sobie, że jakiś czas te-
mu rzeczywiście Warta wylała 
i połączyła się na kilka dni z je-
go stawem. Było tak, trudno za-
przeczać.

Prokurator zaproponował 
dla oskarżonego karę pozbawie-
nia wolności na okres trzech mie-
sięcy, bo trudno przecież uznać 
to przestępstwo za czyn o zni-
komej szkodliwości społecznej. 
Przecież gdyby tak wszyscy za-
częli łowić bezkarnie w swoich 
stawach...

Sąd częściowo przychylił się 
do argumentacji prokuratora 
i wydał wyrok – 3 miesiące wię-
zienia w zawieszeniu. Prokura-
tor był zdruzgotany i wniósł ape-
lację, bo nie mógł się pogodzić 
z tym zawieszeniem kary. Sąd 
drugiej instancji popukał się po 
czole i człowieczynę uniewinnił.

Komentarz? Jaki komentarz? 
Brakuje słów. To się zdarzyło 
naprawdę. Strach się, cholera, 
bać...

TOMASZ  MAŃKOWSKI

Strach się, cholera, bać...

ne historie, ta jednak nie nale-
ży do żadnej z tych kategorii. Bo 
śmiać się nie ma z czego. 

A było tak: był sobie mieszka-
niec Wielkopolski, który na swo-
je nieszczęście miał staw. Był to 
staw jak najbardziej prywatny, 
a właściwie stawek, bo z jedne-
go brzegu na drugi nie było wca-
le daleko.

Pewnego dnia człowiek ten 
poszedł nad brzeg swojego sta-
wu i złowił dziewięć pospolitych 
rybek, które przeznaczył na wy-
stawną kolację. Ale, okazało się, 
że... popełnił przestępstwo i tra-
fił przed oblicze prokuratora.

Prokurator w euforycznym 
zapale dał wyraz swojemu obu-
rzeniu i krzyczał, że właści-
ciel stawu miał czelność w swo-
im stawie złowić dziewięć rybek 
o wartości rynkowej – oszaco-
wanej zapewne przez biegłego – 
9 złotych i 5 groszy. Oznacza to, 

RYS. SZCZEPAN SADURSKI

Nie tylko tabletki
Regeneruje chore tkanki, przyspiesza procesy gojenia się skóry, 
działa przeciwbólowo – to tylko niektóre zalety świata, które ma 
ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu. Metoda 
leczenia światłem – fototerapia – staje się coraz popularniejsza, 
choć znana była już w starożytności.  

Jedną z najczęściej wykorzy-
stywanych metod w leczeniu 

światłem jest terapia wykorzystu-
jąca promieniowanie podczerwo-
ne (IR). Podczerwień ze względu 
na swoje właściwości wykorzy-
stywana jest w wielu dziedzinach 
medycyny, m.in. onkologii, fizy-
koterapii, dermatologii czy reha-
bilitacji. 

Światło o długości fali 720-
-15000 nm działa rozgrzewająco 
na tkanki, polepszając przez to 
ich ukrwienie i zmniejszając napię-
cia mięśniowe oraz przyspieszając 
przemiany komórkowe. Podczer-
wień pobudza i wzmacnia orga-
nizm wspierając jego zdolność do 
regeneracji. 

– Promieniowanie IR pomaga 

w walce z bólem stawów, stanami 
zapalnymi i zwyrodnieniami. Może 
także korzystnie wpływać na walkę 
z dolegliwościami po udarach, wy-
lewach i zawałach – mówi Paweł 
Zając, wiceprezes zarządu firmy 
Bio-Medex, która zajmuje się pro-
dukcją urządzeń do terapii świetl-
nej. – Bioharmonizer Fotonowy 
działa na organizm za pomocą pro-
mieniowania podczerwonego, któ-
re pobudzając przepływ wewnętrz-
nej energii stymuluje organizm do 
radzenia sobie z wszelkiego rodza-
ju dolegliwościami, m.in. migreno-
wymi bólami głowy z ich wszystki-
mi przejawami oraz dolegliwościa-
mi odkręgosłupowymi – dodaje Pa-
weł Zając.

 Obecne na polskim rynku i cer-
tyfikowane przez Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych urządze-
nia medyczne służące do terapii 
światłem stosowane są jako jedy-
ny element terapii wielu schorzeń, 
ale także w ramach uzupełnienia 
konwencjonalnych metod leczenia. 
Niewielkie rozmiary takich apa-
ratów pozwalają na ich punktowe 
zastosowanie i „uderzenie” bezpo-
średnio w chore lub po prostu bolą-
ce miejsce naszego ciała. (na)

UMUNDUROWANY I PO 
CYWILNEMU

W obu przypadkach policjant 
ma prawo do wydawania pole-
ceń i sygnałów kierowcom i in-
nym uczestnikom ruchu (również 
pieszym). Umundurowany funk-
cjonariusz daje sygnały do zatrzy-
mania lizakiem lub ręką (przy do-
brej widoczności). W razie mgły 
i po zmroku tarczką z czerwonym 
odblaskiem lub latarką z czerwo-
nym światłem. 

Umundurowany policjant ma 
prawo zatrzymać nas w dowolnym 
miejscu (bez względu na to czy jest 

to teren zabudowany czy nie), wa-
runkiem jest jedynie, aby zatrzy-
manie w danym miejscu nie stwa-
rzało zagrożenia na drodze. 

- Policjant po cywilnemu może 
natomiast zatrzymać kierowcę wy-
łącznie na terenie zabudowanym. 
– mówi Agnieszka Kaźmierczak, 
operator systemu Yanosik.pl – Po-
nadto nie może dawać on sygnału 
do zatrzymania ręką, musi mieć li-
zak lub latarkę. W przeciwnym ra-
zie kierowca nie musi reagować na 
dawane przez niego znaki.

Umundurowany policjant może 
dawać sygnały do zatrzymania się 
z samochodu i wcale nie musi być 

Co wolno policjantowi z drogówki?
to oznakowany radiowóz. Z kolei 
policjant po cywilnemu może za-
trzymać nas z radiowozu, ale tyl-
ko na terenie zabudowanym. Je-
żeli podróżujemy po zmroku i nie 
mamy pewności czy osoba dająca 
znaki do zatrzymania faktycznie 
jest funkcjonariuszem policji po-
winniśmy skontaktować się telefo-
nicznie z policją i podać numer re-
jestracyjny danego pojazdu. 

ZATRZYMANIE
Kwestie zatrzymywania i kon-

troli reguluje Rozporządzenie mi-
nistra spraw wewnętrznych  i ad-
ministracji z 18 lipca 2008 roku. Po 
zatrzymaniu funkcjonariusz musi 
podać swoje imię i nazwisko, sto-
pień oraz powód kontroli. Umun-
durowany policjant okazuje legi-
tymację dopiero na prośbę kierow-
cy. W przeciwieństwie do policjan-
ta po cywilnemu, który legityma-
cję służbową musi okazać od razu 
po zatrzymaniu. Legitymacja mu-
si być okazana w taki sposób, aby 
kierowca mógł przeczytać i ewen-
tualnie spisać dane identyfikujące 
policjanta.

Policjant może wydać kierow-
cy i pasażerom polecenie opusz-
czenia pojazdu. Może też zażą-
dać od kierującego, by poddał się 
on badaniu sprawdzającemu trzeź-
wość np. alkomatem. Jeżeli kie-
rowca odmówi, policjant może zle-
cić mu badanie krwi i ma prawo 
zastosować środki przymusu. Jeśli 
kontrola wykaże prowadzenie auta 
pod wpływem alkoholu, policja ma 
prawo zabrać samochód. Podobnie 
w przypadku braku wymaganych 
dokumentów i opłaconej składki 
OC, złego stanu technicznego auta 
oraz naruszania wymagań ochrony 
środowiska. 

Policjant może także zabrać do-
wód rejestracyjny, jeżeli okaże się, 
że przegląd techniczny auta nie zo-
stał przeprowadzony w wyznaczo-
nym terminie lub pojazd zagraża 
bezpieczeństwu na drodze.

Kierowca i pasażerowie mogą 
zostać poproszeni o udanie się do 
radiowozu, ale tylko w pewnych 
określonych przypadkach. Przy-
kładowo, gdy policjant chce zba-
dać trzeźwość kierującego, a poza 
radiowozem nie byłoby to możli-
we lub gdy kierowca musi zostać 
zabrany do izby wytrzeźwień al-
bo jednostki policji. Możemy zo-
stać także wezwani do radiowozu 
w celu pokazania nam materiału 
zarejestrowanego przez wideore-
jestrator oraz gdy byliśmy świad-
kami jakiegoś zdarzenia i funk-
cjonariusz musi spisać nasze ze-
znania.

CZY POLICJANT MOŻE 
PRZESZUKAĆ AUTO?
- Funkcjonariusz policji ma 

prawo do przeprowadzenia kon-

troli osobistej czy sprawdzenia za-
wartości bagażu lub ładunku, ale 
przeszukania nie mogą być prze-
prowadzane rutynowo. – mówi A. 
Kaźmierczak, Yanosik.pl – Poli-
cjant może dokonać przeszukania 
tylko, gdy ma względem uczestni-
ka ruchu uzasadnione podejrzenie, 
że popełnił on czyn zabroniony. To 
samo tyczy się sprawdzenia telefo-
nu komórkowego. 

Przeszukania ograniczają kon-
stytucyjne prawo do prywatności 
i nietykalności osobistej, nie mogą 
więc być traktowane jako standar-
dowy element kontroli drogowej. 
Dlatego ich wykorzystanie jest 
ograniczone do wyjątkowych przy-
padków, określonych przepisami 
prawa. Warto wiedzieć, że kierow-
ca ma prawo złożyć na funkcjo-
nariusza zażalenie jeśli uważa, że 
kontrola przebiegała w sposób nie-
prawidłowy lub przeszukanie au-
ta było bezpodstawne. Może także 
zażyczyć sobie sporządzenia proto-
kołu z przeszukania. (creandi)

Kontrola drogowa prędzej czy później przydaży się każdemu 
kierowcy. Warto więc wiedzieć jak powinna ona przebiegać. Do 
czego, poza wystawieniem mandatu i przyznaniem punktów 
karnych, policjant ma prawo? Czy może przeszukać auto i czy 
policjant w mundurze i po cywilnemu ma takie same prawa?

WARTO WIEDZIEĆ
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MieszkaMieszkańńcy piszcy pisząą
burmistrz burmistrz 
(niby)odpowiada(niby)odpowiada

7 czerwca 176 mieszkańców Pniew (tyle własnoręcznych podpisów 
widnieje pod tym dokumentem) wystosowało następującej treści pismo 
do Jarosława Przewoźnego, burmistrza Pniew:

„W związku z otrzymaną informacją od radnego Stanisława Ostań-
skiego dotyczącą propozycji zmiany organizacji ruch - zakaz wjazdu sa-
mochod6w ciężarowych w ul. Międzychodzką, Św. Urszuli Ledóchowskiej, 
Poznańskiej  i skierowanie tych pojazdów w ul. Lwówecką i Wolności 
w kierunku Szamotuł, my mieszkańcy ul. Wolności i Lwóweckiej wnosimy 
zdecydowany sprzeciw dla takiej zmiany organizacji ruchu. 

Przez wiele lat pod naszymi oknami przejeżdżało ok. 30.000 pojazdów 
na dobę.  Od tak dużego ruchu popękały nam nasze domy, wdychaliśmy 
spaliny i kurz co negatywnie wpłynęło na nasze zdrowie. Dlatego nie wy-
obrażamy sobie powrotu tirów pod nasze okna. Chcemy żyć i mieszkać 
przy spokojniej ulicy z umiarkowanym ruchem. 

Pan wraz z Radnymi powinien jak najszybciej doprowadzić do wybu-
dowania obwodnicy od strony Szamotuł, a nie fundować nam hałas, spa-
liny i kurz pod naszymi oknami.”

Pismo to otrzymali do wiadomości: Wojciech Jankowiak, wicemarsza-
łek Województwa Wielkopolskiego; Marek Kmiecik, dyrektor WZDW, 
radni miejscy i media.

Pod dokumentem podpisało się własnoręcznie 
176 mieszkańców Pniew.

28 czerwca przesłał odpowiedź burmistrz Pniew, a zaadresował ją 
do Adama Woropaja.

„W związku z otrzymanym pismem z dnia 7 czerwca br., podpisanym 
przez mieszkańców ulic Wolności i Lwóweckiej w sprawie organizacji ru-
chu drogowego w Pniewach, uprzejmie informuję:

Bardzo dziękuję za społeczne zaangażowanie w istotne problemy na-
szego miasta. Wspólne dyskutowanie ważnych tematów, pozwala stoso-
wać najlepsze rozwiązania. W zależności od kompetencji organów sa-
morządowych i instytucji publicznych, wszystkie ważne sprawy zgłasza-
ne     przez mieszkańców przekazujemy do rozpatrzenia, opiniowania lub 
załatwienia.

Temat  ruchu  pojazdów  ciężarowych wykonujących  transport,  jest  
efektem rozwoju gospodarczego, który dotyczy wielu miejsc, a jest przy 
tym sporym utrudnieniem dla mieszkańców.

Sprawa opisana w Państwa piśmie była omawiana w dyskusjach rad-
nych. Został złożony postulat mieszkańców ulic Poznańskiej i Mię-
dzychodzkiej ( pismo z dnia 22.09.2011 r.), w którym oczekują ogranicze-
nia ruchu pojazdów pow. 3,5 tony na w/w ulicach. Problem był omawia-
ny na sesji w dniu 22 września 2011 r. W dniu 4 listopada 2011 r. odby-
ło się spotkanie przedstawicieli zarządców dróg gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich, w którym dyskutowano ewentualne zmiany organizacji 
ruchu. Po spotkaniu sporządzono notatkę służbową,  która została prze-
słana do  wiadomości  wszystkim mediom  w  gminie  i  lokalnym gaze-
tom w powiecie.

W chwili obecnej przygotowywane są zmiany organizacji ruchu, które 
mają na celu  odciążenie   ruchu  pojazdów  ciężarowych  ulicami  mia-
sta,  są na  etapie uzgodnień.  Nie  przewidują one  wymuszenia  ruchu  
w  ulicach  Wolności  i Lwówecka, a jedynie sugerują taki kierunek jazdy. 
Nie sądzę, że spowoduje to zwiększenia ruchu tymi ulicami. Wręcz prze-
ciwnie, według dokonanych  badań natężenia ruchu, zmniejszy się ilość 
pojazdów  ciężarowych.

