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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

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

Kosmetyki Bacchara 
Professional

Z KOMPUTEREM NA TY

„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

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

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Czy słonie boją się myszy? Hi-
storyjki dla ciekawskich dzie-
ci Christian Dreller, tłumacze-
nie Mirosława Sobolewska, 
cena 28 zł, Prószyński i S-ka.

Ziemia jest regularną ku-
lą? A w Kosmosie panuje ide-
alna pustka? Kiedy robisz 
zeza, oczy mogą tak zostać 
na zawsze? Dżdżownice lu-
bią deszcz? Kropki zdradzają 
wiek biedronki? Keczup wy-
myślono w Ameryce? Tak się 
powszechnie sądzi, ale czy 
to prawda? Ależ skąd! Borys 
i Marek znajdują rannego kru-
ka i zanoszą go do weteryna-
rza. Tam dowiadują się, jak 
należy postępować z pisklęta-
mi. Weterynarz tłumaczy im 
również, że wbrew obiegowej 
opinii kruki są bardzo troskli-
wymi rodzicami. Antoś uwiel-
bia frytki i mało się rusza, sta-
jąc się obiektem kpin kolegów 
w klasie. Czy frytki rzeczy-
wiście są niezdrowe? Na fil-
mie Indianie galopują za wi-
kingami na koniach – tylko 
skąd je wzięli, gdy w owych 
czasach w Ameryce nie by-
ło koni i dopiero Europejczy-
cy po odkryciu jej przez Ko-
lumba sprowadzili te zwierzę-
ta na amerykański kontynent? 
Książka zawiera pomysłowe 
historyjki wyjaśniające i pro-
stujące stereotypy, obiegowe 
opinie i powszechne poglądy, 
bawiąc i dostarczając docie-
kliwym czytelnikom solidnej 
porcji wiedzy.

Blok rysunkowy pająka Kle-
ofasa tekst i ilustracje Daniel 
de Latour, cena 15 zł, Nasza 
Księgarnia. 

Dla fanów książki „Opo-
wiem ci, mamo, co robią pa-
jąki” i nie tylko! Blok rysun-
kowy, kolorowanka oraz zbiór 

łamigłówek w jednym. Wspa-
niała, twórcza rozrywka dla 
małych artystów i miłośni-
ków przyrody. Dzieci nauczą 
się, jak narysować pająka oraz 
inne stworzenia, zaprojektu-
ją wzór pajęczyny i wykona-
ją wiele innych zadań. A na 
odwrocie każdej strony znaj-
dą dużo wolnego miejsca dla 
własnych pomysłów! Dodat-
kowym walorem tej publikacji 
są przygotowane przez specja-
listkę ciekawostki przyrodni-
cze nie tylko o pająkach. 

Basia i narty Zofia Stanecka, 
seria Basia, ilustrator Marian-
na Oklejak, wiek dzieci 3- lat, 
cena 14,99 zł, Wydawnictwo 
Egmont.

Basia to współczesna, za-
bawna i mądra przyjaciółka 
dla Twojego dziecka. Przy-
gody Basi pomagają dziec-
ku zrozumieć świat, pokazują, 
jak poradzić sobie w trudnych 
sytuacjach. Swym humorem 
rozśmieszają dzieci i doro-
słych. Basia razem z całą ro-
dziną wyjeżdża w góry. Tata 
ma ją nauczyć jeździć na nar-
tach. To zadanie z pozoru wy-
daje się bardzo łatwe...Wcze-
śniej o kupowaniu spodni nar-
ciarskich czytaliśmy w książ-
ce Basia i moda.

Moja mama Gorylica Fri-
da Nilsson, tłumaczenie, 
Agnieszka Stróżyk, ilustracje 
Lotta Geffenblad, wiek 6+,  
cena 27,90 zł, Wydawnictwo 
Zakamarki. 

Pewnego dnia przed do-
mem dziecka Czysty Kąt, na 
starannie zagrabionej żwi-
rowej alejce, hamuje z pi-
skiem opon rozklekotane vo-
lvo. Wysiada z niego... gory-
lica! Przyjechała, by adop-
tować jedną z sierot. Niemal 
od razu wie, które to będzie 
dziecko. Biedna Jonna! Tak 
marzyła, żeby jej mama by-
łą elegancka i pachniała per-
fumami. Gorylica jest wiel-
ka‚ niezgrabna i niechlujnie 
ubrana. W dodatku podobno 
pożera dzieci. Niestety Jonna 
nie ma wyboru. Gorylica za-
biera ją ze sobą. Jaki los cze-
ka Jonnę? Czy spełnią się jej 
obawy? I czy wróci do domu 
dziecka, gdy tak postanowi 
urząd gminy? Książka Fri-
dy Nilsson, szwedzkiej autor-
ki młodego pokolenia, z hu-
morem i dużą dozą absurdu 
przekonuje, jak bardzo pozo-
ry mogą mylić. 

Młody samuraj 8. Krąg nie-
ba Chris Bradford, wiek 10-
-14 lat, cena 34,90 zł, Nasza 
Księgarnia. 

 Ostatni tom przygód mło-
dego samuraja wraz z prezen-
tem dla czytelników niepu-
blikowanym dotąd w Polsce 
opowiadaniem o Jacku! 

Jack ucieka, by ocalić 
życie. Port Nagasaki jest już 
blisko, lecz samuraje szo-
guna szykują się do zadania 
ostatecznego ciosu. Podob-
nie jak Kazuki, dawny ry-
wal Jacka. Każda droga jest 
zablokowana, a każda gór-
ska przełęcz strzeżona, kiedy 
chłopak podejmuje ostatecz-
ny wysiłek, by dotrzeć do 
bezpiecznej przystani. Ści-
gany przez całą Japonię, po-
trzebuje cudu, by przetrwać. 
A nawet jeśli dotrze do ce-
lu wędrówki, czy znajdzie 
statek, który zawiezie go do 
domu? Czy wcześniej spło-
nie na stosie? Jego przezna-

czenie zna jedynie krąg nie-
ba… 

Zosia z ulicy Kociej. Na wy-
cieczce Agnieszka Tyszka, 
ilustracje Agata Raczyńska,  
wiek 6-10 lat, cena 24,90 zł, 
Nasza Księgarnia.  

Cześć! To znowu ja, Zo-
sia! Czy wiecie, że mój imie-
ninowy front polarno-mor-
ski, zwany w tradycji ludo-
wej zimną Zośką, nie zawiódł 
także w tym roku? Niebo za-
snuwają ciemne chmury, 
a tulipany na grządkach na-
wet nie otworzyły oczu. Stoją 
na baczność, jeden przy dru-
gim, z ciasno stulonymi płat-
kami. Szkoda, bo ja uważam, 
że tulipany są najładniejsze 
właśnie wtedy, gdy calutkie 
się rozchylają, uśmiechając 
się szeroko do słońca. Pachną 
wtedy tak niezwykle … Tym 
razem Zosia opuszcza ulicę 
Kocią i przeżywa niezwykłe 
przygody w plenerze. W czę-
ści szóstej między innymi: 
kupowanie kaloszy dla moty-
la, wesele w Zgniłkach oraz 
lokalne atrakcje: kojot nocny 
i kondor mazurski. 

Samochodowy blok rysun-
kowy teks i ilustracje Artur 
Nowicki, cena 15 zł, Nasza 
Księgarnia. 

Blok rysunkowy, koloro-
wanka oraz zbiór łamigłówek 
i ciekawostek w jednym. 
Wspaniała, twórcza rozryw-
ka dla małych artystów i mi-
łośników motoryzacji. Dzieci 
łatwo i z przyjemnością na-
uczą się, jak narysować ko-
parkę w kapeluszu oraz in-
ne pojazdy czy odgadną, co 
zostało zakopane w piasku 
i wykonają wiele innych za-
bawnych, twórczych zadań. 
A na odwrocie każdej strony 
z gotowym zadaniem znaj-
dą dużo wolnego miejsca na 
realizację własnych pomy-
słów! Dodatkowym walorem 
są przygotowane przez ilu-
stratora motoryzacyjne cie-
kawostki. 

Cenega, oficjalny part-
ner BANDAI NA-

MCO Games Europe 
S.A.S. w Polsce, Czechach, 
na Słowacji oraz Węgrzech 
informuje, że równocze-
śnie z europejską premierą 
– w sprzedaży znalazła się 
polska wersja językowa 
gry F1 2014. Tytuł ukazał 
się na komputery osobiste 
z systemem Windows oraz 
konsole Xbox 360 i Play-
Station®3. Komentatorem 
w polskiej wersji języko-
wej jest ekspert motoryza-
cyjny, Andrzej Borowczyk. 
F1 2014 jest zwieńczeniem 
pięcioletniego okresu do-

pracowywania kolejnych gier z nagradzanej serii FORMUŁA 
1 i oferuje fanom najlepszy możliwy produkt tego typu. F1 2014 
uwzględnia radykalne zmiany regulaminu z bieżącego roku – 
najważniejsze w 60-letniej historii tego sportu – łącznie z regu-
lacjami aerodynamiki i podrasowania silników. Większość dru-
żyn zmieniła zawodników i pojawiły się nowe tory. Gracze do-
świadczą też różnicy w prowadzeniu nowych bolidów.  Nowy 
system tworzenia kierowcy szybko rozpoznaje umiejętności gra-
cza i dopasowuje poziom gry do optimum, podczas gdy regulo-
wane poziomy trudności pozwalają na współzawodnictwo na 
coraz wyższym pułapie. Naprawdę doświadczeni gracze mogą 
sami ustawić własny poziom trudności, by uczestniczyć w praw-
dziwym dla siebie wyzwaniu. 
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Krzysztof Skrzypinski
 miejsce 1

do Rady Miasta Poznania
Krzysztof Skrzypinski PO plakat_A3 poziom -L3.indd 1 14-10-15 10:05

Twój kandydat z Jeżyc, Łazarza, Ogrodów

To codzienna, telewizyjna „żołnierka”
Rozmowa z ROBERTEM JANOWSKIM, piosenkarzem i aktorem, prowadzącym program „Jaka to melodia” 

- Lubi pan kobiety
- Bardzo.
- A chętnie pan im po-

maga?
- Swoim bardzo. Z resz-

tą lubię, tak po prostu, poma-
gać bezinteresownie. Każ-
demu, bez względu na płeć 
i wiek. Często to robię. 

- Dochód z niektórych 
koncertów przeznacza pan 
na cele charytatywne, na 
przykład na badania mam-
mograficzne. 

- Profilaktyka jest naj-
ważniejsza. Wszystkie pa-
nie powinny to już wie-
dzieć. Samochodem się jeź-
dzi i po dziesięciu tysiącach 
kilometrów zabiera go do 
przeglądu. Dlaczego więc 
każdy człowiek nie ma za-
bierać siebie na regularnie 
badania. To powinno być 
normalne. 

- Nie każda kobieta 
o tym wie. Często bywa 
już za późno na jakiekol-
wiek leczenie i wiele z nich 

umiera. Pan boi się śmier-
ci?

- Wszystkie kobiety ma-
ją wybór. Jak już powiedzia-
łem, najważniejsza jest pro-
filaktyka. Nie można z nią 
zwlekać. A ja? Nie boję się 
śmierci. Oczywiście, szkoda 
mi będzie życia, bo jeszcze 
mógłbym zrobić wiele faj-
nych rzeczy, przeczytać ty-
le nieprzeczytanych książek. 
Ale cóż… 

- Pan – aktor, piosen-
karz, prowadzący bardzo 
popularny program „Jaka 
to melodia”, poeta, a na-
wet tancerz, nie powiedział 
chyba jeszcze ostatniego 
słowa na scenie? 

- Udział jakiś czas te-
mu w programie „Taniec 
z gwiazdami” to była tyl-
ko przygoda. Jestem aktyw-
ny artystycznie. Nie chodzi 
o to, że wciąż szukam cze-
goś, czego nigdy nie doty-
kałem. Spełniam się w tym, 
co mam. Lubię śpiewać, 

prowadzić swój program 
telewizyjny, choć on tyl-
ko państwu wydaje się lek-
ki, łatwy i przyjemny. Po-
zornie wydaje się, że jest 
luzik, uczestnik przyjdzie, 
odgadnie, zaśpiewa i tyle. 
A to codzienna, telewizyj-
na „żołnierka”. Chętnie za-
proszę was do studia, by-
ście zobaczyli, jak praco-
chłonne jest przygotowanie 
jednego programu „Jaka to 
melodia”. Ale odczuwam 
przy tym wielką przyjem-
ność. Spotykam fantastycz-
nych ludzi i wciąż słucham 
muzyki, bez której pewnie 
by mnie nie było. 

- A nie marzy pan, by 
odpocząć od tej codziennej 
„żołnierki”, zniknąć?

- Czasem to robię. Mo-
gę nawet tutaj. To kwestia 
świadomości i emocji. A tak 
fizycznie znikam sobie pod-
czas wakacji. Ach…aż się 
rozmarzyłem. (mb)

FOT. - HANNA KAUP
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Nowa pomoc na rynku pracy
Od maja 2014 roku powiatowe urzędy pracy w całym kraju mogą 
wspierać osoby bezrobotne w poszukiwaniu pracy, przy pomo-
cy nowych form aktywizacji. Nowelizacja ustawy wprowadziła 
wiele zmian, np. personalizację pomocy w urzędzie – osoba 
bezrobotna jest zawsze obsługiwana przez jednego doradcę 
klienta – a także nowe formy pomocy finansowej takie jak bony 
szkoleniowe, stażowe czy zatrudnieniowe. 

Pomoc w formie bonów może 
być udzielona osobom mło-

dym do 30. roku życia. Ideą ta-
kiego wsparcia jest zaktywizo-
wanie osób bezrobotnych, by wy-
szły z inicjatywą i same zadecy-
dowały np. w przypadku bonu 
szkoleniowego, zarówno o kie-
runku szkolenia, które chciałyby 
ukończyć, jak również o placów-
ce szkoleniowej, w której chcą 
zdobyć nowe kwalifikacje. De-
cyzje dotyczące możliwości sko-
rzystania z form pomocy, podej-
mowane są wraz z doradcą klien-
ta w urzędzie, w oparciu o Indy-
widualny Plan Działania stwo-
rzony przez doradcę wspólnie 
z klientem. 

Powiatowy Urząd Pracy w Po-
znaniu pozyskał dodatkowe środ-
ki finansowe na realizację pro-
gramów, których głównym celem 
była aktywizacja osób bezrobot-
nych z wykorzystaniem nowych 
form pomocy.

Realizowany był program 
„Bony dla młodych”. W jego ra-
mach 122 osoby do 30. roku ży-
cia otrzymały bony (bon zatrud-
nieniowy  11 osób, bon stażowy  
- 50 osób, bon szkoleniowy - 61 
osób). Łączny koszt programu 
wyniósł 547.000 zł. Poznański 
urząd realizował także program 
„Wspieramy dojrzałość”, na któ-
re realizację pozyskał 67.200 zł. 
w ramach podjętych działań, 20 
osób w wieku 50+ podjęło za-
trudnienie. Taka możliwość za-
istniała dzięki nowej formy po-
mocy, jaką jest dofinansowanie 
do wynagrodzenia za zatrudnie-
nie skierowanego bezrobotnego, 
który ukończył 50. rok życia.

To świadczenie, urząd mo-
że, na podstawie zawartej umo-
wy, przyznać pracodawcy lub 
przedsiębiorcy, jeśli zatrudni 
skierowaną osobę bezrobotną, 
przez okres:

- 12 miesięcy - w przypadku 
zatrudnienia bezrobotnego, któ-
ry ukończył 50 lat, a nie ukoń-
czył 60,

- 24 miesięcy - w przypadku 
zatrudnienia bezrobotnego, który 
ukończył 60 lat.

Rok 2014, poza sporymi zmia-
nami w sposobie pracy służb za-

trudnienia, przyniósł ogólną po-
prawę sytuacji na rynku pracy. 
Pracodawcy chętniej zatrudnia-
ją nowych ludzi, co przejawia 
się zwiększoną liczbą ofert pra-
cy. Do 31 października br. po-
znański urząd pracy dyspono-
wał 13.831 ofertami zatrudnie-
nia. Ostatnio tak wysoką liczbę 
odnotowano na końcu 2008 roku 
– były wówczas 13.404 oferty. 
Jednak sytuacja nie jest jeszcze 
tak dobra, jak przed spowolnie-

niem gospodarczym, gdy w 2007 
urząd dysponował 17.480 oferta-
mi pracy. 

Od początku 2015 roku 
urzędy pracy, będą już w pełni 
aktywizować osoby bezrobot-
ne z wykorzystaniem nowych 
narzędzi. Warto zatem dokład-
nie poznać wprowadzone moż-
liwości, bowiem ciekawe for-
my współpracy i aktywizacji są 
szansą zarówno dla osób bez-

robotnych jak i pracodawców 
i przedsiębiorców. 

Szczegółowe opisy 
wszystkich form 

współpracy znajdują 
się na stronie 
Powiatowego 
Urzędu Pracy 
w Poznaniu: 

www.pup.poznan.pl 

Bon szkoleniowy Bon stażowy Bon zatrudnieniowy 

bon szkoleniowy – przyznawany 
na wniosek osoby bezrobotnej -  
stanowi gwarancję skierowania na 
wskazane przez nią szkolenie oraz 
opłacenie poniesionych kosztów.