Biorąc pod uwagę Państwa opinię i niepokój związany z ruchem po-
jazdów, przyjmujemy  ten postulat z dużą uwagą. Całość pisma oraz od-
powiedz została skierowana  do  Rady  Miejskiej,  tak  by  wybrani  przez  
społeczeństwo przedstawiciele mogli zapoznać się i wyrazić swoje zdanie. 
Nie zapadła jeszcze ze względu na rozbieżność zdań radnych Rady Miej-
skiej decyzja, co do wprowadzenia w życie zakładanych zmian.

W przypadku  braku konsensusu w Radzie Miejskiej, rozważam ze 
względu na ważność  sprawy  przeprowadzenie  konsultacji  społecznych  
w  zakresie organizacji ruchu drogowego w mieście Pniewy.

- W poprzednim numerze  
„Twojego TYGODNIA WIEL-
KOPOLSKIEGO” opubliko-
waliśmy artykuł pod tytułem 
„Oszczędność jest to umiejęt-
ność unikania zbędnych wydat-
ków”. Pisaliśmy o nieoszczęd-
nym burmistrzu Przewoźnym, 
który w 2012 roku udzielił 1004 
zlecenia z tak zwanej wolnej rę-
ki (bez przetargu). Oznacza to, że 
burmistrza trzeba by chyba wpi-
sać do Księgi Guinessa, bo jest 
być może światowym rekordzi-
stą pod tym względem. Rok ma 
365 dni – uwzględniając także 
dni wolne od pracy – co oznacza, 
że w roku 2012 burmistrz Prze-
woźny decydował się dziennie na 
prawie trzy zlecenia. Godne uwa-
gi, prawda?

- Po pana pierwszej publika-
cji rozgorzała na ten temat żywa 
dyskusja w Pniewach. Zwolenni-
cy burmistrza mówili „redaktor nie 
wszystko zrozumiał, bo przecież 
nie podpisywano tylu umów”...

- Żartuje pan?
- Nie, wcale nie, w ten właśnie 

sposób próbowano opinię publicz-
ną wprowadzić w błąd, odsuwa-
jąc w ten sposób dyskusję mery-
toryczną.

- Ale...
- Ja wiem, co pan chce powie-

dzieć. To jasne nieomal dla wszyst-
kich jasne, że faktura też jest swo-
istą umową. Umową, bo ktoś ko-
muś zlecił wykonanie jakiejś pra-
cy, bo ktoś coś u kogoś kupił, a po-
tem została wystawiona faktura. 
Czyli ktoś się z kimś umówił. I to 
wystarczy, nie ma sensu dysku-
tować z tego typu argumentami. 
Fakty są udokumentowane i nie 
da się za bardzo nimi pomanipulo-
wać. W tym przypadku czarne jest 
czarne, a białe jest białe. Burmistrz 
Przewoźny – choć usta ma jak zwy-
kle pełne komunałów i mówi ina-
czej – nie oszczędza i spycha Pnie-
wy nad przepaść finansową.

- Zapoznał się pan z „Reje-
strem zleceń poniżej 14.000 eu-
ro” z roku 2012, czyli zlecenia-
mi udzielanymi bez przetargu 
za rządów burmistrza Przewoź-
nego? Co pan sądzi o takim go-

spodarowaniu publicznymi pie-
niędzmi?

- Przypomnijmy, gdy ja byłem 
burmistrzem Pniew bez przetargu 
dawaliśmy zlecenia do kwoty 1200 
euro. Teraz jest aż 14.000 euro. To 
musi budzić niepokój... W „Reje-
strze” z roku 2012 zdecydowanie 
mniejsza część zleceń ma swój sens 
i trudno uznać je za przejaw niego-
spodarności. Na przykład, dotyczy 
to bukietów kwiatów co jest zwią-
zane z bieżącą działalnością Urzę-
du, choć nie rozumiem dlaczego 
kwiaty dla jubilatki kosztowały 50 
złotych, a kwiaty „z okazji powro-
tu prezesa” aż 120 złotych. Zresz-
tą,... w przypadku kwiatów także 
warto spytać o cenę. W Pniewach 
jest kilka kwiaciarni, jest więc ko-
go pytać. 

- Rozumiem, że zadając takie 
pytanie ofertowe można najzwy-
czajniej zaoszczędzić?

- Naturalnie, bo zarobi w konse-
kwencji ten, kto da najkorzystniej-
szą cenę. Druga sprawa, to zlece-
nia związane z drobnymi naprawa-

Przewoźny mógł 
zaoszczędzić rocznie 
200.000 złotych?
Rozmowa z MICHAŁEM CHOJARĄ, wieloletnim 
burmistrzem gminy Pniewy

Dokończenie na stronie III

Po co drugie gimnazjum?
W  Pniewach żywo dyskutuje się plany Sióstr Urszulanek, które wpadły na po-

mysł utworzenia drugiego w mieście gimnazjum publicznego przy wspar-
ciu burmistrza Przewoźnego.

Obecnie funkcjonujące gimnazjum pracuje na jedną zmianę, ma dobre kontak-
ty z Kościołem i niektórzy zastanawiają się o co w tym wszystkim chodzi. Zorien-
towani (podobno) twierdzą, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądz, 
w tym przypadku subwencję oświatową. Siostrom – jak twierdzą nasi informato-
rzy – każda złotówka się przyda, stąd ten pomysł.

Być może też chodzi o zmniejszenie znaczenia obecnego gimnazjum – twier-
dzą inni. Faktem jednak jest to, że takie pomysły w dobie kryzysu finansów pu-
blicznych, to jawna prowokacja. Burmistrz znowu zamiast pilnować samorządo-
wej kasy przyklaskuje pomysłom, których realizacja wymaga pieniędzy. Tym ra-
zem jednak trafiałyby one do Urszulanek. A może Siostry założyłyby gimnazjum 
prywatne. Byłoby trudniej, ale... (tam)  
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Państwa pismo, jak i pismo mieszkanców ulic Poznańskiej  i Mię-
dzychodzkiej, są   dla  mnie  kolejnym  i  bardzo  ważnym  argumen-
tem,  które  użyłem  i  będę używał w rozmowach z przedstawicielami 
Urzędu Marszałkowskiego  w celu przyspieszenia budowy wschodniej 
obwodnicy miasta.”

Na dole dokumentu napisano: „Do wiadomości: Podpisani miesz-
kańcy ulic Wolności i Lwówecka”.

O komentarz tej odpowiedzi poprosiliśmy Adama Woropaja, 
mieszkańca z ulicy Wolności w Pniewach:

- Trudno pokusić się w tym przypadku o jakiś wnikliwy komen-
tarz, bowiem odpowiedź ta jest wysoce niekonkretna i nie została na-
pisana zgodnie z zasadami ujętymi w kodeksie postępowania admini-
stracyjnego. Między innymi dlatego, że odpowiedź ta – tak jak nasze 
pismo – powinna trafić również do wicemarszałka Jankowiaka, dyrek-
tora Kmiecika, radnych miejskich i mediów. Burmistrz powinien tak-
że powiadomić o swojej odpowiedzi mieszkańców, a tego nie uczynił. 
Pismo wysłał do mnie. To co, ja mam mieszkańców tych dwóch ulic 
powiadamiać? To jest pierwsze naruszenie kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego, ale... nie ostatnie.

Zupełnie kuriozalny jest fragment: „W chwili obecnej przygoto-
wywane są zmiany organizacji ruchu, które mają na celu  odciążenie   
ruchu  pojazdów  ciężarowych  ulicami  miasta,  są na  etapie uzgod-
nień.  Nie  przewidują one  wymuszenia  ruchu  w  ulicach  Wolno-
ści  i Lwówecka, a jedynie sugerują taki kierunek jazdy. Nie sądzę, że 
spowoduje to zwiększenia ruchu tymi ulicami. Wręcz przeciwnie, we-
dług dokonanych  badań natężenia ruchu, zmniejszy się ilość pojaz-
dów  ciężarowych.”

Występuje tutaj kompletny brak logiki. Najpierw jest informacja 
– jakbyśmy o tym nie wiedzieli – że wraz z rozwojem gospodarczym 
wzrasta liczba samochodów ciężarowych na naszych drogach. Potem, 
że zmiany będą sugerowane a nie wymuszane, a potem, że dzięki te-
mu... zmniejszy się liczba tych pojazdów.

Następnie burmistrz pisze o konsensusie w Radzie Miejskiej i w 
przypadku braku tego porozumienia konsultacjach społecznych za-
pominając, że to burmistrz odpowiada za organizację ruchu w mie-
ście. Nie ma się co bać wykonywania swoich obowiązków. Konsulta-
cje społeczne już były – przecież pod naszym pismem podpisało się 
176 osób.

Dlaczego nie może zostać tak jak jest? Na ulicy Międzychodzkiej 
domy są oddalone  o 20 metrów od jezdni, szeroka ulica Poznańska tak-
że bardziej się nadaje dla ciężarówek niż na przykład ulica Wolności.

Ta odpowiedź mieszkańców ulic Wolności i Lwówecka nie satys-
fakcjonuje. Powiem więcej – mieszkańcy tą odpowiedzią są mówiąc 
delikatnie zbulwersowani. Mówią, że nie po to burmistrza wybierali, 
by burmistrz odsyłał ich teraz od Annasza do Kajfasza i uchylał się od 
odpowiedzialności. Konsultacje już były...

MieszkaMieszkańńcy piszcy pisząą
burmistrz burmistrz 
(niby)odpowiada(niby)odpowiada

Szanowni Państwo, 
W ostatnich miesiącach przetoczyła się przez Pol-

skę debata dotycząca przyszłości ogrodów działko-
wych. W pierwszych zdaniach jako poseł z Pniew 
chcę Państwa zapewnić, że w pełni  wspieram dział-
kowiczów i wasze działki. To jak one są ważne nie 
trzeba chyba nikogo przekonywać.

Dlatego też, aby dobrze wsłuchać się w problemy 
działkowców zorganizowałem konsultacje i spotkanie 
gdzie rzeczowo przedstawiałem swoje racje ale i co 
najważniejsze wsłuchiwałem się w sugestie przedsta-
wicieli ogrodów działkowych. Po spotkaniach przeka-
zane zostały te postulaty Panu Premierowi, który po-
informował, że bez żadnego ryzyka zgodności z kon-
stytucją można przyjąć obywatelski projekt o dział-
kach za wiodący, co ma doprowadzić do stworzenia 
projektu, który będzie chronił działkowców i ogrody 
działkowe oraz takie ustanowienie organizacji dział-
kowców, które będzie zgodne z konstytucją. Do roz-
ważenia pozostaje problem przewłaszczenia, tak aby 
działkowcy byli użytkownikami wieczystymi, a nie 
jak teraz organizacja. Ten postulat także zgłaszają 
działkowcy i jesteśmy za jego zapisaniem.  

To co najważniejsze to szybka praca podkomisji 
specjalnie powołanej do przygotowania nowego pra-
wa. To co dziwi to zachowanie posłów PiS-u w tej 
sprawie, dlatego też moja partia Platforma Obywa-
telska zaapelowała o pilne prace nad projektem dot. 
ogródków działkowych. 

Posłowie PO zaapelowali do szefa podkomisji 
Bartosza Kownackiego (PiS) o wznowienie prac nad 
projektami zmian w ustawie o ogrodach działkowych 
tak, aby nowe przepisy zostały uchwalone przed końcem roku. Niestety przewodniczący z PiS-u odwołał z nie-
wiadomych przyczyn dwa posiedzenia podkomisji co znacznie opóźnia prace nad ustawą.

Szanowni Państwo, drodzy działkowcy dziękuję za wiele cennych uwag. Na bieżąco będę chciał na ła-
mach gazety informować o postępach prac. Nie mamy czasu na opóźnienia dlatego zrobimy wszystko, aby do-
bre prawo chroniące interesy działkowiczów i działek było uchwalone na czas, bo wiem jak dla Was działkow-
ców jest to ważne. 

JAKUB RUTNICKI
Poseł PO

Wystąpienie pokontrolne Re-
gionalnej Izby Obrachun-

kowej w Poznaniu zaadresowane 
jest do burmistrza Pniew i opa-
trzone datą 26 kwietnia 2013 oraz 
podpisane przez Grażynę Wró-
blewską – prezesa Izby. Na koń-
cu tego dokumentu znajduje się 
adnotacja „Otrzymuje do wiado-
mości: Rada Gminy w Pniewach”, 
ale do 15 lipca... radni nie widzie-
li  tego dokumentu na oczy. Został 
utajniony?

Dokument ten – „Wystąpienie 
pokontrolne” – liczy aż 28 stron 

znormalizowanego maszynopisu, 
a zaczyna się od zdania: „Wy-
niki kontroli wykazały niepra-
widłowości i uchybienia opisane 
w protokole kontroli, podpisa-
nym w dniu 01.03.2013r., spowo-
dowane nieprzestrzeganiem obo-
wiązujących przepisów prawa.”

Na 28 stronach tego dokumentu 
szczegółowo omówiono stwierdzo-
ne nieprawidłowości i jest to lektu-
ra, która raczej nie powinna wpra-
wiać w dobry humor burmistrza 
Przewoźnego. Do tych ustaleń po-
kontrolnych szczegółowo wrócimy 

Burmistrz nie wie albo... 
W czasie sesji absolutoryjnej burmistrz Jarosław Przewoźny 
publicznie twierdził, że Regionalna Izba Obrachunkowa, która 
kontrolowała funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Pniewach 
nie miała żadnych zastrzeżeń i że w jej ocenie Urząd wypadł 
rewelacyjnie dobrze. Urząd, czytaj: burmistrz, jego zastępca 
i skarbniczka. Ale... burmistrz i tym razem skłamał. 

niebawem, dzisiaj tylko zaznaczy-
my, ze stwierdzono między innymi 
uchybienia w rozliczaniu delega-
cji (i to tych najważniejszych osób 
w strukturach gminnej władzy), 
w księgach rachunkowych i ewi-
dencji księgowej, w sprawozda-
niach finansowych, w podatkach, 
w ewidencji gruntów, w ulgach po-
datkowych, w deklaracjach podat-
kowych, w opłatach za korzysta-
nie z zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych, w wydatkach 
bieżących Urzędu, w płatnościach, 
w usługach prawnych zleconych 
przez Urząd, w zakresie stosowa-
nia przepisów o ochronie zwie-
rząt, w zakresie gospodarowania 
mieniem, w umowach dzierżawy 
i najmu, itp. 

Na stronie 24 tego dokumentu 

napisano czarno na białym: „Odpo-
wiedzialnymi za powstałe niepra-
widłowości są pracownicy w za-
kresie wykonywanych przez nich 
czynności oraz Burmistrz (pod-
kreślenie „TTW”) i Skarbnik po-
przez nienależyte wypełnianie 
obowiązków wynikających z prze-
pisów prawa.”

Burmistrz Przewoźny pu-
blicznie twierdził, że kontrole-
rzy z RIO nie stwierdzili w Pnie-
wach nieprawidłowości. To cie-
kawe, bo dalsza część tego do-
kumentu – od połowy strony 24 
do początków strony 28 – zawie-
ra 17 szczegółowych wniosków 
pokontrolnych, które burmistrz 
musi zrealizować.

Na realizację tych wniosków 
burmistrz miał 30 dni od dnia 

otrzymania wystąpienia pokontrol-
nego. Ciekawe, czy je zrealizo-
wał?

Burmistrz Przewoźny mo-
że sobie mówić, że „Twój TY-
DZIEŃ WIELKOPOSKI” go nie 
lubi, że jest stronniczy. Może tak-
że mówić, że przez naszą publi-
kację jego syn nie zdał matury 
z angielskiego, ale... żeby zdać 
trzeba chyba choć trochę umieć. 
Może również mówić, że RIO nie 
miała zastrzeżeń pokontrolnych 
w gminie Pniewy. Ale mija się 
z prawdą, bo dokumenty mówią 
coś dokładnie przeciwnego. Bur-
mistrz więc świadomie nie mó-
wi prawdy, nie pierwszy zresz-
tą raz. Ciekawe, jak to ocenią 
mieszkańcy gminy Pniewy, wy-
borcy... (mat)
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Przewoźny mógł zaoszczędzić rocznie 
200.000 złotych?
Rozmowa z MICHAŁEM CHOJARĄ, wieloletnim burmistrzem gminy Pniewy

mi: elektrycznymi, budowlanymi 
itp., a było tego sporo w roku 2012. 
W takich przypadkach też warto 
pytać o cenę tak zwanej roboczogo-
dziny na przykład na początku ro-
ku. Pozwala to lepiej przewidywać 
wydatki związane z tego typu pra-
cami. Gdy nie mamy takich ustaleń 
i zlecamy „na gorąco”, to wówczas 
ceny są wyższe. Ważne również jest 
i to, że w tym „Rejestrze” jest sporo 
zleceń na poważne kwoty – 10.000 
złotych, ponad 25.000 złotych – 
które Urząd zawarł bez przetargu, 
a dotyczą one usług związanych 
z projektowaniem, czyli działalno-
ścią bez wielkich kosztów stałych. 
W takich przypadkach bardzo czę-
sto zdarza się duża rozpiętość ce-
nowa i tutaj aż się prosi o przepro-
wadzenie przetargu lub chociażby 
skierowanie do kilku firm zapyta-
nia o cenę...

- Gdy przeglądał pan „Re-
jestr” z roku 2012 nie miał pan 
wrażenia, że pewne sklepy mó-
wiąc oględnie są... no, hm – pre-
ferowane?

- Mam takie właśnie wraże-
nie. Powiem wprost, preferowa-
ne są sklepy, powiązane z ludźmi 
z Zarządu Kupców Pniewskich. Fir-
ma, która podobno sponsoruje (jest 
przecież na każdym plakacie) im-
prezy gminne otrzymuje zlecenia na 
12.000 złotych...

- Powiedzmy konkretnie, kogo 
pan ma na myśli.

- Mówię w tym momencie o fir-
mie Capri i zastanawiam się, kto 
tu kogo sponsoruje: Capri impre-
zy gminne, czy Urząd firmę Ca-
pri. Bo są przecież inne tego typu 
firmy w Pniewach. No i już kolej-
ne kuriozum – czy burmistrz lub je-
go podwładni powinni kupować co-
kolwiek w sklepie, który przed wy-
borami był własnością burmistrza, 
a teraz jest jego żony? Czy to jest 
etyczne?

- Takie pytanie można by tak-
że zadać w przypadku sklepów 
żon, matek, ojców współpracow-
ników burmistrza...

- Także sklepów prowadzonych 
przez dzieci współpracowników lub 
na przykład dzieci radnych. Zosta-
wiam to bez komentarza, miesz-
kańcy Pniew niech sami ocenią ta-
kie zachowanie. Rozumiem, gdy 
nie ma wyboru, ale różnego rodzaju 
sklepów w Pniewach jest naprawdę 
sporo. Zlecenia wymienione w „Re-
jestrze” za rok 2012 to w sumie 
około 1,5 miliona złotych.

- Solidna sumka.
- To jeszcze nie wszystko, w tych 

umowach-zleceniach - i w tym mo-
mencie warto przypomnieć o usta-
wie o samorządzie gminnym – nie-
które zlecenia trafiają bez przetargu 
do... radnych. To jest ewidentne zła-
manie tej ustawy.

- Na przykład?
- Naprawa samochodu urzędo-

wego w warsztacie pana radnego 
Skubiszyńskiego. To  niby nie są 
duże kwoty, ale z małych kwot po-
wstają wielkie kwoty. Prawo jest 
proste, jednoznaczne w tej kwestii. 
To jest po prostu niezgodne z pra-
wem, by radnemu udzielać zlecenia 
bez przetargu. 

- Mała kwota, duża kwota – to 
nieistotne w przypadku, gdy pra-
wo zostało złamane.

- To prawda, proszę pamiętać 
o tym, że kilka lat temu burmistrz 
Grabowski z Szamotuł został po-
zbawiony stanowiska, bo źle roz-
liczył delegację za niewiele ponad 
200 złotych. Po dwóch latach bycia 
radnym pan Skubiszyński powinien 
wiedzieć, że wykonując taką usługę 
najzwyczajniej łamie obowiązujące 
prawo. Dotyczy to także zakupów 
w sklepie radnego Dudziaka. 

- To są szczegóły. Ważne i istot-
ne, ale szczegóły. Ja teraz chciał-
bym pana poprosić aby na pod-
stawie lektury „Rejestru” z roku 
2012 spróbował pan ocenić filo-
zofię sprawowania władzy i wy-
dawania publicznych pieniędzy 
przez burmistrza Przewoźne-
go. Był pan burmistrzem Pniew 
przez wiele, wiele lat i wówczas 
był pan zwolennikiem by jak naj-
więcej zleceń było udzielanych na 
podstawie procedury przetargo-

wej. Był pan jako burmistrz zwo-
lennikiem prowadzenia przejrzy-
stej polityki finansowej i udzie-
lał zleceń z wolnej reki do kwoty 
około 1200 euro, a nie jak obec-
nie 14.000 euro. Pan się mylił, czy 
burmistrz Przewoźny pobłądził?

- Przy takim budżecie gminy ja-
ki jest w Pniewach (40 milionów 
złotych) wszystkie wolne fundu-
sze powinny być kierowane na in-
westycje. W gminie Pniewy nie ma 
złóż ropy naftowej, kopalni złota 
czy diamentów, nie ma kopalni wę-
glowych, a to oznacza, że złotówki 
na inwestycje można zdobyć przy-
ciągając do gminy inwestorów ze-
wnętrznych, którzy tutaj wybudują 
swoje fabryki, tutaj stworzą nowe 
miejsca pracy, tutaj będą płacili po-
datki i ich pracownicy również. To 
jeden sposób, drugi to jak najmniej-
sze wydatki bieżące, przy pełnej 
kontroli tych wydatków.

- Wyeliminowanie tych zbęd-
nych wydatków, ale również ogra-
niczenie tych koniecznych?

- Naturalnie, ale nie jest to moż-
liwe przy udzielaniu zleceń z wol-
nej reki do kwoty 14.000 euro. Gdy 
ja byłem burmistrzem Pniew za-
dłużenie gminy było w wysokości 
około 50 procent. Razem z radny-
mi zdecydowaliśmy że tak trzeba 
robić, że trzeba inwestować. Wów-
czas inwestowaliśmy rocznie po 
kilka milionów złotych. Zresztą..., 
jest takie opracowanie Głównego 
Urzędu Statystycznego, z którego 
wynika, że w latach 2000-2010 za-
inwestowaliśmy w gminie Pniewy 
100 milionów złotych. Warunkiem 
prowadzenia takiej polityki inwe-
stycyjnej jest pilnowanie wydat-
ków bieżących. „Rejestr” z roku 
2012 zleceń bezprzetargowych mó-
wi w sumie o zleceniach  na kwo-
tę około 1,5 miliona złotych. Z tej 
kwoty wydatki niezbędne to jest 
powiedzmy 500.000 złotych. Zo-
staje milion, z tego można było za-
oszczędzić w postępowaniu prze-
targowym około 20 procent. To da-
je 200.000 złotych – sumkę całkiem 
sporą. Jak pomnożymy 200.000 zło-
tych przez 4 lata kadencji burmi-

strza, to już się robi... 800.000 zło-
tych! Mówimy o małych kwotach 
jednostkowych? Zgoda. Ale jak wo-
da kapie kropla po kropli to szybko 
napełni się szklanka. Jeśli jednak 
szklanka jest dziurawa...

- W „Rejestrze” z roku 2012 
znalazłem zlecenie na pomoc psy-
chologiczną dla pracowników 
Urzędu. 

- Tak, to ciekawe, podobnie jak 
stała umowa na audyt w wysokości 
tysiąca złotych miesięcznie. W wie-
lu gminach spotykamy układ pole-
gający na tym, że daje się zarabiać 
swoim, ale nie musimy tego akcep-
tować, tym bardziej że takie postę-
powanie uniemożliwia prowadze-
nie oszczędnej polityki finansowej.

- Jak to, przecież burmistrz 
Przewoźny tłumaczy, że daje 
zlecenia z wolnej reki do kwo-
ty 14.000 euro by oszczędzić nie-
potrzebnej pracy pracownikom, 
którzy teraz mogą wreszcie  zaj-
mować się czym innym.

- To nic innego jak czyta dema-
gogia i mydlenie oczu. Policzyli-
śmy przecież, że stosując przetargi 
czy zapytanie o cenę można by za-
oszczędzić rocznie około 200.000 
złotych. Gdyby było tak jak mó-
wi burmistrz Przewoźny, to inni też 
bez przetargów dawaliby zlecenia 
do 14.000 euro. Postępowanie bur-
mistrza Przewoźnego jest zgodne 
z ustawą o zamówieniach publicz-
nych, która umożliwia udzielanie 
zleceń bez przetargów do kwoty 
14.000 euro. Trzeba jednak pamię-
tać o tym, że 14.000 euro to zupeł-
nie co innego w przypadku budżetu 
Pniew i na przykład Poznania. Usta-
wodawca ustalił maksymalną kwotę 
bezprzetargową na 14.000 euro, ale 
myślał raczej o budżetach dużych 
miast, a nie gmin takich jak Pniewy, 
liczących 12 tysięcy mieszkańców.

- A pracy jest tyle przy prze-
targach, że urzędnicy naprawdę 
nie zajmują się niczym innym? 
Tak twierdzi Przewoźny.

- Gdzie tam, wystarczy dobrze 
zorganizować pracę i dać większą 
swobodę pracownikom. To jest pro-
ste i stosowane przez innych. Cho-

dzi o to by prowadzić przejrzy-
stą politykę finansową. W kampa-
nii wyborczej w 2010 roku Jarosław 
Przewoźny – kandydat na burmi-
strza głosił, że musimy się opierać 
na pniewskich firmach i przedsię-
biorstwach. I na gadaniu się skoń-
czyło. Wystarczy zerknąć do „Reje-
stru” z roku 2012. 

- A jak to wygląda w innych 
gminach?

- Te kwoty wolne od przetargu 
są znacznie, znacznie mniejsze, na-
wet w dużych miastach. Rozmawia-
łem, na przykład, na ten temat z pre-
zydentem Piły. Piła to duże miasto 
liczące ponad 100.000 mieszkań-
ców, ale tam kwota wolna od prze-
targu jest zdecydowanie niższa.

- Podsumujmy – burmistrz 
Przewoźny lekką ręką wydaje 
publiczne pieniądze, bo nie lu-
bi przetargów i równocześnie cią-
gle opowiada jak to pan jako 
burmistrz był rozrzutny. Co jest 
prawdą, a co kłamstwem?

- Jako burmistrz Pniew kredy-
ty czy pożyczki brałem zawsze tyl-
ko na inwestycje, nigdy na pokrycie 
wydatków bieżących. Trudno więc 
w moim przypadku mówić o roz-
rzutności. Inwestowałem w przy-
szłość i dzisiaj widać, że ta polityka 
była skuteczna, bo dzięki niej obec-
nie w gminnej kasie są pieniądze 
także na wynagrodzenie dla burmi-
strza Przewoźnego, który od począt-
ku swojej kadencji nie przyciągnął 
do Pniew żadnej poważnej inwesty-
cji typu Honda...

- Słyszałem jednak, że bur-
mistrz Przewoźny chwali się na 
przykład gościom zagranicznym, 
że to on właśnie „załatwił” Hon-
dę. Co pan na to?

- Pozostawiam to bez komenta-
rza. Mieszkańcy gminy wiedzą, jak 
było, a goście zagraniczni też się za-
zwyczaj przed wyjazdem do swoje-
go kraju o tym dowiadują. Kłam-
stwo ma krótkie nogi, a jaki potem 
zostaje wstyd... Nie zazdroszczę 
burmistrzowi Przewoźnemu...

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

Dokończenie ze strony I

- Najpierw w to nie wierzyłem 
– mówi nasz pierwszy rozmówca - 
ale sprawdziłem i okazało się, że na-
prawdę sołtysi w mniej lub bardziej 
otwarty sposób nakłaniani są do ku-
powania rozmaitych towarów w wy-
znaczonych sklepach. Sklepach, pro-
wadzonych przez osoby popierają-
ce bezkrytycznie rządzący obecnie 
w Pniewach układ. To skandal.