Bon stażowy, to gwarancja 
skierowania osoby bezrobotnej 
do odbycia 6 miesięcznego stażu 
u pracodawcy, pod warunkiem, 
że pracodawca zobowiąże się 
zatrudnić osobę bezrobotną  po 
jego zakończeniu na kolejnych 6 
miesięcy. 

Przyznanie bonu zatrudnieniowego 
osobie bezrobotnej stanowi dla 
przyszłego pracodawcy gwarancję 
refundacji przez urząd pracy części 
kosztów wynagrodzenia i składek 
na ubezpieczenia społeczne.

Wysokość bonu szkoleniowego to 
maksymalnie 100% przeciętnego 
wynagrodzenia. Finansowaniu 
podlegają koszty:
-  jednego lub kilku szkoleń, w tym 

kosztów kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego,

-  niezbędnych badań lekarskich 
lub psychologicznych, 

-  przejazdu na szkolenia,
-  zakwaterowania, jeśli zajęcia 

odbywają się poza miejscem 
zamieszkania.

W ramach bonu stażowego zostaną 
sfinansowane:
-  koszty przejazdu do i z miejsca 

odbywania stażu, 
-  koszty niezbędnych badań 

lekarskich lub psychologicznych. 
Pracodawca, który zatrudni 
o s o b ę  b e z r o b o t n ą  p r z e z 
deklarowany okres 6 miesięcy, 
otrzyma premię w wysokości 
1 500 zł.  

Realizacja bonu zatrudnieniowego 
następuje na podstawie umowy 
z a w a r t e j  m i ę d z y  u r z ę d e m 
a pracodawcą, w ramach której:
-  pracodawca zobowiązany jest do 

zatrudnienia osoby bezrobotnej 
przez okres 18 miesięcy (12 
miesięcy dofinansowania + 6 
miesięcy dalszego zatrudnienia),

-  urząd refunduje pracodawcy 
część kosztów wynagrodzenia 
i składek na ubezpieczenia 
społeczne przez okres 12 
miesięcy, w wysokości 100 % 
kwoty zasiłku.

Z okazji otwarcia w dniach od 
13 do 23 listopada w sklepie 

Lidl w Skórzewie przy ul. Po-
znańskiej 100 Klienci będą mo-
gli znaleźć mnóstwo wysokiej ja-
kości produktów w promocyjnych 
cenach. Wszystkie świeże owoce 
„Ryneczku Lidla” oferowane bę-
dą 20% taniej. Polecamy szero-
ką gamę wędlin PIKOK o wyrazi-
stym smaku ze starannie dobrany-
mi przyprawami – w promocyjnej 
cenie, nagrodzona godłem „Teraz 

Polska” kiełbasa krakowska su-
cha już za 8,99 zł (cena reg. 13,99 
zł/400g), aromatyczne kabanosy 
w cenie 3,77 zł (cena regularna 
5,99 zł/120 g) i szlacheckie przy-
smaki: sarmacki z szynką, golonkę 
kresową lub mięsiwo po staropol-
sku w cenie 3,99 zł (cena reg. 6,25 
zł/300 g).

Będzie można spróbować pie-
czywo „Chrupiące z pieca” np. 
pysznego chleba żytniego na natu-
ralnym zakwasie za 1,69 zł (cena 

Pierwszy sklep sieci Lidl w Skórzewie
13 listopada o godzinie 8 przy ulicy Poznańskiej 100 w Skó-

rzewie koło Poznania otwarty zostanie nowy sklep sieci Lidl! 
Z tej okazji wszystkich mieszkańców tych okolic zapraszamy 
do uczestniczenia w festynie oraz zakupów w promocyjnych 
cenach. 

reg. 2,49 zł/szt.). W promocji - 0,79 
zł dostępne będą croissanty maśla-
ne  (cena reg. 1,19 zł/szt.) oraz peł-
ne ziarna bułki fitness - 0,59 zł (cena 
reg. 0,89 zł/szt.). W nowym sklepie 
w Skórzewie  znaleźć będzie można 
artykuły przemysłowe między inny-
mi: ubrania dla mężczyzn, pościele 
i ręczniki, poliwęglanowe walizki, 
teleskop, maszynę do szycia over-
lok, automat do pieczenia chleba 
oraz wiele innych ciekawych pro-
duktów.

Z okazji otwarcia nowego 
obiektu, organizatorzy dla go-
ści zaplanowali festyn z atrak-
cjami! Wszystkich mieszkań-
ców Skórzewa i okolic zaprasza-
my 13 listopada już od 8.00 - 
można wziąć udział w pokazach 
kulinarnych i degustacjach po-
traw przygotowanych z produk-
tów dostępnych w sklepach Lidl. 
Goście zostaną też poczęstowa-
ni tortem. Dla najmłodszych bę-

dzie wiele konkur-
sów i zabaw.

Pierwszy sklep 
sieci Lidl w Skórze-
wie koło Poznania 
ma ponad  1200 me-
trów kwadratowych 
powierzchni sali 
sprzedaży. W skle-
pie zastosowano 
liczne nowoczesne 
ekologiczne rozwią-
zania - system od-
zysku ciepła z urzą-
dzeń chłodniczych 
i zużytego powie-
trza (rekuperację), 

ogrzewanie w oparciu o gruntowe 
wymienniki ciepła oraz energoosz-
czędne oświetlenie LED. Placów-
ka będzie czynna od poniedziałku 
do soboty w godzinach od 8 - 21, 
a w niedzielę od 9 - 18. Do obsługi 
sklepu zatrudniono około 25 osób. 
Dla Klientów przygotowano około 
90 miejsc parkingowych.

- Nasze sklepy stały się miej-
scem codziennych zakupów dla mi-
lionów Polaków. Stale dążymy do 
tego, aby zapewniać Klientom cie-
kawą ofertę i produkty wysokiej ja-
kości w atrakcyjnej cenie – podsu-
mowuje Anna Biskup, PR Manager 
Lidl Polska. -

Codziennie do naszych sklepów 
dostarczane są świeże owoce oraz 
warzywa w ramach Ryneczku Li-
dla, a od rana można kupić „Chru-
piące z pieca” - pachnące pieczy-
wo i ciastka odpiekane na miejscu. 
W nowo otwartym sklepie w Skó-
rzewie dostępne będą m.in. pro-

dukty docenianych, oryginalnych 
marek Lidl takich jak „Bluedino”, 
„Pilos”, „Pikok” oraz „Fruit Jum-
bo”. Dodatkowo Klienci będą mo-
gli korzystać z oferty tygodni tema-
tycznych z produktami charaktery-
stycznymi dla różnych kuchni świa-
ta oraz z bogatej oferty tekstyliów 
i artykułów przemysłowych, któ-
re w naszej ofercie pojawiają się 
średnio dwa razy w tygodniu.

Dla naszych Czytelników 
mamy w prezencie 7 koszy 
z produktami, które można 
kupić w sklepach Lidl (war-
tość ok. 50 zł). Prosimy o jak 
najszybsze przysłanie maila 
na adres nagrody.twoj.tydzie-
n@wp.pl z hasłem  Lidl Skó-
rzewo i dokończeniem zdania: 
„Mój ulubiony produkt z sieci 
Lidl to …,ponieważ….”. Na-
grodzone zostaną osoby, któ-
re udzielą najciekawszych od-
powiedzi. Termin ich przesyła-
nia upływa 20 listopada .
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Powiat nagrodzony w Sejmie

Medal dla Starosty
Jan Grabkowski, Starosta Poznański, otrzymał Medal Komisji 
Edukacji Narodowej, będący – jak podkreśliła Elżbieta Walko-
wiak, Wielkopolski Kurator Oświaty – najważniejszym odzna-
czeniem przyznawanym nauczycielom oraz osobom związanym  
z oświatą. Uroczystość wręczania medali miała miejsce w auli 
I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Nagrody i stypendia dla najzdolniejszych 
uczniów szkół Powiatu Poznańskiego

W Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się uroczystość podsumowa-
nia i ogłoszenia wyników Konkursu „Innowacyjny Samorząd”. 
Nagrodę główną w kategorii „Sport i turystyka” otrzymał Powiat 
Poznański za „Wykreowanie w 2012 roku produktów turystycz-
nych Powiatu Poznańskiego („Aktywnie dookoła Poznania”, 
Naturalnie dookoła Poznania”, „Śladami Podróżników dookoła 
Poznania”, „Park Orientacji Przestrzennej”)”. Nagrodę odebrał 
Starosta Poznański, Jan Grabkowski. Powiat Poznański był też 
nominowany w dwóch innych kategoriach oraz otrzymał Tytuł 
Honorowy – Powiat Innowacyjny 2014.

Nagrodzony produkt turystycz-
ny jest uporządkowanym zbio-

rem informacji o atrakcjach tury-
stycznych Powiatu Poznańskiego. 
W jego skład wchodzą elementy 
o nazwach: „Aktywnie dookoła Po-
znania” (zebrane wydarzenia spor-
towe i turystyczne organizowane 
na rzecz mieszkańców); „Natural-
nie dookoła Poznania” (promocja 
tradycji i zwyczajów charaktery-
stycznych dla regionu poznańskie-
go); „Śladami Podróżników do-
okoła Poznania” (działania zachę-
cające do zwiedzania miejsc zna-
nych i mniej znanych, które war-
to odwiedzić); oraz „Park Orienta-
cji Przestrzennej” (innowacyjny na 
skalę europejską model przestrze-
ni, służący rehabilitacji podopiecz-
nych Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach oraz 

ich integracji ze środowiskiem 
osób zdrowych).

Powiat Poznański otrzymał 
również nominację w katego-
rii „Kształcenie zawodowe i usta-
wiczne” za projekt  „Kształcenie 
zawodowe na potrzeby rynku pra-
cy Metropolii Poznań w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Po-
znański”. W uzasadnieniu nomina-
cji czytamy: „Szkoły prowadzone 
przez Powiat otworzyły się na nowe 
kierunki kształcenia, w porozumie-
niu z pracodawcami oraz na bazie 
raportów dotyczących bezrobocia 
i popytu na pracowników określo-
nych branż przygotowywane przez 
Powiatowy Urzędu Pracy. Co istot-
ne, tutejsze szkoły podjęły współ-
pracę z największymi wielkopolski-
mi przedsiębiorcami (np. Volkswa-
gen Poznań, SKF Polska, Solaris 
Bus&Coach, PANOPA Logistic Pol-

ska). W ramach współpracy funk-
cjonują np. klasy patronackie ww. 
firm. Uczniowie łączą naukę zawodu 
z pracą w danej firmie, dzięki czemu 
mogą zdobywać niezbędne doświad-
czenie. Szkoły powiatowe współpra-
cują także z Cechami Rzemieślniczy-
mi wspierając tym samym również 
zawody zanikające.”

Kolejną nominację Powiat 
Poznański otrzymał w kategorii 
„Kultura”. W tym przypadku wy-
różniono „Otwarty Uniwersytet 
Powiatu Poznańskiego”. 

Ten projekt obejmuje cykl wy-
kładów o charakterze akademickim, 
dotyczący życia społecznego, go-
spodarczego oraz różnych dziedzin 
nauki, jak np.: historia czy socjo-
logia i pokazuje relację pomiędzy 
historią a współczesnością powiatu 
poznańskiego i jego mieszkańców. 
Wykłady skierowane są do miesz-
kańców regionu  wywodzących się 
z różnych grup społecznych i będą-
cych w różnym wieku. Organizator 
zapewnia najwyższy poziom profe-
sorski, a także udział cenionych po-
staci z różnych dziedzin życia pu-
blicznego. 

Tomasz Sikorski
Wydział Promocji 

i Aktywności Społecznej

Dwudziestego drugiego października w Starostwie Powiatowym 
odbyła się XLV Sesja Rady Powiatu w Poznaniu, której tematem 
przewodnim była oświata. Tomasz Łubiński, Wicestarosta Po-
znański, przedstawił w formie prezentacji Informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. 
Podczas Sesji uroczyście wręczono też stypendia Rady Powiatu 
w Poznaniu oraz Nagrody Starosty Poznańskiego dla najzdol-
niejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat. 

Stypendia, wraz z gratulacjami 
i pamiątkowymi dyplomami, 

z rąk Krzysztofa Robaszyńskiego, 
Wiceprzewodniczącego Rady Po-
wiatu w Poznaniu oraz Jana Grab-
kowskiego, Starosty Poznańskie-
go, odebrało 42 uczniów, którzy 
w poprzednim roku nauki w szko-
le ponadgimnazjalnej lub gimna-
zjum, prowadzonych przez Powiat 
Poznański uzyskali średnią ocen 
minimum 5,0. 

W nagrodę, w roku szkolnym 
2014/2015 przez 10 miesięcy bę-
dą otrzymywać stypendium w wy-
sokości 250 zł miesięcznie. Sty-
pendia Rady Powiatu w Poznaniu 

wręczone zostały uczniom z: Ze-
społu Szkół w Kórniku, Zespołu 
Szkół nr 1 im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Swarzędzu, Zespo-
łu Szkół nr 2 w Swarzędzu, Ze-
społu Szkół w Puszczykowie, Ze-
społu Szkół im. Jadwigi i Włady-
sława Zamoyskich w Rokietnicy, 
Zespołu Szkół im. Gen. Dezydere-
go Chłapowskiego w Bolechowie 
oraz Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku 
w Owińskach. 

Starosta Poznański nagrodził 
3 uczniów za wybitne osiągnięcia 
sportowe oraz 15 uczniów zasad-

niczych szkół zawodowych za do-
bre wyniki w nauce. Warto dodać, 
że najzdolniejsi uczniowie ZSZ 
Nagrodę Starosty Poznańskiego 
otrzymali po raz pierwszy. 

Jan Grabkowski podkreślił, że 
Powiat Poznański od lat stawia na 
kształcenie zawodowe. Nagrody 
Starosty Poznańskiego otrzyma-
li uczniowie: Zespołu Szkół nr 2 
w Swarzędzu, Zespołu Szkół im. 
Jadwigi i Władysława Zamoyskich 
w Rokietnicy, Zespołu Szkół   im. 
Gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie, Zespołu Szkół nr 
1 im. Powstańców Wielkopolskich 
w Swarzędzu oraz Zespołu Szkół 
im. Adama Wodziczki  w Mosi-
nie.

Wszyscy tegoroczni nagrodze-
ni są dowodem na to, że warto in-
westować w edukację. 

 Agnieszka Przybylska
Wydział Edukacji

- To nagroda za całokształt na-
szej pracy. Kilka lat temu postawi-
liśmy w powiecie poznańskim na 
kształcenie zawodowe i w tej chwili 
stoi ono na najwyższym poziomie. 
Cieszę się, że zostało to zauważone 
– powiedział Jan Grabkowski. 

Starosta Poznański medal ode-
brał z rąk Elżbiety Walkowiak oraz 
Piotra Florka, Wojewody Wielko-
polskiego.

- Cieszę się, że możemy w ten 
sposób docenić pracę osób związa-

nych ze szkolnictwem oraz oświa-
tą. Wszyscy bowiem zdajemy sobie 
sprawę, że praca nauczyciela do ła-
twych nie należy. Takie spotkania, to 
także świetna okazja, aby powspomi-
nać oraz porozmawiać o problemach 
oświaty – stwierdził Piotr Florek. 

W trakcie uroczystości w I LO 
medale odebrali nauczyciele z ca-
łej Wielkopolski.

Tomasz Sikorski
Wydział Promocji 

i Aktywności Społecznej
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

TAK  MYŚLĘ

O  po-
p i -

s a c h 
t r z e c h 
chłopców 
z  P i S - u 
nie chcia-
łem pisać, 

Polecieli i... wylecieli

bo tak nabroili, że moż-
na czuć się zażenowanym 
i... słów brakuje. Dosze-
dłem jednak do wniosku, 
że należy się przełamać, 
bo takich ludzi nam nie 
potrzeba – zarówno w po-
lityce, jak i w kuchni baru 
mlecznego. Ba, tym bar-
dziej w polityce.

Przypomnijmy, Adam 
Hofman wraz  z  dwo-
ma kumplami partyjny-
mi (Mariuszem A. Kamiń-
skim i Adamem Rogackim)  
wyłudził z Kancelarii Sej-
mu każdy po 2,5 tysią-
ca złotych zaliczki na jaz-
dę samochodem do Ma-
drytu (około 3 tysiące ki-
lometrów w jedną stronę), 
a polecieli sobie do pra-
cy w Zgromadzeniu Par-
lamentarnym Rady Europy 
tanimi liniami lotniczymi, 
płacąc za bilet mniej niż 

400 złotych. Panowie po-
słowie zabrali ze sobą żo-
ny, które w samolocie wyję-
ły swoją gorzałkę, a potem 
rozkręciły awanturę z za-
łogą samolotu, bo samo-
lot to nie harcerski namiot, 
w którym pije się z plasti-
kowego kubka ciepłą wó-
deczkę przytarganą w ple-
caku. Gdyby nie ta awan-
tura nikt by się nie dowie-
dział o przekrętach posel-
skich, czyli po raz kolejny 
sprawdza się powiedzenie, 
że pić trzeba umieć. Trzeź-
wieć zresztą też.