- Przed końcem roku szkolnego 
– mówi kolejny mieszkaniec Pniew 
– Rada Rodziców działająca przy na-
szej szkole podstawowej zorganizo-
wała kiermasz podręczników. Dzi-
siaj, na przykład, podręczniki do dru-
giej klasy szkoły podstawowej kosz-
tują około 400 złotych. A jak trze-
ba wyposażyć w podręczniki wię-
cej niż jedno dziecko...? Okazuje 

się więc, że podręczniki to napraw-
dę spory wydatek, dlatego zapro-
szono na tamten kiermasz księgar-
nię spoza Pniew, która oferowa-
ła ceny niższe niż jedyna w Pnie-
wach – a wiec mająca monopol – 
księgarnia prowadzona przez osoby 
powiązane z burmistrzem Przewoź-
nym. Kiermasz ten został zakłóco-
ny, bowiem jak słyszałem właściciel 
pniewskiej księgarni wezwał poli-
cjantów. Oczywiście nie mogli oni 
nic zrobić, bo wszystko było legalne, 
ale niesmak pozostał.  Zaczynam się 
wstydzić, że jestem pniewianinem.

Opisane dwie historie zapewne 
nie zdarzyłyby się, gdyby nie przy-
kład z góry i przekonanie niektórych 
ludzi, że są bezkarni. Ale wcale prze-
cież nie są...

Wstydzę się jako pniewianin
W gminie Pniewy dziwne rzeczy się dzieją coraz częściej. Trud-
no w to uwierzyć, ale fakty mówią same za siebie. Mówią o tym 
także sami mieszkańcy gminy.

Dzięki inicjatywie i dużemu zaangażowaniu 
Króla Kurkowego Mieczysława Szczechowia-

ka, otrzymano dofinansowanie na realizację opera-
cji „Remont zespołu budynków Bractwa Kurkowe-
go w Pniewach oraz wyposażenie strzelnicy peł-
niącej funkcję sportowo-rekreacyjną”. 

Mieczysław Szczechowiak po królu Zbignie-
wie Kuźnickim przejął współpracę ze szkołami. 
Każdego roku Gimnazjum organizuje na terenie 
brackim swe zawody w strzelaniu. W tym roku na 
terenie strzelnicy swe zawody rozegrała Orkiestra 
Pniewska. 

W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu 
Starszy Bractwa Edwin Krzyżagórski, Brat Stefan 
Skwarczyński, w obecności Króla Mieczysława 
Szczechowiaka, podpisali już umowę o dofinanso-
wanie na kwotę 74.990,00 złotych, co stanowi 85 
procent wydatków kwalifikowanych. 

Inwestycja jest realizowana w ramach Progra-
mu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sekto-
ra rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybac-
kich 2007-2013”. 

To dobry znak dla ożywienia działalności Brac-
twa i popularyzacji ich idei w lokalnym środowi-
sku. (ca)

Kasa dla Bractwa
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Pomysł tej wyprawy zrodził się, 
gdy Ignacy kilka lat temu spo-

tkał pewnego staruszka na rowerze. 
Podczas chwili wspólnej jazdy star-
szy pan opowiedział mu o swojej 
przygodzie związanej z rowerem. 
W młodości wraz z przyjaciółmi 
udał się na Mazury. Bardzo dobrze 
wspominał te chwile. Od tego cza-
su rozwijała się myśl o powtórzeniu 
wyprawy starszego pana. 

Z czasem odległości które 
wspólnie z Markiem pokonywali-
śmy były coraz większe - wyjazd do 
Pszczewa - pierwsze 100 kilome-
trów w jeden dzień itd. W zeszłym 
roku pokazano nam, że taka wy-
prawa jest realna także w dzisiej-
szych czasach. Koledzy z klubu 
TWR udali się na drugą dalszą 
wyprawę (pierwsza na Hel) tra-
są przecinającą Polskę po najdłuż-

1800 kilometrów na rowerze

Już w najbliższy czwartek (18 lipca) grupa trzech pniewiaków 
wyruszy w wyprawę rowerową liczącą 1800 kilometrów. Celem 
wyprawy jest pokazanie że pokonywanie dużych odległości 
rowerem zależy od psychiki nastawienia oraz chęci, których nie 
brakuje.

szej przekątnej. Udali się do Świ-
noujścia, z którego rowerem po-
jechali w Bieszczady - trasą BB 
Tour. Sami złożyliśmy rowery 
i udaliśmy się w mniej wymagają-
cą trasę: Pniewy-Dźwirzyno. By-
ło to swego rodzaju sprawdze-
nie swych sił i możliwości. Uda-
ło nam się. Po powrocie planowa-
liśmy kolejną trasę której były 3 
możliwości - na Mazury, przeje-
chać wybrzeże oraz w góry.

Postępując zgodnie z afrykań-
skim przysłowiem „Samemu idzie 
się szybciej, ale we dwójkę docie-
ra się dalej...” zdecydowaliśmy, 
że zrealizujemy dwie które moż-
na połączyć ze sobą - przez wy-
brzeże na Mazury. Gdy trasa się 
kształtowała nasz kolega Radek 
zdeklarował się że pojedzie z na-
mi. Celem wyprawy jest pokaza-
nie innym, że granice istnieją tyl-
ko w psychice człowieka. Dajemy 
przykład aktywnego wypoczynku 
oraz zachęcamy innych do tego 
rodzaju aktywności. 

 Pomimo znacznej liczby ki-
lometrów, które chcemy pokonać 
w ciągu dnia jesteśmy nastawie-
ni na turystykę rowerową a nie ry-
walizację.

Zapraszamy na naszą stronę na 
facebooku, na której znajduje się 
więcej informacji: www.facebook.
com/WybrzezeMazury2013 

Daleko skacze

Z koniem w górze
Pniewy mają powód do dumy, bowiem Łukasz Brzóska może 
pochwalić się kolejnym, znaczącym  sukcesem sportowym. 

Łukasz 30 czerwca wygrał po 
niezwykle zaciętej rywaliza-

cji zawody w Zagorowie. Zdobył 
tym samym tytuł Mistrza Wielko-
polski. 

Łukasz to nie tylko znakomi-

ty zawodnik i reprezentant Polski. 
Jak się okazuje równie świetnie 
spisuje się jako trener. Jego pod-
opieczny Martin Rozynek w ju-
niorskiej kategorii zajął drugie 
miejsce. (ca)

Adrianna Szóstak z Pniew, któ-
ra rozpoczynała swoja karierę 
w Uczniowskim Klubie Sporto-
wym „Pniewiak” dzisiaj może 
pochwalić się fantastycznym 
osiągnięciem sportowym. 

Najpierw na mitingu w Lesznie 
uzyskała w trójskoku wynik 

12,75, który zapewnił jej zakwalifiko-
wanie sie do udziału w mistrzostwach 
świata juniorów młodszych. To jed-
nak nie wszystko. Za nami już także 
znakomity występ Adrianny w Do-
niecku... 

Adrianna - trenowana przez Jaro-
sława Jagaciaka – jest dzisiaj zawod-

niczką Olimpii Poznań, i z każdym 
występem bije swe życiowe rekordy. 
Adrianna Szóstak systematycznie co 
sezon poprawia swoje wyniki w sko-
ku w dal i w trójskoku. Pośród sukce-
sów są liczne wygrane zawody w kra-
ju, a także zagranicą. 

W styczniu tego roku została ha-
lową mistrzynią Polski w trójskoku. 
Podczas międzynarodowego mityngu 
lekkoatletycznego w Schwechat pod 
Wiedniem, który odbył się kilka ty-
godni temu, wygrała w skoku w dal. 
Równie dobre osiągnięcia odnotowu-
je w trójskoku. Wygrała podczas nie-
dawnego mityngu w Łodzi. 

Adrianna od czterech lat jest za-
wodniczką Olimpii Poznań. Swoją ka-
rierę zawodniczą rozpoczynała jednak 
w Uczniowskim Klubie Sportowym 
„Pniewiak” Pniewy. 

W miniony piątek odbył się fi-
nał trójskoku na Mistrzostwach Świa-
ta juniorów młodszych w Doniecku 
na Ukrainie. W doborowym gronie 
dwunastu lekkoatletek, które w śro-
dę wywalczyły awans do finału zna-
lazła się również pniewianka Adrian-
na Szóstak. Ostatecznie kolejny ży-
ciowy rekord 12,83 dał jej dziesiąte 
miejsce. (ca)

Parowozów czar

Biblioteka Publiczna MiG Cen-
trum Kultury Pniewy oraz Ga-
leria Piotr i Paweł zaproponowa-
ły pniewskiej publiczności kolejną 
ciekawą wystawę. 

Mieszkaniec Pniew, Maciej Ku-

cza zaprezentował swe fotografie 
wolsztyńskich parowozów. Zatytu-
łowana wystawa: „… bo chodzi o to, 
by uchwycić klimat” jest ciekawym 
fotoreportażem z dorocznej parady 
parowozów w Wolsztynie. (ca)

W Pałacu Prezydenckim
Kapela z Orliczka zaprezentowała swoją twórczość w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie. Muzycy na specjalne zaproszenie 
koncertowali podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom 
i wyróżnionym w tegorocznej edycji konkursu „Sposób na 
Sukces”. 

Muzycy kolejny 
raz udowodnili, 

że kapela, która zro-
dziła się w malutkim 
Orliczku może osią-
gnąć sukces i zasko-
czyć wszystkich swo-
ją innowacyjną inter-
pretacją pieśni ludo-
wej. 

Wcześniej zespół 
prezentował się mię-
dzy innymi podczas 
prezydenckich doży-
nek. Równie cieka-
wie zaprezentował się 
zespół podczas Nocy 
Kupały w Poznaniu. 

Zespół często 
koncertuje znajdu-
jąc uznanie publicz-
ności w każdym wie-
ku. (ca)
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Naładuj komórkę... 
wiatrem
Już w lipcu mieszkańcy Poznania będą mają okazję skorzystać z nowoczesnej 
EKOławki, napędzanej siłą wiatru. W wybranym podczas głosowania miejscu 
w centrum miasta powstał wyjątkowy wietrzny punkt, gdzie poznaniacy mogą 
skorzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu, a przede wszystkim eko-
logicznie naładować telefon komórkowy czy laptop. 

Akcja wystartowała już 27 
czerwca. Dzięki interne-

towej sondzie, mieszkańcy 
mogli wybrać jedno z zapro-
ponowanych miejsc na mapie 
Poznania, gdzie 9 lipca po-
wstał wietrzny punkt. Do ry-
walizacji stanęły: Park Mic-
kiewicza przy Operze, Stary 
Rynek oraz Malta.

W głosowaniu wzię-
ło udział ponad 5.500 po-
znaniaków, a prawie połowa 
z nich wskazała Maltę jako 
miejsce, gdzie powinien po-
wstać wietrzny punk z bez-
płatnym dostępem do Wi-
Fi i możliwością darmowe-
go naładowania swojej ko-
mórki.

9 lipca w sąsiedztwie 
stoku narciarskiego, przy 
słonecznym zegarze EKO-
ławka została zainstalowana 
i oddana do użytku miesz-
kańców. Poznaniacy będą 
mogli z niej korzystać do 
30 lipca. 

Energia wiatrowa jako 
źródło odnawialnej energii 

ekologicznej także będzie 
obecna podczas tegoroczne-
go Przystanku Woodstock, 
bowiem po 30 lipca EKO-
ławka będzie przewieziona 
właśnie tam.

Pierwszym działaniem 
zwracającym uwagę na szan-
se rozwoju cywilizacyjnego 
związane z energią wiatro-
wą jest oddanie do dyspo-
zycji mieszkańców Pozna-
nia EKOpunktu z bezpłat-
nym dostępem do Internetu, 
ale to nie koniec wietrznych 
atrakcji – zdradza jeden z or-
ganizatorów tego przedsię-
wzięcia..

Akcja – przekonują da-
lej organizatorzy - ma na ce-
lu pokazanie siły wiatru jako 
odnawialnego źródła ener-
gii. Zapotrzebowania rosną 
i potrzebujemy coraz więcej 
ropy, gazu i węgla. Szacu-
je się, że przy obecnym zu-
życiu węgla kamiennego te-
go surowca wystarczy zaled-
wie na około 200 lat, węgla 
brunatnego na około 300 lat, 

a ropy naftowej i gazu tylko 
na 40-50 lat. 

A przecież wiatr jest od-
nawialnym źródłem energii, 
które jest niewyczerpywal-
ne...

EKOławka nad Maltą

Niemcy potrafią w praktyce 
wykorzystywać energię pro-
mieni słonecznych i wiatru. 
Miedzy innymi dzięki farmie 
solarnej dostarczają darmową 
energię do sporego obiektu, 
jakim jest park zabaw Playmo-
bil koło Norymbergii. 

PLAYMOBIL-FunPark w Zirn-
dorf koło Norymbergi przeko-

nuje przede wszystkim rodziny wy-
jątkową pomysłowością: aktywna 
zabawa zamiast stania w kolejce. Na 
obszarze o powierzchni 90.000 me-
trów kwadratowych dzieci w spo-
sób aktywny bawią się i przeżywają 
niesamowite przygody na tematycz-
nych placach zabaw w PLAYMO-
BIL-FunPark.

PLAYMOBIL-FunPark w Zirn-
dorf koło Norymbergi jest ulubio-
nym celem wycieczek dla rodzin! 
To szczególnego rodzaju wesołe 
miasteczko przekonuje wyjątkową 
pomysłowością: aktywna zabawa 
zamiast stania w kolejce. Czy na 
trudnym do zdobycia pirackim stat-
ku, czy w ogromnym zamku rycer-

Energia ze Słońca
skim, czy też w pełnych tajemnic 
ruinach w środku dżungli, czy też 
w domku na drzewie, który często 
staje się miejscem spotkań wróżek 
lub stacją badawczą dla wszyst-
kich małych odkrywców - tutaj na 
90.000 metrów kwadratowych po-
wierzchni motto brzmi: zabawa, 
ruch i przeżycia. 

Taki rodzaj zabawy wymaga 
i wzmaga spostrzegawczość u dzie-

ci, gdy odkrywają i aktywnie korzy-
stają z placów gier i zabaw PLAY-

MOBIL w wielkim formacie. Przy 
złej pogodzie dzieci mogą korzy-

stać z wielkiego halowego ogrodu 
wspinaczkowego lub próbować zna-
leźć wyjście z labiryntu świateł bądź 
też w centrum HOB o powierzchni 
5000 metrów kwadratowych w uro-
czym otoczeniu godzinami bawić się 
zabawkami PLAYMOBIL i przeży-
wać emocjonujące przygody.