W Madrycie posłowie 
PiS także się nie przemę-
czali – pewnie kac nie da-
wał żyć. Nie głosowali, 
nie weszli nawet do sa-
li posiedzeń, i nie chcieli 
nawet wziąć dokumentów 
z posiedzeń Zgromadze-
nia, choćby po to by sobie 
w powrotnej drodze poczy-
tać, co tam inni uchwalili. 
Nic ich nie interesowało 
oprócz zagarniętej kasy.

Adam Hofman – twarz 
PiS-u – lat 34, jest człon-
kiem Zgromadzenia Par-
lamentarnego Rady Euro-
py od 2009 roku. W tym 
czasie uczestniczył tylko 
w sześciu głosowaniach 

w sali plenarnej (na przy-
kład Andrzej Halicki z PO 
mając za sobą 2,5 roku 
takiej pracy wziął udział 
w 18 głosowaniach). Hof-
man nie przepracowywał 
się, ale pobrał z Kance-
larii Sejmu zwrot za te-
go typu wyjazdy samocho-
dem (było ich 25) na kwo-
tę około 64 tysięcy zło-
tych. A przecież do bied-
nych i głodnych nie należy 
– w Sejmie zarabia rocznie 
134.849,06 złotych plus 
dieta poselska 41.764,48 
złotych.

Tych mataczy w PiS-ie 
już nie ma, zostali wydale-
ni. Tylko przyklasnąć. Kło-
pot jednak w tym, że takie 
lub podobne wybryki prak-
tycznie dotyczą członków 
wszystkich partii politycz-
nych, którzy każdego nie-
omal dnia oszukują zagar-
niając publiczne pienią-
dze, piją choć nie powinni 
i publicznie zachowują się 
skandalicznie. Cała polska 
klasa polityczna jest taka? 
Oczywiście nie, tylko pro-
blem w tym, że ci normal-
ni siedzą zazwyczaj w tych 
najdalszych ławkach sej-
mowych. Niestety.

TOMASZ MAŃKOWSKI

Parlament Europejski wzywa 
Rosję do zaprzestania represji
Parlament Europejski zdecydowanie potępił wniosek 
rosyjskiego  Ministerstwa Sprawiedliwości do Sądu 
Najwyższego o zamknięcie organizacji Memoriał i za-
apelował do rosyjskich władz o jego wycofanie przed 
zaplanowaną na 13 listopada rozprawą.

sji. Oczekujemy od Federa-
cji Rosyjskiej przestrzegania 
międzynarodowych umów ta-
kich jak Europejska Konwen-
cja Praw Człowieka czy za-
sad organizacji jak OBWE, 
do której Rosja przystąpiła 
- powiedział europoseł An-
drzej Grzyb (PSL), koordy-
nator Grupy EPL w podkomi-
sji praw człowieka PE.

Wprowadzone w roku 
2012 prawo o zagranicznych 
agentach w Rosji mówi, że 
wszystkie organizacje poza-
rządowe otrzymujące wspar-
cie finansowe z zagranicy 
i angażujące się w szeroko de-
finiowaną „działalność poli-
tyczną”, muszą zarejestrować 
się, jako „organizacje pełnią-
ce funkcje agenta zagranicz-
nego”. W przypadku złama-
nia tych zapisów organizacja 
pozarządowa może spodzie-
wać się kar grzywny, lub na-
wet nakazu zakończenia dzia-
łalności. 

Posłowie zaapelowali tak-
że do Komisji Europejskiej 
i Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych, by zwiększy-
ły pomoc finansową dla ro-
syjskiego społeczeństwa oby-
watelskiego oraz by objęły 
instrumentem partnerstwa fo-
rum społeczeństwa obywatel-
skiego UE-Rosja w celu za-
pewnienia mu trwałego i wia-
rygodnego wsparcia długoter-
minowego.

Grupa EPL jest najwięk-
szą grupą polityczną w Par-
lamencie Europejskim sku-
piającą 220 posłów z 27 
państw członkowskich.

- Memoriał (laureat na-
grody Sacharowa 2009), to 
wielki obrońca praw człowie-
ka w Rosji i obrońca prawdy 
o Katyniu. Przyczynił się do 
zachowania pamięci o historii 
i stalinowskich represji w ce-
lu niedopuszczenia do powtó-
rzenia się historii. Jego rola 
nie powinna być podważana, 
a próby rosyjskich władz, by 
uciszyć prawdę są tylko kolej-
nym wyraźnym dowodem zu-
pełnego lekceważenia jakich-
kolwiek międzynarodowych 
norm i standardów i są nie-
dopuszczalne - powiedział Ja-
cek Saryusz-Wolski, wice-
przewodniczący Grupy EPL 
ds. polityki zagranicznej.

Memoriał poddawany jest 
naciskom ze strony władz ro-
syjskich między innymi ze 
względu na krytykę Moskwy 
w działaniach na Ukrainie. 
Przyjęta przez PE rezolucja, 
zainicjowana przez posłów 
Grupy EPL, wzywa władze ro-
syjskie do zaprzestania szyka-

nowania stowarzyszenia Me-
moriał, Ośrodka Praw Czło-
wieka Memoriał, ich człon-
ków i wszystkich obrońców 
prawa człowieka w Federacji 
Rosyjskiej oraz apeluje o za-
pewnienie im możliwość pro-
wadzenia ich zgodnej z pra-
wem działalności w każdych 
okolicznościach i bez jakiej-
kolwiek ingerencji.

- Niedemokratyczne i nie-
zgodne z zobowiązaniami 
międzynarodowymi „prawo 
o obcych agentach” jest wy-
korzystywane w Rosji do re-
presji i prób zdelegalizowania 
Memoriału - znanej na całym 
świecie, funkcjonującej nawet 
w czasach reżimu ZSRR, or-
ganizację zajmującą się bada-
niami historycznymi i propa-
gowaniem wiedzy o ofiarach 
represji radzieckich, a tak-
że ochroną praw człowieka 
w krajach byłego ZSRR. Wzy-
wamy do zaprzestania repre-
sji Memoriału i innych orga-
nizacji pozarządowych w Ro-

Koniec z cukrzycą i otyłością 
- książka kucharska dr Ma-
rek Hyman, Wydawnictwo In-
signis.

„W listopadzie obchodzo-
ny jest Światowy Dzień Wal-
ki z Cukrzycą. W ciągu ostat-
nich dziesięciu lat wzrost za-
chorowań na cukrzycę i oty-
łość przybrał rozmiary klęski, 
która zagraża naszym rodzi-
nom, światowej ekonomii oraz 
powodzeniu naszego następ-
nego pokolenia. Po moich pro-
blemach z sercem w 2004 ro-
ku wprowadziłem drastyczne 
zmiany w swojej diecie i zakre-
sie ćwiczeń fizycznych, i wie-
rzę, że nowa książka Dr. Hyma-
na zainspiruje Was w równym 
stopniu, jak On sam zainspiro-
wał mnie” - tymi słowy książ-
kę „Koniec z cukrzycą i otyło-
ścią” rekomenduje Prezydent 
Bill Clinton. Książka ta po-
mogła wielu ludziom na świe-
cie. Pokazała 6-tygodniowy 
program powrotu do zdrowia, 
zmniejszenia ryzyka zachoro-
wań, jak również wdrożenia 
nowego stylu życia. W listopa-
dzie na rynku ukaże się konty-
nuacja tego światowego best-
selleru - Koniec z cukrzycą 
i otyłością książka kuchar-
ska światowej sławy dr Mar-
ka Hymana (nr 1 na liście 
bestsellerów New York Time-
sa). W książce czytelnik odnaj-
dzie przepisy na potrawy, które 
umożliwią mu powrót do zdro-
wia, utratę wagi, zapobiegną 

chorobom oraz zapewnią zna-
komite samopoczucie. 

Mamy dla naszych 
Czytelników 2 egzempla-
rze pierwszej książki dr 
Hymana „Koniec z cu-
krzycą i otyłością” od Wy-
dawnictwa Insignis. Chęt-
nych prosimy o przysła-
nie jak najszybciej ma-
ila na adres: nagrody.twoj.
tydzien@wp.pl z hasłem 
cukrzyca i odpowiedzią 
na pytanie: kiedy przypa-
da Światowy Dzień Walki 
z Cukrzycą. 

Dzieciozmagania. Z malu-
chem przez pierwsze 5 lat 
Kaz Cooke,  tłumaczenie Be-
ata Gontarczyk-Krampe, po-
radnik, cena 69,99 zł, Wydaw-
nictwo Insignis.  