FOT. (2X) – MONIKA MAŃKOWSKA
Farma solarna dostarczająca energię do PLAYMOBIL-Fun Park. Z lewej strony widać zabudowania parku.

Jeden z tematycznych placów zabaw 
– wielki zamek rycerski.

Dokumenty w komplecieDokumenty w komplecie
By w gminie Duszniki stanęły pierwsze turbiny wiatrowe produkujące energię 
elektryczną potrzebne były pozytywne opinie o tej inwestycji wydane przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach oraz Wiel-
kopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dzisiaj te 
pozytywne opinie już są, czyli przygotowania do inwestycji postępują zgodnie 
z planem.

TTego typu inwestycje 
często wzbudzają spo-

ro kontrowersji, bo miesz-
kańcy w których sąsiedztwie 
mają stanąć turbiny wiatro-
we obawiają się czy praca 
wiatraków nie wpłynie ne-
gatywnie na ich i ich naj-
bliższych życie i zdrowie 
oraz srodowisko. W Inter-
necie sporo napisano na ten 
temat półprawd i zwyczaj-
nych kłamstw, trudno się 
więc dziwić, że ludzie są za-
niepokojeni. Ale teraz mogą 
już spać spokojnie – opinia 
powiatowych i wojewódz-
kich inspektorów sanitar-
nych (inspektoraty sanitarne 
są powołane do chronienia 
zdrowia obywateli) w tym 
przypadku jest pozytywna – 
można budować!

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Sza-
motułach swoją opinię sani-
tarną o planowanym parku 
wiatrowym w Dusznikach 
opatrzył datą 27 maja 2013 
roku. Jest to opinia pozy-
tywna, ale równocześnie zo-
bowiązująca inwestora mię-
dzy innymi do przeprowa-
dzenia w terminie nie dłuż-
szym niż dwa miesiące od 
oddania do użytkowania far-
my wiatrowej kontrolnych 
pomiarów poziomu hałasu 
oraz przedstawienia wyni-
ków tych pomiarów PPIS 
w Szamotułach.

W opinii tej (strona 4) 
zaznaczono jednoznacznie: 
„W związku z tym, że przed-
miotowe przedsięwzięcie za-
projektowano tak, aby chro-
nić zdrowie ludzi i środo-
wisko, zarówno w trakcie 
budowy, jak i eksploatacji 
omawianej inwestycji /.../ 
należy stwierdzić, że jeśli 
przedmiotowe przedsięwzię-
cie zrealizowane zostanie 
zgodnie z założonymi w ra-
porcie rozwiązaniami tech-
nicznymi, to będzie spełnia-

ło wymagania higieniczne 
i zdrowotne dla ludzi i śro-
dowiska”. Czyli..., mówiąc 
wprost – zdaniem inspekto-
rów z Szamotuł park wia-
trowy w Dusznikach będzie 
bezpieczny dla ludzi i środo-
wiska jeśli zostanie wybudo-
wany zgodnie z przyjętymi 
założeniami. A to gwarantu-
ją przecież zalecone kontro-
le i badania przeprowadzane 
już w trakcie eksploatacji. 

Opinia Wielkopolskiego 
Państwowego Wojewódz-
kiego Inspektora Sanitarne-
go w Poznaniu z 14 maja 
2013 roku także jest dla tej 
inwestycji pozytywna.

- Bardzo nas cieszy – 
powiedział Konrad Gorz-
kowski, kierownik pro-
jektu „Farma wiatrowa 
w gminie Duszniki” -  że 
zarówno „Sanepid” po-
wiatowy jak i wojewódzki 
- organy powołane w celu 
ochrony zdrowia obywateli - 
potwierdziły wnioski płyną-

ce z raportu oddziaływania 
inwestycji. Wcześniej, bo 8 
kwietnia otrzymaliśmy po-
zytywne uzgodnienie projek-
tu od Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, w któ-
rym RDOŚ zatwierdza lo-
kalizację planowanej farmy 
wiatrowej i proponuje za-
sady ochrony i monitoringu 
środowiska w fazie eksplo-
atacji farmy. RDOŚ – przy-
pomnijmy - jest wyspecjali-
zowanym organem eksperc-
kim, który zweryfikował me-
rytorycznie raport środo-
wiskowy przygotowany dla 
projektu Parku Wiatrowego 
Duszniki. Pozytywne uzgod-
nienia z RDOŚ są potwier-
dzeniem wysokiego pozio-
mu merytorycznego nasze-
go raportu środowiskowego. 
Uzyskanie tych pozytywnych 
opinii oznacza, że mamy te-
raz komplet uzgodnień i opi-
nii niezbędnych do uzyska-
nia zgody na realizację tej 
inwestycji. 
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- Od 1 lipca obowiązu-
ją nowe zasady dotyczące 
gospodarowania odpada-
mi komunalnymi. W wielu 
miejscach w Polsce panuje 
w związku z tym bałagan, 
chaos, bo ktoś nie zdążył  
z przetargiem, bo ktoś cze-
goś nie zrozumiał, bo ktoś 
zapomniał, bo ktoś był in-
teligentny inaczej. Śmie-
ci wysypują się z pojemni-
ków, mieszkańcy nie wie-
dzą o co chodzi. Jak minę-
ły te dwa tygodnie w gmi-
nie Duszniki?

- Zupełnie inaczej. Od 
dawna już przygotowywali-
śmy się do wprowadzenia 1 
lipca zasad ujętych w nowej 
ustawie o gospodarowaniu 
odpadami komunalnymi...

- Kiedy odbył się prze-
targ, w którym wyłoniono 
firmę zajmującą się odbie-
raniem śmieci? 

- Już w kwietniu, a w 
maju było jego rozstrzygnię-
cie. Mieliśmy więc czas, by 
spokojnie podpisać umowę 
z firmą, która ten przetarg 
wygrała, a firma ta dzięki 
temu miała czas spokojnie 
sporządzić harmonogram 
odbioru odpadów, ogłosić 
go, a także zorganizować 
cykl spotkań z mieszkańca-
mi, w trakcie których mię-
dzy innymi szczegółowo od-
powiadano na pytania doty-
czące segregacji odpadów. 
Firma ta miała także czas na 
dostarczenie worków miesz-
kańcom...

- Co to za firma? Już 
kiedyś współpracowała 
z Dusznikami?

- To LS PLUS Recykling, 
spółka z Plewisk. Pierwszy 
raz z tą firmą współpracu-
jemy.

- Wróćmy do tych spo-
tkań z mieszkańcami.

- W spotkaniach tych 
uczestniczył także przedsta-
wiciel Urzędu Gminy. Py-
tano w ich trakcie o wie-
le rzeczy i mieszkańcy bar-
dzo chwalili ten bezpośred-
ni kontakt. I frekwencja by-
ła duża.

- Powtórzę moje pyta-
nie – jest w gminie Duszni-
ki chaos i bałagan?

- Moim zdaniem nie. Cza-
sami zdarzało się, że miesz-
kaniec za późno wystawił 
pojemnik, bo zapomniał, że 
trzeba wystawić go do go-
dziny 7 albo przedstawiciel 
firmy LS PLUS nie dotarł 
w pierwszym tygodniu do 
jakiegoś pojedynczego go-
spodarstwa, bo... nie mógł 
trafić. To jednostkowe przy-
padki, wszyscy uczymy się 
nowych zasad, a jak pracow-
nicy firmy LS PLUS lepiej 
poznają nasza gminę, to za-
wsze trafią do wszystkich. 
Oczywiście mieszkaniec ten 
został przeproszony za nie-
dopatrzenie pracownika.

- Czyli jest dobrze?
- Tak uważam. Nawet 

na początku trochę się dzi-
wiliśmy...

- Dlaczego?
- Firma pierwszego dnia 

przyjechała, a w pierwszych 
15 budynkach nikt nie wysta-
wił śmieci... Proszę miesz-
kańców, by pamiętali o ter-
minach odbioru śmieci i ter-
minach wnoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Przypomnij-
my: obecnie obowiązujące 
w naszej gminie stawki wy-
noszą: 9 zł miesięcznie od 
osoby w przypadku śmieci 
posegregowanych i 12 zł od 

osoby miesięcznie w przy-
padku, gdy wszystko wrzuca 
się do jednego pojemnika.

- Kiedy trzeba płacić?
- Za okres lipiec-sierpień 

do 31 lipca 2013, za wrze-
sień-październik do 30 wrze-
śnia 2013, za listopad-gru-
dzień do 30 listopada 2013.

- Czy obecnie obowią-
zujące ceny mogą w przy-
szłości być niższe?

- Mogą. Apeluję o segre-
gację. Im więcej śmieci po-
segregujemy, tym szybciej – 
w co wierzę – ceny spadną.

- Skąd ten optymizm?
- Koszt wywozu śmieci 

posegregowanych to około 6 
zł miesięcznie od osoby. Do 
tego – zgodnie z ustawą – 
doliczamy koszt obsługi te-
go przedsięwzięcia ze strony 
Urzędu (jest to jedna osoba) 
oraz koszty funkcjonowania 
punktów selektywnej zbiór-
ki odpadów – sama kost-
ka brukowa w tych punk-
tach (na terenie oczyszczal-
ni ścieków w Dusznikach, 
Podrzewiu i Grzebienisku) 
kosztowała 70.000 złotych, 
kontenery tam ustawione też 
trzeba było kupić. Ale..., to 
są koszty jednorazowe, dla-
tego myślę, że już w roku 
2014 mamy szansę obniżyć 
opłaty mieszkańców.

- Harmonogram wywo-
zu dostępny jest na...

- Między innymi na stro-
nie internetowej Urzędu, po-
za tym mieszkańcy otrzyma-
li do domu takie pismo.

- Czyli... nowa ustawa 
w Dusznikach zadziałała?

- Proszę zapytać miesz-
kańców, ale na pewno takie-
go bałaganu jak w Warsza-
wie u nas nie ma. (tam) 

Śmieci? 
Nie ma problemów.
Rozmowa z ADAMEM WOROPAJEM, 
wójtem gminy Duszniki

W piątkowe południe, 12 lipca dusznicka scena 
sali widowiskowej GCK miała okazję gościć nieco-
dzienną postać. Otóż, zaproszonym przez Bibliotekę 
Publiczną przybyszem okazał się Pinokio, mały 
drewniany pajacyk. 

Akcja ma na celu nie tylko 
umożliwić zaprezento-

wanie umiejętności i talentów, 
ale także pobudzić do zrobie-
nia czegoś nowego. Przeko-
nali się o tym już uczestnicy 
pierwszych zajęć, którzy spró-
bowali swoich sił w robieniu 
na drutach i szydełkowaniu 

Pinokio w Dusznikach

Przyjechał on do Dusznik 
z bardzo ważną misją. 

Jego zadaniem było pokaza-

nie dzieciom poprzez wła-
sną historię, że kłamstwo 
nie popłaca, ludziom doro-

słym należy się poważanie 
i że miłość może czynić cu-
da.  W opowiedzeniu przy-
gód pajacyka pomagali rów-
nież  Kierownik cyrku, pod-
stępny Lis, zwodzący obiet-
nicami Osioł oraz dobra Błę-
kitna Wróżka. 

Pinokio lekcję tą zali-
czył celująco, gdyż podczas 
swojej wyprawy nauczył 
się, że nie należy kłamać, 
a starszych traktować z sza-
cunkiem. 

Organizatorzy mają na-
dzieję, że i dzieci, w więk-
szości uczestnicy zielonych 
wakacji, również przyswo-
iły sobie ową naukę. Dzię-
ki aktorom teatru Art-Re 
z Krakowa po raz kolejny 
młodzi widzowie mogli do-
wiedzieć się o tym, co w ży-
ciu jest ważne.  

Kulturalna Pobudka 
Za nami już cześć zajęć w ramach projektu Gminnego Centrum Kultury w Duszni-
kach: „QQRYQ – kulturalna pobudka. Warsztaty edukacyjno-artystyczne w gmi-
nie Duszniki”. Projekt obejmuje aż dziesięć różnych warsztatów prowadzonych 
w dziewięciu wsiach: Chełminku, Grzebienisku, Niewierzu, Podrzewiu, Sarbii 
,Sędzinku, Sękowie, Wierzei i Wilkowie. 

pod okiem Danuty Henczke. 
Wspomniane „Włóczkowe re-
wolucje” przyciągnęły nie tyl-
ko panie  wprawione w prace  
na drutach, ale również chcą-
cą się uczyć młodzież. Spe-
cjalnie dla osób zaintereso-
wanych kształceniem zdolno-
ści aktorskich i scenicznych 
w ofercie projektu znalazły 
się warsztaty teatralne. Zaję-
cia zachęciły do pracowania 
nad własnym ciałem, rozwi-
jania świadomości scenicznej, 
ale też do zabawy sobą, odgry-
wania ról, przełamania wsty-
dliwości i zahamowań. Du-

i pomysłowością, a przy oka-
zji miło spędzić czas.

Za nami także pierwsze 
warsztaty literackie prowa-
dzone przez Alicję Kubiak – 
poetkę z Grzebieniska, której 
teksty można znaleźć w zbio-
rach poetyckich i pismach li-
terackich. Dzięki pani Alicji 
mieszkańcy Wilkowa przeży-
li niezwykle nastrojowy i po-
etycki wieczór, pełen wspo-
mnień i ciekawych tekstów. 
Przed nami szereg kolejnych 
warsztatów, na które serdecz-
nie zapraszamy. 

Szczegółowe informacje 
w Gminnym Centrum Kultu-
ry w Dusznikach (http://gck-
duszniki.pl/) i u sołtysów wsi. 

Barbara Stawik
GCK Duszniki 

Warsztaty literackie Oczkowe rewolucje

Warsztaty teatralne

Zrób to sam

żym zainteresowaniem cie-
szyły się spotkania „Zrób to 
sam”, na których uczestnicy 
poznawali metody ozdabia-
nia przedmiotów m.in. tech-
nikę decoupage. Przyjemność  
samodzielnego tworzenia by-
ła ogromna, każdy mógł się 
wykazać swoją kreatywnością 
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Czy możliwe, aby Puszcza Amazońska wyrosła w Puszczyko-
wie? Czy lwa i słonia można spotkać w Uzarzewie? Czy o życiu 
w Indiach można posłuchać w Chludowie? Niemożliwe staje 
się możliwe, jeżeli wyruszysz „Śladami podróżników dookoła 
Poznania” razem z Dominikiem Trampem!

Park Orientacji 
Przestrzennej 
ponownie doceniony

Podróżuj 
dookoła świata 
z TRAMPkiem!

Mówią na niego TRAMPek nie 
dlatego, że chodzi w tramp-

kach, ale dlatego, że jego pasją są 
podróże. TRAMPek zabiera nas 
w wirtualną podróż do Ameryki 
Południowej na wielkie polowa-
nie na komary, na sawannę afry-
kańską, na naukę tradycyjnego tań-
ca indyjskiego, do Australii i na 
poszukiwanie śladów starożytnej 
Troi, a wszystko dlatego, iż zwie-

dza świat z Arkadym  Fiedlerem, 
o. Marianem Żelazkiem, hrabią Za-
moyskim i hrabią Raczyńskim.

Do przekraczania granic mu-
zeów niezbędny będzie „Paszport 
podróżnika”. Jest on przepustką 
do gry, której planszą jest niemal 
cały powiat poznański. Wystarczy 
przybić cztery pieczątki w czte-
rech miejscach regionu i dzięki te-
mu zdobyć nagrodę. Paszporty do-
dawane są bezpłatnie do każdego 
biletu wstępu do Zamku w Kórni-
ku, Muzeum-Pracowni Literackiej 
Arkadego Fiedlera, Muzeum Przy-
rodniczo-Łowieckiego w Uzarze-
wie, a także w Zgromadzeniu Za-
konnym ojców Werbistów w Chlu-
dowie. Od 2014 roku piątą piecząt-
kę będzie można także otrzymać 
w pałacu w Rogalinie, który obec-
nie przechodzi remont.

A b y  p o d j ą ć  w y z w a n i e 
z TRAMPkiem, należy ściągnąć 
aplikację z serwisu Google Play 
lub AppStore. Aplikacja zosta-
ła przygotowana na urządzenia 
z systemem operacyjnym Andro-
id i iOS. Każdy kontynent to in-
na gra połączona z quizem wiedzy. 
Wkrótce TRAMPKa będzie można 
również spotkać w serwisach spo-
łecznościowych Facebook i Nasza-
Klasa.pl. 

Więcej szczegółów na stronie 
www.trampek.powiat.poznan.pl 

Podróż dookoła świata to marze-
nie niejednego z nas. Z TRAMP-
kiem świat jest na wyciągnięcie 
ręki…

Katarzyna Ksenicz,
Wydział Promocji

Tytuł Laureata Samorządowego Lidera Zarządzania 2013 w ob-
szarze usług społecznych, w kategorii oświata oraz nagroda 
w konkursie Budowa Roku 2012 to kolejne już wyrazy uznania 
dla Powiatu Poznańskiego za utworzenie Parku Orientacji Prze-
strzennej przy Specjalnym Szkolno-Wychowawczym Ośrodku 
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Konkurs Samorządowego Li-
dera Zarządzania to jedno 

z najbardziej prestiżowych wy-
darzeń tego typu.  W procesie 
oceny biorą udział m.in. przed-
stawiciele Związku Miast Pol-
skich, Związku Powiatów Pol-
skich i Związku Gmin Wiej-
skich RP. Do udziału zgłoszo-
no 61 projektów. Sposród nich 
wybrano te, które cechuje inno-
wacyjność, podnoszenie jako-
ści usług, efektywność koszto-
wa, integracja z systemem za-
rządzania oraz replikowalność 
(możliwość zastosowania przez 
inne jednostki samorządu tery-

torialnego). W imieniu Powiatu 
Poznańskiego nagrodę odebrali 
Wicestarosta Poznański, Tomasz 
Łubiński oraz Dyrektor SOSW 
w Owińskach, Maria Tomaszew-
ska.

Park Orientacji Przestrzen-
nej znalazł się również w fina-
le konkursu Budowa Roku 2012, 
w kategorii obiektów ocenianych 
indywidualnie. Konkurs zorga-
nizował Polski Związek Inży-
nierów i Techników Budownic-
twa oraz Ministerstwo Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej. Obiekt w Owińskach 
doceniono za walory estetycz-
ne oraz funkcjonalne, podkre-
ślając jego wykorzystanie na po-
trzeby dydaktyki dzieci niewido-
mych mieszkających i uczących 
się w Ośrodku. 

Nagrodę z rąk Podsekreta-
rza  Stanu  w  Ministerstwie, 
Janusza Żbika odebrał Starosta 
Poznański, Jan Grabkowski.

Michał Dziedzic, 
Asystent Starosty
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Zemsta, czy zbieg 
okoliczności
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Następny 
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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
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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

Pod patronatem 
Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO
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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

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Arturem 

Barcisiem
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Następny numer 
8 czerwca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Autostrada Autostrada 
A2 autostradA2 autostradą ą 
wstyduwstydu

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Nie jestemNie jestem
wcale wcale 
wesowesołłkiemkiemstrony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

Rozmowa Rozmowa 

z z CEZARYM CEZARYM 
ŻŻAKIEM,AKIEM,  
aktorem teatralnym, aktorem teatralnym, 
filmowym filmowym 
i telewizyjnymi telewizyjnym
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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

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Tadeuszem 
Zwiefką
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Następny numer 
20 lipca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

Pazerna KuriaPazerna Kuria

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 55

Nigdy nie chciaNigdy nie chciałłem em 
bybyć ć anonimowym anonimowym 
aktoremaktorem

Rozmowa z Rozmowa z ARTUREM BARCISIEMARTUREM BARCISIEM, , 
aktorem teatralnym i filmowym, reaktorem teatralnym i filmowym, reżżyseremyserem
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w WIELKOPOLSCE

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-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
12 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Jak SZJak SZŁŁEM, EM, 
proszproszę ę PANIPANIĄĄ

„„Wielka Wielka 
ucieczkaucieczka” ” 
aliancalianckich kich 
jejeńńccóóww  

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas Cage
NASZ SUPER GOŚĆNASZ SUPER GOŚĆ

Rozmowa z wybitnym aktorem Rozmowa z wybitnym aktorem 
strony 3 i 9strony 3 i 9

PO nie musi PO nie musi 
wygrywawygrywać ć 
za wszelkza wszelką ą cencenęę
Rozmowa z FILIPEM 
KACZMARKIEM 

strony 4 i 8

Nicolas Cage, aktor
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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-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
18 listopada 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP
Dziennikarskie 
Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 
Polacy 
planowali 
zamach 
na Hitlera (2)

TAJEMNICE
II WOJNY 

ŚWIATOWEJ

strona 5

PowiedziaPowiedział ł mi mi 
„„jestejesteś ś do dupydo dupy””
Rozmowa z MARCINEM MELLEREM, 
redaktorem naczelnym magazynu „Playboy” strony 3, 9

Marcin Meller, redaktor 
naczelny Playboy’a

Piotr Machalica, aktor

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

OP
OL

SC
E

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...

Leszek Balcerowicz, mini-
ster finansów

Artur Barciś, aktor

Rok IX                Numer 18/236                28 września 2011                 ISSN 1734-5294                 www.twoj-tydzien.pl                  e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                 GAZETA BEZPŁATNA

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-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

NajdroNajdrożższy szy 
wyborco!wyborco!

„„WisWisłła” a” 
nadaje nadaje 
do centrali do centrali 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strona 9 

Już teraz 
zarezerwuj 

miejsce 
na OGŁOSZENIE 

lub REKLAMĘ
w  Numerze 

PRZEDWYBORCZYM
„Twojego TYGODNIA 

WIELKOPOLSKIEGO”

Szczegóły na stronie 4

„„My w Polsce gMy w Polsce głęłęboko boko 
wierzymy wierzymy 
w Europw Europę”ę”

Prezydent B. Komorowski w StrasburguPrezydent B. Komorowski w Strasburgu

strony strony 3, 3, 4,4,

Z. Kucówna Z. Kucówna 
w Pw Pooznaniuznaniu

strona 7 

RakRak  
to nie to nie 
wyrok wyrok 
śśmiermiercici  

Bronisław Komorowski, 
prezydent RP

Zbigniew Zamachowski, 
aktor

Lech Kaczyński, 
prezydent RP

Tylko 

1,50 zł

Rok IV    Numer 22-23/93-94    9 listopada 2005    ISSN 1734-5294    www.twoj-tydzien.prv.pl     e-mail: twoj-tydzien@wp.pl     Nr indeksu 373001    CENA 1,50 zł  (w tym 7% VAT)

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

Jan Machulski, aktor
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Następny numer 
25 kwietnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

I POGWARANCYJNY
TEL. 61 868-44-61
POZNAŃ-ŁAWICA, 

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Ukryty cel Ukryty cel 
wizyty wizyty 
dziennikarzy dziennikarzy 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

stronstronyy 3, 4 3, 4

Jazda ze Jazda ze 
szczyptszczyptą ą 

seksapiluseksapilu
Rozmowa z IZABELLĄ MIKO, 
aktorką i modelką

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

Izabella Miko, aktorka 
i modelka

Zbigniew Hołdys, muzyk

Cezary Żak, aktor

Rok X                  Numer 13-14/255-256               25 lipca 2012                ISSN 1734-5294                www.twoj-tydzien.pl                e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                GAZETA BEZPŁATNA

Następny numer 
22 sierpnia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
„Leczyli” zgniłą 
surówkę

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

DwutygodnikATRAKCYJNE
CENY!

AUTO DRAP
SERWIS GWARANCYJNY 

I POGWARANCYJNY
TEL. 61 868-44-61
POZNAŃ-ŁAWICA, 

UL. ZŁOTOWSKA 83/85
WWW.AUTODRAP.PL

Zeskanuj ten kod 
telefonem i czytaj

TYDZIEŃ 
w Internecie

strony 3 i 4

Czytaj dodatek

RobiRobię ę wszystko, wszystko, 
by by żżyyć ć uwauważżnienie

Rozmowa Rozmowa 
z TOMASZEM z TOMASZEM 
KOTEM,  KOTEM,  
aktorem aktorem 
filmowym filmowym 
i teatralnymi teatralnym

Tomasz Kot, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
www.twoj-tydzien.prv.pl
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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

Następny numer 
ukaże się w środę 

11 lutego 2009

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007 Leszek Adamczewski 

Na tropie 
złotego 
konwoju SS (2)

1)(2(2)

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ
Tomasz Mańkowski

Durczok 
i Cichopek 
czyli… 
snopowiązałka 
i samolot

strona 6

TAK MYŚLĘ

Dziś 
specjalny 
dodatek 
o Szkole 

Podstawowej 
nr 34 

w Poznaniu

Jeśli powiesz, że osiągnąłeś Jeśli powiesz, że osiągnąłeś 
wszystko, to nie żyjeszwszystko, to nie żyjesz  

Rozmowa Rozmowa 
z z JANUSZEM JANUSZEM 
GAJOSEMGAJOSEM, , 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 
i filmowym, i filmowym, 
profesorem sztuki profesorem sztuki 
teatralnejteatralnej

strony 3 i 4

strona 5

Janusz Gajos, aktor, 
profesor sztuki teatralnej

strona 6

Związkowcy 
– aspołeczne 
darmozjady

BABSKIE 
GADANIE
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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

Następny numer 
ukaże się w środę 
14 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 

”Batory” 
złożony 
w kostkę 

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski
Motoryzacyjni
mądrale

strona 6

TAK MYŚLĘ

Koncert Koncert 
to miato miał ł PaderewskiPaderewski……
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM WODECKIM, Rozmowa ze ZBIGNIEWEM WODECKIM,   muzykiem muzykiem 
instrumentalisinstrumentalisttą ą ((skrzypcskrzypcee, , trąbktrąbkaa), piosenkarzem, ), piosenkarzem, kompozytokompozytorrem, em, 
jurorem w telewizyjnym programie jurorem w telewizyjnym programie „„Taniec z gwiazdamiTaniec z gwiazdami”” strona 3 i 9 

Zbigniew Wodecki, muzyk

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638409
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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-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 

24 marca 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Tomasz Mańkowski

Dzień Kobiet 
jest raz w roku. 
I wystarczy!

strona 6

TAK MYŚLĘ

Leszek Adamczewski 
Uszkodzone
schody 
donikąd

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Parytetom 
mówię „NIE”!

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

Ludzie byliLudzie byli 
wspaniali,wspaniali, 
ale czasyale czasy 
bybyłły wredney wredne

Rozmowa z
MARKIEM
SIUDYMEM,
aktorem
teatralnym
i filmowym

Marek Siudym, aktor 

strona 4

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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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-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
22 września 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam 
wrogwrogóów w 
na torzena torze

Tomasz Mańkowski
Jarku! 
Dziękujemy!!! 

Rozmowa Rozmowa 
z ROBERTEM z ROBERTEM 
KUBICKUBICĄĄ,,  
kierowckierowcą ą 
wywyśścigowym cigowym 
Renault Renault 
FormuFormułły 1y 1

Mogę przez 
jakiś czas 
nie 
pracować
Rozmowa 
z KATARZYNĄ 
BUJAKIEWICZ, 
aktorką

Robert Kubica, kierowca 
Formuły 1

Tylko 
1,50 zł
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Następny numer 
ukaże się 
w środę 

14 marca

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

W NUMERZE
Tajemnice „obozu 
specjalnego” str. 5
Rozmowa 
z Jerzym Krotoskim
Odszkodowania 
za hałas  str. 7
Gwiazdy 
w Citroënach str. 9
„Świadek koronny”
 str. 12
Nowy Fiat Scudo
 str. 16

Ukazujemy się
w POZNANIU

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Kłamca nie wierzy 
innym. 
Inni nie wierzą 
kłamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre Club
Ostre Pióro 2006

dla Redaktora Naczelnego
Twojego TYGODNIA

Nie czujNie czuję ę sisię ę 
politycznym politycznym 
zbrodniarzemzbrodniarzem strony 3 i 6

Stanisław Mikulski, aktor

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Cezarym 

Żakiem

Rok IX                   Numer 9/227                    4 maja 2011                  ISSN 1734-5294                   www.twoj-tydzien.pl                  e-mail: twoj-tydzien@wp.pl                  GAZETA BEZPŁATNA

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-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
25 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PosePosełł, kt, któóry ry 
(niemo(niemożżliwe?) liwe?) 
cocoś ś robirobi

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

„„JesteJesteś ś taki czy inny, taki czy inny, 
ale za tobale za tobą ą 
sisię ę ttęęskniskni”” strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

Rozmowa z BOHDANEM ŁAZUKĄ, 
aktorem filmowym i teatralnym, 
piosenkarzem

FO
T.