Wyczekiwane drugie uak-
tualnione wydanie kontynuacji 
poradnika ciążowego Cięża-
rówką przez 9 miesięcy! Pora-
dy dotyczące zarówno dziec-
ka, jak i sztuki przetrwania dla 
rodziców. No dobrze, urodziło 
ci się dziecko, i co teraz? Kaz 
Cooke w poradniku Dziecio-
zmagania podsunie ci mnóstwo 
przydatnych i rzetelnych wska-
zówek w charakterystycznym, 
przezabawnym stylu. Dziecio-
zmagania, książka pełna fa-
chowych rad ekspertów, do któ-
rych zaliczają się też oczywi-
ście doświadczeni rodzice, to 
coś więcej niż zwykły porad-

nik. Dodaje otuchy, rozśmie-
sza i nie zawiera przemądrza-
łego perorowania o jedynie 
słusznej metodzie postępowa-
nia w tej czy innej sytuacji. Sze-
roki wachlarz porad, informa-
cji i świetnych pomysłów dla 
rodziców to między innymi: 
Noworodek i niemowlak (do 
końca 1. roku): jak przetrwać 
pierwsze tygodnie, biuścik, bu-
telki, smoczki, sen,,płacz, jak 
radzić sobie w trudnych sytu-
acjach, budowanie więzi, zdro-
wie nowej mamy i jej dzidziu-
sia, depresja poporodowa, ciało 
mamy po ciążowej eksploata-
cji, pierwsze dania, ząbkowa-
nie; Małe dziecko (1 rok - 3 la-
ta) i przedszkolak (3-5 lat): po-
żegnanie z pieluchą, wspólne 
spożywanie posiłków,  savoir-
-vivre dla malucha, najczęst-
sze choroby, gimnastyka, przy-
gotowanie do szkoły. Dodat-
kowo: rozwój psychiczny i fi-
zyczny dziecka w wieku 0–5 
lat, szczepienia ochronne, bez-
pieczeństwo, o czym musi wie-
dzieć tato, przyjęcia urodzino-
we i prezenty, siedzenie w do-
mu, chodzenie do pracy, po-
dróże z dzieckiem, gdzie zasię-
gnąć pomocy i rady, najlepszy 
na świecie zbiór adresów i od-
syłaczy, gry, zabawy i zabaw-
ki... i wiele, wiele innych.

W październiku ukazało 
się pięć premierowych komik-
sów dla dzieci. Ich autorami 
są laureaci I Ogólnopolskiego 
Konkursu im. Janusza Christy 
na komiks dla dzieci, ogłoszo-
nego przez Egmont w 2013 ro-
ku. W Polsce wciąż cieszą się 
dużą popularnością klasyczni 
bohaterowie polskiego komik-
su: Kajko i Kokosz, Tytus, 
Romek i A’Tomek, czy Jon-
ka, Jonek i Kleks. Brakuje na-
tomiast nowych postaci, które 
rozpalały by dziecięcą  fanta-
zję. Laureaci konkursu dołoży-
li wszelkich starań, by zaistnie-

li nowi bohaterowie na miarę 
Tytusa, Kajka i kompanów.

Kubatu. I tak nie uwierzysz! 
scenariusz Jakub Syty, rysunki 
Przemysław Surma, cena 24,99 
zł, Wydawnictwo Egmont.

Kaj uważa, że wyrósł już ze 
spania z Kubatu, swoją przytu-
lanką. Właśnie wtedy dowia-
duje się, że maskotka jest ży-
wym stworzeniem! Wyruszają 
razem do zamku tajemniczego 
czarnoksiężnika, twórcy Kuba-
tu, aby ten sprawił, by maskot-
ka nie utraciła wspomnień, jak 
inne dziecięce przytulanki. Czy 
chłopiec zdoła udowodnić, że 
jest prawdziwym przyjacielem 
Kubatu? Czy dowie się, kim 
naprawdę jest czarnoksiężnik? 
Kaja i jego żywą zabawkę cze-
kają niezwykłe przygody.

Lil i Put. Jak przelać kota do 
kieliszka? scenariusz Maciej 
Kur, rysunki Piotr Bednar-
czyk,  cena 24,99 zł, Wydaw-
nictwo Egmont. 

Komedia fantasy dla czy-
telnika w każdym wieku. Ma-

łoludy Lil i Put to idealnie 
dobrany duet – obaj są z wy-
kształcenia darmozjadami, 
a z profesji nierobami. Prze-
mierzają świat w poszukiwa-
niu tanich (a najlepiej dar-
mowych) posiłków. Niechęt-
ni przygodom mają tendencje 
do pakowania się w każde nie-
bezpieczeństwo. Czasem ich 
drogi krzyżują się ze szlakiem 
osobliwej czarodziejki Miksja 
Iskier. W komiksie nie braku-
je tego, co każda szanująca 
się opowieść fantasy powin-
na zawierać: centaurów, smo-
ków, entów, krasnoludów, ko-
tów ani nawet żaboludów. 

Rysiek i Królik. W szortach 
scenariusz Łukasz Piotrko-
wicz, rysunki Krzysztof Bu-
dziejewski, Katarzyna Urba-
niak, cena 24,99 zł, Wydaw-
nictwo Egmont. 

Rysiek jest chłopcem ener-
gicznym, pełnym optymizmu, 
uwielbia grę w kosza i ma 
szczególny talent do wpadania 
w kłopoty. Królik jest dla od-
miany spokojny, a chwilami 
nawet zmienia się w gburowa-
tego pesymistę. Pasjonuje się 
poezją, choć potrafi godzina-
mi przesiadywać przed kom-
puterem. Album zawiera pięć 
krótkich opowieści, w których 
chłopcy zmierzą się z porywa-
czami poezji, spróbują sił jako  
grafficiarze, zostaną wessani 
przez Internet, zagrają turniej 
z pająkiem, a przy tym pozna-
ją smak pierwszej miłości!

Tomek i Jacek. Piraci z Lua 
Lua scenariusz Michał Choj-
nacki, rysunki Jakub Grocho-
la, cena 24,99 zł, Wydawnic-
two Egmont. 

Tomek i Jacek są zwy-
czajnymi misiami – chodzą do 
szkoły, grają w piłkę, spotykają 
się z przyjaciółmi. Kiedy jed-
nak pojadą z rodzicami na wy-
spę Lua Lua, trafią do miejsca, 
gdzie nic nie będzie zwyczajne. 
Wystarczy, że zanurkują w mo-
rzu, a znajdą tajemnicze przej-
ście, które zaprowadzi ich do 
świata na opak...

Wszystko będzie dobrze sce-
nariusz i rysunki January N. 
Misiak, cena 24,99 zł, Wy-
dawnictwo Egmont. 

Tak to w życiu jest, że 
czasem wpada się w tarapa-
ty – niekoniecznie z własnej 
winy. A to rodzice się rozwo-
dzą, a to zwykłe drzwi pro-
wadzą do tajemniczej krainy. 
Wszystko będzie dobrze jest 
opowieścią o niezwykłej po-
dróży, w którą – chcąc nie 
chcąc – wyrusza wcale nie ta-
ka już mała dziewczynka.
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OŚWIADCZENIE

P R O G R A M

Szanowni Wyborcy,

postanowiłem zminimalizować wydatki na kampanię wyborczą, gdyż uważam, że nadmierny rozgłos 

nie jest najważniejszy. Liczy się moja odpowiedzialność, kreatywność, sumienność, doświadczenie, 

pracowitość i szacunek dla drugiego człowieka. Zapewne przekonali się o tym Ci z Państwa, którzy 

poznali mnie w czasie mojej wcześniejszej samorządowej działalności. Zdecydowałem część 

środków z kampanii przeznaczyć na szczytny cel – wspomagając osoby niepełnosprawne z terenu 

naszej Gminy.

Szanowni Państwo,

wierzę w mądrość, odpowiedzialność i demokratyczną dojrzałość Wyborców Gminy Pniewy. 

Zachęcam Państwa do licznego udziału w tegorocznych wyborach i oddania głosu na kandydata, 

który w Państwa opinii potrafi łączyć tradycję i nowoczesność, dokonywać mądrych i przemyślanych 

decyzji, a także zależy mu na przyszłości młodego pokolenia, mieszkańcach czynnych zawodowo, 

seniorach, osobach poszukujących stabilizacji życiowej i oczekujących wsparcia.

Z wyrazami szacunku

Michał Chojara

kandydat na Burmistrza Gminy Pniewy

�������	�
���� KWW 
Tradycja i Nowoczesność 

PNIEWY

�������	�
����

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Pniewy!

W dniu 16 listopada 2014 roku odbędą się wybory samorządowe. To ważny egzamin z lokalnej 

demokracji. Od wyniku tego egzaminu – Wyborów 2014 r. – zależeć będzie, kto i w jaki sposób 

zrealizuje Państwa oczekiwania i wizje rozwoju przyszłości naszego miasta i gminy.