 —
 K

R
ZY

SZ
TO

F 
ST

Y
SZ

Y
Ń

SK
I

Bohdan Łazuka, aktor,
piosenkarz

W następnym 
numerze 

zapraszamy 
na rozmowę 

z 
Bohdanem 
Łazuką

Rok IX                Numer 7-8/225-226                 20 kwietnia 2011               ISSN 1734-5294                www.twoj-tydzien.pl               e-mail: twoj-tydzien@wp.pl               GAZETA BEZPŁATNA

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-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
4 maja 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Policja Policja 
wyczywyczyśści buty ci buty 
naszym naszym 
Czytelnikom?Czytelnikom?

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Dobra para spodni Dobra para spodni 
momożże zaste zastąąpipić ć 
kilkakilka lat terapii lat terapii

Nasi Nasi 
GGościeoście

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY 
ii  SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannah
ubierają Polaków
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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-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
16 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 4 i 9

Do PKO BP Do PKO BP 
zawsze bliskozawsze blisko
Rozmowa 
z PIOTREM 
KUŚNIERKIEM, 
dyrektorem 
PKO Bank Polski 
w Poznaniu

Zamach Zamach 
w „Wilczym w „Wilczym 
SzaSzańńcu”cu”  (1)(1)

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 7

DwDwóóch tatusich tatusióów w 
lub dwie lub dwie 
mamusiemamusie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

Widzieli mnie! Widzieli mnie! 
I co z tego?I co z tego?

Rozmowa 
z RYSZARDEM 
KOTYSEM, aktorem 
teatralnym, filmowym 
i telewizyjnym, 
reżyserem

Ryszard Kotys, aktor

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 16
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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-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
23 lutego 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Obejrzyj 
film Casanovafilm Casanova

WALENTYNKI

strona 13

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
R. Kubica R. Kubica --  
chchłłopiec opiec 
w krw króótkich tkich 
spodnenkach?spodnenkach?

Spotkanie Spotkanie 
z bombz bombą ą w tlew tle

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 8-9

W Polsce W Polsce 
ma byma być ć 
śświat wiat 
wedwedłług ug 
KiepskichKiepskich
Rozmowa z 

JANEM 
PIETRZAKIEMM, 
satyrykiem, człowiekiem z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY

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-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
3 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Śmieci w głowie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Uśmiechnijmy się 
(mimo wszystko) 
zębicznie

Tajemnicza Tajemnicza 
katastrofa na katastrofa na 
StaroStarołęłęcece

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Rozmowa Rozmowa 
z z Emilianem Emilianem 
KamiKamińńskimskim  
aktorem, aktorem, 
rereżżyseremyserem

W haniebnym W haniebnym 
chaosiechaosie

Emilian Kamiński, aktor

Jan Pietrzak, człowiek 
z kabaretu

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
szczegóły na str 2
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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-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
30 marca 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

PoznaPoznań ń 
nie bnie bęędzie dzie 
drugdrugą ą GenewGenewąą

Zamach Zamach 
w Wilczym w Wilczym 
Szańcu Szańcu (2)(2)

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 9

KartkKartkóówka wka 
z gry wstz gry wstęępnejpnej

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

„„Dobrze, kochanie, Dobrze, kochanie, 
ididźź, spotkaj si, spotkaj sięę, , 
upij siupij się ę nawet, nawet, 
wrwróćóć, kiedy chcesz, kiedy chcesz””

Rozmowa 
z HANNĄ 
ŚLESZYŃSKĄ, 
aktorką filmową 
i teatralną

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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EZAPRASZAMY
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-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
ukaże się w środę 
17 listopada 2010

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Jestem Jestem 
zazdrosnazazdrosna

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Zdążyli 
powiedzieć…

PPłłononąące ce 
magazyny magazyny 
nad Wartnad Wartąą

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawców
Szczegóły na stronie 11

Wielki Wielki 
nieobecnynieobecny

strona strona 3 i 43 i 4

Roman Wilhelmi Roman Wilhelmi 
(1936-1991)(1936-1991)

Roman Wilhelmi, aktor

Hanna Śleszyńska
aktorka

Twój TYDZIEŃ
w prenumeracie 

ELEKTRONICZNEJ
zamówienia: 602 638-409
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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-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
26 stycznia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Noworoczne Noworoczne 
objawienieobjawienie

BABSKIE 
GADANIE

MAŁGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski

StraciStraciłłem wiarem wiarę ę 
w POLSKw POLSKĘĘ

Baza na Baza na 
KrzesinachKrzesinach
bez tajemnic bez tajemnic 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ze śmiercią 
za plecami

Rozmowa Rozmowa 
z KRZYSZTOFEM z KRZYSZTOFEM 
KOLBERGEREM, KOLBERGEREM, 
aktorem teatralnym aktorem teatralnym 
i filmowym, i filmowym, 
rereżżyseremyserem

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-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
11 stycznia 2012

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
Robiony 
w konia 
na... słuch

Ukazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Ikar POLODY
strona 5 

strony strony 3, 3, 44

Zapraszamy 
na koncert 
noworoczny

strona 11 

Jerzy Buzek,Jerzy Buzek,
przewodniczącyprzewodniczący
ParlamentuParlamentu
EuropeEuropejskiegojskiego
komentujekomentuje
w Twoimw Twoim
TYGODNIU TYGODNIU 
WIELKOPOLSKIMWIELKOPOLSKIM

strona 11 
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Znowu robiZnowu robię ę to, to, 
co lubico lubięę......

Rozmowa 
z ADAMEM 
MAŁYSZEM, 
znakomitym 
byłym skoczkiem 
narciarskim, 
a od niedawna... 
kierowcą rajdowym

Adam Małysz, kierowca 
rajdowy

Krzysztof Kolberger, 
aktor

Rok IX             Numer 6/224          30 marca 2011             ISSN 1734-5294              www.twoj-tydzien.pl            e-mail: twoj-tydzien@wp.pl            Nr indeksu 373001         CENA 2,50 zł (w tym 8% VAT)

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-LAKIERNICZE061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE  061 868 24 27

Następny numer 
20 kwietnia 2011

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

strona 6

TAK MYŚLĘ
Tomasz Mańkowski
„„LeszkuLeszku” ” 
lub lub „„Panie Panie 
ministrzeministrze””......

strona 14 

Samochody Samochody 
marzeńmarzeń
w Genewiew Genewie

Zamach Zamach 
w Wilczym w Wilczym 
Szańcu Szańcu (3)(3)

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
LESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ukazuje się od 15 maja 2002 rokuUkazuje się od 15 maja 2002 roku

Najchętniej czytany 
w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Rozmowa ze Rozmowa ze 
STEFANEM STEFANEM 
FRIEDMANNEM, FRIEDMANNEM, 
aktorem, reaktorem, reżżyserem, yserem, 
humorystą humorystą 

strony 3 i 9

O maO małły wy włłos os 
nie zostanie zostałłem em 
ksiksięędzemdzem

strona 7 

Kochanemu Kochanemu 
wnuczkowi wnuczkowi 
przepisuję...przepisuję...

Stefan Friedmann, aktor
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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).

Krzysztof Zanussi, 
reżyser 
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Następny numer 
ukaże się w środę 
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Jesteśmy 
laureatem nagrody 

Business 
Centre Club
Ostre Pióro 

2006

Jesteśmy 
laureatem nagrody 

StowarzyszeniaStowarzyszenia
Dziennikarzy RPDziennikarzy RP
Dziennikarskie Dziennikarskie 
Koziołki 2007Koziołki 2007

Leszek Adamczewski 

Wygrywali Wygrywali 
szybsi szybsi 
od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICE
II WOJNY

ŚWIATOWEJ

Tomasz Mańkowski

NORAUTO, 
czyli zrób 
sobie sam

strona 6

TAK MYŚLĘ

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot 
pierwszym pierwszym 
polskim polskim 
HerkulesemHerkulesem

Jestem Jestem 
szczery, szczery, 
bo nie bo nie 
walczwalczę ę 
o wo włładzadzęę

Rozmowa z 

ANDRZEJEM 
SEWERYNEM, 

aktorem i reżyserem 
o światowych i polskich 

doświadczeniach nie tylko 
zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Seweryn, 
wybitny aktor i pedagog

Chcesz się zareklamować w „Twoim TYGODNIU”?
Napisz e-maila (twoj-tydzien@wp.pl) lub zadzwoń (602 638 409), 

a my przyjedziemy do Ciebie.
Cennik na stronie: www.twoj-tydzien.pl - Ceny negocjujemy!

TU PYTAJ OTU PYTAJ O
„„TWTWÓÓJ TYDZIEJ TYDZIEŃ”Ń”

Otrzymaliśmy liczne sygnały od Czytelników, że mają 
kłopoty ze zdobyciem „Twojego TYGODNIA WIELKO-
POLSKIEGO”. Teraz nie będzie już z tym problemów, bo 
o „TTW” będzie można pytać w 21 punktach rozsianych po 
całym Poznaniu – na parkingach strzeżonych USI SPÓŁ-
DZIELNI WIELOBRANŻOWEJ w Poznaniu oraz w na-
szym nowym Biurze Ogłoszeń: Poznań, ul. Chwiałkowskie-
go 11.

Oto wykaz tych punktów:
•ul. Grochowska 141/ul. Bukowska
•os. Kopernika/ul. Jugosłowiańska
•ul. Stawna 10 (przy pływalni)
•ul. 3 Maja 45 (przy Teatrze Polskim)
•os. Armii Krajowej bl. 105/ul. Orła-Kukułcza
•os. Czecha przy bl. 72/od ul. Wiatracznej
•os. Czecha przy bl. 97/ul. Piaśnicka
•os. Piastowskie/przy bl. 16 za sklepem „Beta”
•os. Piastowskie przy bl. 66/ul. Zamenhoffa
•os. Rusa przy bl. 10/ul. Kurlandzka
•os. Czecha przy bl. 114-128/ul. Kurlandzka
•os. Bolesława Chrobrego przy bl. 13,14
•os.  Bolesława Śmiałego przy bl. 15/ul. 

Umultowska
•os. Pod Lipami przy bl. 37/ul. Słowiańska
•os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 22/ul. Połabska
•os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 2/ul. Murawa
•os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 10/ul. Lechicka
•os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 13/ul. Lechicka
•os. Zwycięstwa przy bl. 24 

Twój TTwój TYDZIEŃYDZIEŃ do ręki do ręki

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. 602-693-199
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„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii 

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26
tel. 61 817-41-10

Godziny przyjęć: 
Pn-Pt 8.00-22.00  So 9.00-17.00  Ndz 9.00-15.00

Tajna agentka, film DVD 
94 min (polski lektor), reżyseria 
Tom  Vaughan, występują: Mi-
ley Cyrus, Jeremy Piven, Kel-
ly Osbourne, gatunek komedia/
akcja, produkcja USA 2012, Ki-
no Świat.

Molly (Miley Cyrus – 
gwiazda Hannah Montana 
i High School Musical 2) jest 
uroczą nastolatką, która pracu-
je z ojcem byłym policjantem, 
a obecnie prywatnym detekty-
wem.  Pewnego dnia zgłasza 
się do niej FBI z prośbą o po-
moc w ochronie córki jednego 

ze świadków, który wkrótce ma 
zeznawać przeciwko szefowi 
mafii. Molly jako tajna agentka 
trafia do college’u w sam środek 
różnych, nie zawsze czystych 
rozgrywek między uczelniany-
mi bractwami. Nowe koleżanki 
to nowe kłopoty, ale też świet-
na zabawa. 

Uniwersalny żołnierz: 
Dzień odrodzenia, film DVD, 
109 min, (polski lektor), reżyse-
ria John Hyams, występują: Je-
an-Claude van Damme, Dolph 
Lundgren, Scott Adkins, gatu-

nek akcja/ science-ficton, pro-
dukcja USA 2012, Kino Świat.

To czwarta cześć serii fil-
mów zrealizowanych pod wspól-
nym tytułem - Uniwersalny żoł-
nierz. John (Scott Adkins) jest 
jednym z uniwersalnych żołnie-
rzy. Pewnego wieczoru niezna-
ni sprawcy włamują się do jego 
mieszkania. W wyniku brutal-
nej napaści ginie jego żona i cór-
ka, zaś on sam zapada w śpiącz-
kę. Odzyskując pełnię sił i tro-
piąc morderców swojej rodziny, 
John trafia na ślady prowadzące 
do grupy elitarnych żołnierzy, 
którym przewodzi Luc Deve-
raux (Dolph Lundgren). Uważa-
ny niegdyś za wzór uniwersalne-
go żołnierza, Deveraux, prowa-
dzi ukrytą wojnę z rządem, któ-
ry dzięki nowoczesnej techno-
logii kieruje grupą specjalnych 
żołnierzy. Celem jego działań 
jest uwolnienie się spod tej wła-
dzy, a środkiem do tego jest wła-
śnie John i tajemnice jakie nie-
świadomie posiada.

07 zgłasza się. Opowieść 
o serialu Piotr K. Piotrow-
ski, kategoria biografie wspo-
mnienia, cena 32 zł, Prószyń-
ski i S-ka.

07 zgłasza się” to możli-
wie pełna wersja historii pro-
dukcji, która do dziś jest chęt-
nie oglądana przez miliony 
Polaków i cały czas zdoby-
wa nowych widzów. Kilka-
dziesiąt osób z zakamarków 
pamięci wydobywa zabaw-
ne, dramatyczne lub zwyczaj-
nie ciekawe szczegóły na te-
mat swojej pracy w seria-
lu, którego popularność trwa 
już czwarte dziesięciolecie. 
Większość z nich na począt-
ku rozmowy mówiła: „To by-
ło tak dawno… Nie pamię-
tam”. Dlatego to był ostat-
ni moment na napisanie ta-
kiej książki, w której znalazło 
się również miejsce na histo-
rię Milicji Obywatelskiej i od-
notowanie epizodów z dzie-
jów naszego kraju. Smacz-
kiem jest „Londyńska misja 
Borewicza” – opowiadanie, 

które jest próbą rekonstruk-
cji wydarzeń z udziałem ty-
tułowego bohatera, poprze-
dzających pojawienie się po-
rucznika Sławomira Borewi-
cza w pierwszym odcinku se-
rialu. Autor książki to dzien-
nikarz od lat specjalizujący 
się w medialnej obsłudze pol-
skich seriali. 