To właśnie Państwo zdecydujecie, czy wystarcza Wam upiększanie miasta, zapewnienie rozrywki 

i styl zarządzania obecnej władzy, czy nadszedł czas na sprawne i dalekowzroczne planowanie, 

skuteczną realizację gminnej strategii rozwoju i dbałość o właściwy klimat relacji międzyludzkich 

w miejscach zatrudnienia. 

Postanowiłem ponownie kandydować na burmistrza Gminy Pniewy. Dlaczego? Ponieważ 

ważna jest dla mnie przyszłość naszej lokalnej społeczności, zapewnienie bezpiecznego i stabilnego 

życia wszystkim Mieszkańcom oraz realizacja wcześniejszych moich planów na rzecz naszej Małej 

Ojczyzny.

Wspólnie z kandydatami na radnych do rady miejskiej i rady powiatu z KWW Tradycja
Nowoczesność Pniewy, którego jestem liderem, stworzyliśmy program rozwoju naszego miasta 

i gminy. Zapraszam Państwa do zapoznania się z jego zadaniami.

KWW 
Tradycja i Nowoczesność 

PNIEWY

Wieża widokowa, z której... nic nie widać czyli „kiełbasa wyborcza”
Wieża widokowa w Buszewie 

została otwarta z pompą 11 
października. Wybudowana w ra-
mach PROW - projekt pod nazwą 
„Widoki z buszewskiej wieżycz-
ki - punkt widokowy we wsi Bu-
szewo.”

Jaki był ostateczny koszt bu-
dowy opisanej w przedmiocie za-
mówienia? Na stronie interneto-
wej Gminy nie znajdziemy tej in-
formacji. Według wniosku, który 
został rozpatrzony przez Lokalną 
Grupę Działania KOLD (PROW 
„Odnowa wsi”) dofinansowanie 
miało wynosić 100 tys. zł. Przy 
założeniu, że wynosiło ono 75% 
kosztów uznanych za kwalifiko-
wane oraz tym, że VAT nie jest 
kosztem kwalifikowanym można 
ocenić, że inwestycja pochłonęła 
blisko 164 tys. zł.

Koszty niewspółmierne do 
efektów, nie mówiąc o sensow-
ności tworzenia wieży widokowej 
pod oknami mieszkańców z wido-
kiem na fragment boiska, las, plac 
gospodarstwa i w oddali między 
drzewami kawałeczek jeziora.

W Buszewie naprawdę nie 
ma nic ważniejszego do zrobienia 
za 164 tysiące złotych?

Michał Chojara: 
Mogę kandydować, 
mogą być zaprzysiężony

Czytaj strona I i II

Oświadczenie 
Michała Chojary 

Ze smutkiem przyjmuję kolejną falę pomówień i sze-
rzenia nieprawdziwych informacji na mój temat. Ile razy 
można powtarzać i udowadniać te same prawdy?

Zmuszony jestem po raz kolejny powtórzyć: W dniu 3 
listopada POSIEDZENIA SĄDU w związku ze złożonym 
przeze mnie do Pana Prezydenta RP wnioskiem o za-
tarcie skazania NIE BYŁO. Według mojej wiedzy ma się 
ono odbyć 15 stycznia 2015.

Dlaczego staram się o wymazanie wyroku skoro i tak 
mogę kandydować?

W swoim wniosku do Pana Prezydenta napisałem 
min. „I nie chodzi tylko o możliwość kandydowania, po-
nieważ uchwalona w roku 2011 i podpisana przez Pana 
Prezydenta Ustawa Kodeks Wyborczy i jej art.11 par 2 
w świetle wydanego wyroku nie pozbawia mnie bierne-
go prawa wyborczego, ale o możliwość wykorzystania 
w nieuczciwy i nierzetelny sposób informacji o skazaniu, 
co niestety ma miejsce”.  Mój wniosek został napisany 
w dniu 16 czerwca 2014 roku. Niestety widać po wszyst-
kich pomówieniach, że miałem rację.

Zostałem (o czym już wielokrotnie mówiłem i pisa-
łem) skazany przez Sąd Rejonowy w Szamotułach na 



środa 12 listopada 2014II

Dokończenie ze strony I

LUDZIE LISTY 
PISZĄ

ZADŁUŻENIE GMINY PNIEWY
Rok 2010 Rok 2013 Rok 2014
Burmistrz Michał Chojara Burmistrz Jarosław Przewoźny
21.916.697 zł 21.399.851 zł 22.291.091 zł

Wyborco – proszę o Twój głos

„Czy funkcję burmistrza sprawuje 
Pan Przewoźny, czy Pan Ćwiertnia”

Pan
Michał Chojara
Pniewy 

  Szanowny Panie

Z wielką radością przyją-
łem wiadomość o Pańskim kan-
dydowaniu na stanowisko Bur-
mistrza Gminy Pniewy.

Chciałbym przy tej okazji, 
podzielić się niektórymi spo-
strzeżeniami, „z rządów” ostat-
nich lat w Gminie Pniewy, pro-
sząc Pana jednocześnie o prze-
czytanie tego listu. Mam na-
dzieję, że w czasie prowadze-
nia kampanii wyborczej, będzie 
miał Pan okazję, zadać pyta-
nia obecnym osobom, sprawu-
jącym funkcję burmistrzów na-
szego pięknego miasta. Mam 
na myśli:

Czy funkcję burmistrza 
sprawuje Pan Przewoźny, czy 
Pan Ćwiertnia - bo tu mam spo-
re wątpliwości. Jemu po prostu 
brakuje j.j. O ile można zrozu-
mieć przypadkowy ostatni wy-
bór Pana Jarosława (szanując 
oczywiście prawa demokracji), 
to powierzenie własnych obo-
wiązków Panu Ć..., człowieko-
wi z zewnątrz, dodatkowo ze 
wsi, osobie bardzo kontrower-
syjnej, już nie całkiem. Przy-
znam się Panu, że nie mogę 
zrozumieć, że facet wywodzą-
cy się z Pniew, mógł doprowa-
dzić do tego, że ktoś z zupeł-

nie obcego środowiska, obnosi 
się swoimi „wpływami” wszę-
dzie, gdzie się tylko da, jak-
by zapomniał o roli podatników 
i innych osób. Zatrudnia swo-
ich znajomych, np. pani z Bole-
wic od środków unijnych, która 
już pierwsze porażki w pisaniu 
projektów ma za sobą, która do-
prowadziła poprzedniego pra-
codawcę do pewnych kar, albo 
pani z Urzędu opalenickiego po 
linii PSL. Takich osób jest oczy-
wiście więcej. Dlaczego to pi-
szę? Nie dlatego, że nie mam 
pracy, bo ją mam, czy próbo-
wałem zatrudnić się w Urzędzie 
w Pniewach - bo nie próbo-
wałem. Wniosek dla mnie jest 
prosty. W powiecie szamotul-
skim, brakuje widocznie osób, 
które mogłyby mieć pracę i ją 
wykonywać na rzecz własnego 
społeczeństwa. Pan Burmistrz 
nie wierzy w swoich mieszkań-
ców, ale o głosy będzie miał 
odwagę Ich poprosić. Człowiek 
mieszkający w danym środowi-
sku, przeważnie lepiej wyko-
nuje pracę na rzecz miejsca, 
w którym funkcjonuje, niż oso-
by całkowicie z zewnątrz. Spra-
wujący stanowisko Burmistrza, 
działa niewątpliwie na szkodę 
własnego środowiska.

Oczywiście nie mówmy 
o „konkursach” na te stanowi-
ska. Ostatnie wprowadzenie do 
naszej Gminy, budowlańca Pa-
na Chudego z Bolewic, oczy-
wiście znajomego Pana Ć..., 

przelało już chyba czar gory-
czy. A takich osób jest więcej. 
Można przecież tak zrobić, żeby 
tą pracę wykonywali miejscowi 
rzemieślnicy.

/.../ Nie będę zagłębiać się 
w ogromne długi miasta, kon-
trowersyjne inwestycje, czy np. 
każdorazowy postój samocho-
dem na światłach przy „dino”, 
gdzie można było zrobić inny 
system sygnalizacji świetlnej - 
a tak kolejka samochodów się-
ga często do drugiego skrzyżo-
wania, z którego nie można   w   
porę   zjechać,   wskutek   „za-
twardzenia”,   i   dochodzi   do   
bardzo niebezpiecznych sytu-
acji. Dlatego dziwię się Pa-
nu Jarosławowi, że tak dzia-
ła, a raczej pozwala działać 
swojemu kompanowi. Świad-
czy to, o wybitnym braku kom-
petencji na zajmowanym stano-
wisku i kpinie z nas mieszkań-
ców. Szkoda, ale z naszej gmi-
ny uczyniono prywatną wła-
sność, za zgodą sprawujące-
go władzę.

Nie rozpisuję się więcej na 
temat tego wszystkiego, bo Pan 
to oczywiście wie.