Assassin’s Creed: Po-
rzuceni Oliver Bowden, ce-
na 39,99 zł, Wydawnictwo 
Insignis.

Jestem doskonałym szer-
mierzem. I nieobce jest mi za-
dawanie śmierci. Nie czerpię 
z niego przyjemności. Mam 
do tego po prostu wrodzo-
ną łatwość - mówi bohater 
książki. Londyn, rok 1735. 
Haythama Kenwaya szkolo-
no w posługiwaniu się mie-
czem, odkąd tylko był w sta-
nie go unieść. Kiedy jego ro-
dzinny dom zostaje zaatako-
wany, a uzbrojeni napastnicy 
mordują mu ojca i uprowa-
dzają siostrę, Haytham broni 
go w jedyny znany sobie spo-
sób: zabija. To wydarzenia tej 

nocy zaprowadzą bohatera do 
Niderlandów, Ameryki, Da-
maszku czy Egiptu. To one 
sprawią, że nie spocznie, póki 
nie pomści śmierci ojca i nie 
odnajdzie uprowadzonej sio-
stry. Straciwszy rodzinę tra-
fia pod opiekę tajemnicze-
go nauczyciela, który szko-
li go na śmiertelnie groźnego 
zabójcę. Pałający żądzą ze-
msty Haytham rusza szukać 
winnych, nie ufając nikomu 
i kwestionując wszystko, co 
dotąd mu wpojono. Pośród 
spisków i zdrad zostaje wcią-
gnięty w odwieczne zmaga-
nia między asasynami  i tem-
plariuszami. 

Bling Ring Nancy Jo Sa-
les, tłumaczenie Magdalena 
Moltzan-Małkowska, literatu-
ra faktu, historia, cena 32 zł, 
Prószyński i S-ka.

Za serią najbardziej cy-
nicznych włamań we współ-
czesnej historii Hollywoodu 
stoi grupa rozrywkowych na-
stolatków, określających się 
mianem Bling Ring. W cią-

gu zaledwie roku okradli naj-
większe sławy „młodego Ho-
lywoodu” – Paris Hilton, Lind-
say Lohan, Orlando Blooma 
i innych. Zniknęły głównie 
ubrania, biżuteria, torebki… 
o łącznej wartości ponad 3 
milionów dolarów. Wyracho-
wane, zafascynowane życiem 
i wyglądem celebrytów nasto-
latki, korzystając z Facebo-
oka, Google Maps i TMS śle-
dziły każdy krok swoich przy-
szłych ofiar, planując zbrod-
nię doskonałą. Kiedy pierw-
sze doniesienia o włamaniach 
pojawiły się w mediach, świat 
zaczął zadawać sobie pyta-
nie – jak to możliwe, że na-
sza obsesja na punkcie cele-
brytów i ich życia osiągnęła 
aż tak karykaturalne rozmia-
ry? Bling Ring zaryzykowali 
wiele tylko dlatego, że każdy 
skradziony T-shirt czy zegarek 
sprawiał, że byli bliżej holly-
woodzkiego snu.

Koniec z cukrzycą i oty-
łością dr Marek Hyman,  ce-
na 45 zł, Wydawnictwo No-
wa Proza.

Ostatnie badania nauko-
we wykazały, że zaburzenia 
poziomu insuliny we krwi 
są główną przyczyną oty-
łości, cukrzycy, chorób ser-
ca. Niepohamowany apetyt 
na słodycze i węglowodany 
wysokoprzetworzone, wy-
sokie ciśnienie tętnicze- na 
te problemy ta książka jest 
potrzebna. Dr Hyman przed-
stawia swój oparty na

badaniach naukowych pro-
gram przywrócenia prawi-
dłowych poziomów insuliny 
i glukozy we krwi. Odkry-
wa 8 sposobów na wygranie 
z cukrzycą. Opisuje sześcio-
tygodniowy plan działania 
ku wyzdrowieniu. Dzięki te-
stom diagnostycznym, pora-
dom w kwestii suplementów 
diety i leków, strategiom re-
dukującym stres, planom 
posiłków i przepisom, a tak-
że wielu innym wskazów-
kom książka pomoże okre-
ślić z maksymalną dokład-
nością konkretne przyczy-
ny problemów z nadwagą 
i zdrowiem.  Chociaż książ-
ka ta dotyczy głównie otyło-
ści oraz cukrzycy typu 2, to 
może być również pomocna 
dla osób z cukrzycą typu 1, 
chcących żyć ze zdrowo wy-
równanym stężeniem gluko-
zy we krwi. Jest to rewela-
cyjny program utraty wa-
gi, zapobiegania chorobom 
i znakomitego samopoczu-
cia. „Po moich problemach 

z sercem w 2004 roku wpro-
wadziłem drastyczne zmia-
ny w swojej diecie i zakresie 
ćwiczeń fizycznych i wierzę, 
że nowa książka Dr Hymana 
zainspiruje Was w równym 
stopniu, jak on sam zainspi-
rował mnie” – stwierdził by-
ły prezydent Bill Clinton.

KOPIDOŁ I KWIACIA-
RECZKA Kazimierz Szy-
meczko, ilustrator Elżbieta 
Chojna, kategoria wiekowa 
14+, cena 23,90 zł, Wydaw-
nictwo Literatura.

Koniec roku szkolnego, 
wakacje. Nie dla każdego. 
Małgosię czeka pracowity se-
zon na straganie rodziców. 
Wiktor dorabia w zakładzie 
pogrzebowym ojca. Ich drogi 
krzyżują się podczas ostatnie-
go apelu szkolnego i już się 
nie rozchodzą. Razem wpa-
dają w tarapaty i razem, tro-
chę w ramach pokuty, a tro-
chę z potrzeby serca, zosta-
ją wolontariuszami w ośrod-
ku Caritasu. Świetna lektura 
nie tylko na lato.

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Stronę opracowała: MONIKA MAŃKOWSKA

A-Men, gra PC, seria Do-
bra Gra, cena 19,90 zł, Wy-
dawnictwo Techland. 

Jest to gra logiczna z ele-
mentami zręcznościowymi 
stworzona przez polskiego 
dewelopera, krakowskie stu-
dio Bloober Team. Dzięki ich 
pomysłom gracz ma okazję 
przenieść się w świat opa-
nowany przez A-droidy. Na-
szym zadaniem jest przejęcie 
kontroli nad armią i pokona-
nie jednostek wroga. Wspa-
niała przygoda jest jednak 
pełna śmiercionośnych pu-
łapek. W grze dostępne są 
cztery światy, a każdy z nich 
składa się z dziesięciu pozio-
mów, które są pełne zróżni-
cowanych wyzwań. Dyspo-
nujemy także postaciami po-
siadającymi unikalne zdol-
ności. Całość osadzona jest 
w rozległym i bogatym świe-
cie, w przyjemnej dla oka 
grafice.

KARAOKE MiniMini+, 
PC/DVD, cena w zestawie 
z mikrofonem 79,90 zł,  Wy-
dawnictwo Techland.

„Czarne Jagódki”, „Ogó-
rek wąsaty”, „Kaczuszki”, 
„Cztery słonie - zielone sło-
nie” i wiele, wiele innych! 
Łącznie 30 legendarnych hi-
tów RYBKI MiniMini, które 
dzieci uwielbiają. Składanka 
przeznaczona jest dla dzieci 
właściwie w każdym wieku. 
Karaoke można uruchomić 
zarówno w standardowym 
komputerze PC, jak odtwa-
rzaczu DVD bez konieczności 
używania komputera. Kara-
oke MiniMini+ zawiera orygi-
nalne teledyski razem z pod-
kładem muzycznym. Podczas 
zabawy można wybrać trzy 
różne tryby gry: solo, poje-
dynek oraz impreza. W zesta-
wie jest mikrofon. Program 
zawiera rożne stopnie trud-
ności, tak aby każdy z graczy 
mógł szkolić swoje umiejęt-
ności wokalne i rywalizować 
z przyjaciółmi. Każdy występ 
jest analizowany i oceniany. 
Karaoke jest intuicyjne w ob-
słudze. Posiada także funkcję 
rozpoznawania śpiewu. 

Z KOMPUTEREM NA TY

Rochard  seria Dobra 
Gra, cena 19,90 zł, Wydaw-
nictwo Techland.

Platformowa gra zręcz-
nościowa zrealizowana przez 
studio Recoil Games. Gracz 
jako górnik John Rochard pra-
cuje wraz ze swoją ekipą w ko-
smosie. Pewnego dnia, okazu-
je się, że znalazł się w nie-
właściwym miejscu i czasie, 
gdyż podczas pracy odkrywa 
pod ziemią strukturę budyn-
ków, która należy do obcej 
cywilizacji. Jego znalezisko 
jest atrakcyjne dla kosmicz-
nych piratów, którzy chcą je 
wykorzystać. Główny bohater 
zostaje rozdzielony ze swo-
ją ekipą i jego zadaniem jest 
uratować planetę oraz przy-
jaciół. Gracz może korzystać 
z szerokiego arsenału broni 
m.in. specjalnego pistoletu, 
który jest sterowany grawita-
cją, dzięki czemu umożliwia 
przenoszenie się, obracanie, 
podrzucanie i budowanie róż-
nych przedmiotów, które po-
mogą mu wyeliminować wro-
ga. Na uwagę zasługuje także 
specyficzne poczucie humoru 
głównego bohatera. 
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Przygotowanie:  TOMASZ MAŃKOWSKI

Zapraszamy osoby, które chcą się zajmować 
pozyskiwaniem reklamodawców i dobrze zarabiać 
(u nas prowizja zależy od obrotów i może nawet 

dochodzić do 30%).
Zgłoszenia: tel. 602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl 

z dopiskiem „praca”

 

MYJNIA 
SAMOCHODOWA

Rataje ul. Zamenhofa
/oś. Piastowskie 117

Precyzyjne Precyzyjne – – rręęczne czne 
mycie pojazdmycie pojazdóóww

Ekologiczne Ekologiczne 
śśrodki czystorodki czystośści ci 

renomowanych firmrenomowanych firm

607-66-10-67607-66-10-67
usimyjnia@wp.pusimyjnia@wp.pll

FIAT 500L LIVING
Fiat 500L Living odzna-

cza się wymiarami samocho-
du klasy kompaktowej, kom-
fortem i wyposażeniem ty-
powym dla kombi segmen-
tu C oraz obszernością i uni-
wersalnością  wnętrza pojaz-
du kategorii MPV. 

Dzięki trzeciemu rzędo-

wi siedzeń, 500L Living jest 
najbardziej kompaktowym 
pojazdem 5+2 typu MPV 
w swej kategorii; jego dłu-
gość/szerokość/wysokość 
wynosi odpowiednio 4350/
1780/1670 mm. Pomimo 
mniejszej o 200 mm długo-
ści niż klasyczne kombi seg-
mentu C, Fiat 500L Living 

zapewnia wyjątkowy kom-
fort jazdy, dużą przestrzeń 
pasażerską oraz bagażową – 
czego najlepszą ilustracją jest 
pojemność ładunkowa wyno-
sząca 638 litrów.

W momencie premie-
ry rynkowej gama jednostek 
napędowych obejmować bę-
dzie jeden tylko silnik benzy-
nowy – 105-konny 0.9 Twi-
nAir Turbo oraz dwa turbo-
diesle – 105-konny 1.6 Multi-
Jet II oraz 85-konny 1.3 Mul-
tiJet II (ten silnik dostępny 
także ze zautomatyzowaną 
skrzynią biegów). 

Fiat 500L Living produ-
kowany jest w nowej fabryce 
Kragujevac (Republika Ser-
bii). Pierwsze zamówienia 

we Włoszech przyjmowane 
są już od lipca bieżącego ro-
ku, a następnie również w in-
nych krajach europejskich. 
FIAT 500L TREKKING

Fiat 500L Trekking przy-
ciąga wzrok specyficznie ra-
sowym wyglądem, wyso-
kim zawieszeniem i specjal-
nymi zderzakami z „off-ro-
adowymi” płytami osłono-
wymi. Stylu nadają mu 17-
-calowe felgi z lekkiego sto-
pu o wzorze rombowym, sa-
tynowane klamki zewnętrz-
ne drzwi oraz boczne listwy 
ochronne nadwozia urozma-
icone wstawkami ze szczot-
kowanej stali. 

500L w wersji Trekking 
zapewnia dosyć miejsca dla 

dzieci czy przyjaciół w po-
dróży – a to za sprawą sięga-
jącej 3,17 m3  objętości ka-
biny pasażerskiej i obszerne-
go bagażnika o regularnym 
kształcie (pojemność do 455 
litrów z kompletem pasaże-
rów). 

Fiat 500L Trekking ofe-
rowany jest z dwoma silni-
kami benzynowymi: 95-kon-
nym 1.4 16v i 105-konnym 
0.9 TwinAir Turbo oraz dwo-
ma wysokoprężnymi: 105-
-konnym 1.6 MultiJet II i 85-
-konnym 1.3 MultiJet (ten sil-
nik dostępny także ze zauto-
matyzowaną skrzynią bie-
gów Dualogic).

Wersją silnikową praw-
dopodobnie najlepiej demon-

strującą „poznawczą naturę” 
nowego modelu jest bez wąt-
pienia wprowadzony ostatnio 
do gamy modelowej 500L, 
turbodiesel 1.6 MultiJet II 
o mocy 105 KM i momen-
cie obrotowym 320Nm. Jed-
nostka ta wykazuje się znacz-
ną elastycznością pracy, roz-
wijając wiodący w tym seg-
mencie wysoki moment ob-
rotowy przy niskich obrotach 
wału korbowego. Jest to więc 
idealne źródło mocy w każdej 
dosłownie sytuacji trakcyjnej 
i drogowej, silnik pozytyw-
nie przyjęty przez właścicieli 
500L - w czasie pierwszych 
4 miesięcy na silnik ten zde-
cydowało się 20 procent na-
bywców Fiata 500L.

Większa gama „Pięćsetki” 
Fiat przedstawił samochody 500L Living i 500L Trekking, czyli nowe wersje modelu 500 z 2007 roku.