Mam wrażenie a raczej 
pewność, że pod listem tym, 
podpisałyby się rzesze naszej 
pięknej miejscowości i Gminy, 
posiadającej tak wiele tradycji. 
Nie są to z mojej strony oszczer-
stwa, tylko niestety fakty.

Życzę Panu dobrego przy-
gotowania się do kampanii, wy-
punktowania w niej wszystkie-
go co trzeba - no i oczywiście 
zwycięstwa w wyborach.

Mam nadzieję, że spotkam 
Pana gdzieś  w mieście i będzie 
okazja porozmawiać o nadcho-
dzących wydarzeniach.

KARĘ GRZYWNY i tylko 
na nią bez żadnych innych 
dodatkowych kar.

Podkreślam to dlate-
go, że z dniem 01 sierpnia 
2011, weszła w życie no-
wa ustawa regulująca ma-
terie wyborcze - Kodeks 
Wyborczy. Ustawa ta do-
prowadziła do uchylenia 
szeregu regulacji odno-
szących się do poszcze-
gólnych wyborów, w tym 
Ordynacji wyborczej oraz 
o ustawy o bezpośrednim 
wyborze. Kodeks wybor-
czy ujednolicił i zespolił 
zasady dotyczące szero-
ko rozumianych wyborów, 
w tym prawa WYBIERAL-
NOŚCI (biernego prawa 
wyborczego).

Zgodnie z zasada-
mi zawartymi w Kodek-
sie wyborczym, które zo-
stały min. podane w for-
mularzu przygotowanym 
przez Państwową Komi-
sję Wyborczą przygoto-
wanym dla każdego kan-
dydata na radnego lub 
burmistrza, wójta i prezy-
denta. Jeden z punktów 
brzmi: „nie ma prawa wy-
bieralności osoba, która 
została skazana prawo-
mocnym wyrokiem na ka-
rę pozbawienia wolności 
za przestępstwo umyśl-
ne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyśl-

ne przestępstwo skarbo-
we” - zgodnie z art. 11par 
2 pkt 1 Kodeksu wybor-
czego.

Mogę kandydować. 
Mogę być zaprzysiężony. 
Koniec kropka.

Piszę o tym kolejny raz 
pomimo, że JUŻ OD 2011 
roku powinno być znane 
tym, którzy kwestionują 
moją możliwość kandydo-
wania w wyborach samo-
rządowych. /.../

Oświadczenie M. Chojary 
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Andrzej Papis
kandydat na Radnego

TAKdlawsi...

Kandyduję do Rady Miejskiej 
w Pniewach z okręgu wyborcze-
go nr 15.

Okręg obejmuje wsie: Kar-
min, Konin, Konin-Huby, Koni-
nek, Podpniewki, Psarce, Psarki, 
Rudka. Zostałem zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Wyborców 
„Tradycja Nowoczesność Pnie-
wy”. Bliskie są mi zadania wpisa-
ne w program wyborczy tego Ko-
mitetu.

Dla mnie jako długoletnie-
go mieszkańca wsi i kandydata 
na radnego związanego zawodo-
wo ze wsią niezmiernie istotny jest 
jej dalszy zrównoważony rozwój, 
podnoszenie jakości życia miesz-
kańców z zachowaniem tradycji 
przekazywanych przez pokolenia, 
a wypracowanych uczciwą, ciężką 
i sumienną pracą. 

W wielu działaniach związa-
nych z funkcjonowaniem wsi i po-
prawą komfortu życia jej miesz-
kańców - służyłem zawsze pomo-

nie dostępnych środków finanso-
wych służących rozwojowi.

Zauważam również potrzebę 
wsłuchiwania się w głosy miesz-
kańców, poznawania ich proble-
mów i poszukiwania skutecznych 
sposobów ich rozwiązywania. 

W trakcie czteroletniej kaden-
cji 2010-2014 nie wszyscy radni 
znaleźli czas na wsłuchiwanie się 
w głosy wyborców, na spotkania 
z nimi i nie starali się służyć po-
mocą mieszkańcom naszej Gmi-
ny. W związku z tym istotnym dla 
mnie zadaniem jest zmiana spo-
sobu i częstotliwości komuniko-
wania się z mieszkańcami okręgu, 
z którego kandyduję.

Jestem gotowy wspierać każdą 
działalność rolniczą i pozarolni-
czą mieszkańców wsi służąc nadal 
swoim doświadczeniem i wiedzą.

Z góry dziękuję za każdy od-
dany na mnie głos w Wyborach 
2014.

Andrzej Papis

cą i wspar-
c i e m .  J a -
ko człowiek 
z  wie lo le t -
nim doświad-
czeniem rol-
niczym wi-
dzę koniecz-
ność rozwo-
ju edukacji 
rolniczej po-
przez dostęp 
naszej  gru-
py zawodo-
wej do szko-
leń specja-
l i s tycznych 
umożliwiają-
cych skutecz-
ne podnosze-
nie kwalifika-
cji oraz wy-
korzystywa-

- 16 listopada, w najbliższych 
wyborach samorządowych stara 
się pan o zdobycie fotela burmi-
strza, ale również mandat radne-
go powiatowego. Dlaczego? Tro-
chę to wszystko sprzeczne.

- Odwrotnie – całkowicie spój-
ne. Niewielu mieszkańców gminy 
Pniewy zdaje sobie sprawę z tego, 
ile można załatwić dla gminy w Ra-

dzie Powiatowej. A jeśli można, to 
trzeba mieć tam jak najsilniejszą 
reprezentację, ludzi, którzy w Sza-
motułach, na miejscu muszą pil-
nować naszych interesów. Dotyczy 
to na przykład dróg powiatowych, 
które znajdują się w naszej gminie. 
W samych Pniewach jest to na przy-
kład ulica Konińska, która wyma-
ga szybkiego remontu. Przypomnę 

Na burmistrza i do powiatu
Rozmowa z MICHAŁEM CHOJARĄ, kandydatem na 
burmistrza gminy Pniewy

także w tym momencie nasz spór 
ze starostą o przeniesienie ośrod-
ka zdrowia. By w takich sytuacjach 
mieć wpływ na decyzje podejmo-
wane w Szamotułach warto mieć 
radnych powiatowych, którzy mo-
gą w naszym interesie zawalczyć.

- I pan chce być jednym 
z nich? A ja myślałem, że bur-
mistrzem.

- Bo tak właśnie jest, moim 
priorytetem jest wygranie wyborów 
na burmistrza. Gdyby było inaczej 
miałbym pierwsze miejsce na liście 
Platformy Obywatelskiej do powia-
tu, a mam drugie. Pierwsze miał-
bym, gdybym tylko chciał – jestem 
przecież wiceprzewodniczacym 
Platformy Obywatelskiej w Powie-
cie Szamotulskim, członkiem Rady 
Regionów w województwie.

- To po co to drugie miejsce?
- By cała lista zdobyła jak naj-

więcej głosów i byśmy mieli w Ra-
dzie Powiatowej jak najwięcej rad-
nych, którzy gwarantują dobrą 
współpracę z przyszłym burmi-
strzem.

- Sam pan z sobą po wygra-
nych wyborach będzie współpra-
cował?

- Nie żartujmy. Gdy wygram 
wybory na burmistrza i zdobędę 
mandat do powiatu na moje miej-
sce w powiecie wejdzie kolejny 
kandydat z listy. Prawo jest w tym 
przypadku jednoznaczne – osoba 
wybrana na burmistrza jest bur-
mistrzem, a radnym powiatowym 
kolejna osoba z największą liczba 
punktów z listy do powiatu. Warto 
więc spróbować.

- Będzie pan dobrym burmi-
strzem?

- Jak wyborcy mnie wybiorą – 
a proszę o każdy głos – to posta-
ram się żadnego wyborcy nie za-
wieść. Gmina Pniewy jest dla mnie 
naprawdę ważna, chciałbym po raz 
kolejny udowodnić, że tak na pew-
no jest. Ale głosy na kompetent-
nych radnych powiatowych też się 
przydadzą.
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TRADYCJA * NOWOCZESNOŚĆ * PNIEWY
Michał Chojara 

kandydat na burmistrza
NASZ PROGRAM

1.  Powrót na szybką ścieżkę rozwoju naszej gminy:
  -  pozyskanie inwestorów w celu stworzenia nowych miejsc pracy
  -  wspieranie rozwoju istniejących firm
  -  tworzenie warunków do wzrostu dochodów gminy
  -  stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości
2.  Infrastruktura miejska i wiejska:
  -  przyspieszenie budowy dróg, chodników i ścieżek rowerowych
  -  budowa mieszkań komunalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
  -  modernizacja przystanku autobusowego

  -  powrót do idei uruchomienia linii kolejowej w kierunku Poznania
  -  budowa mieszkań socjalnych
  -  powrót do atrakcyjnych form sprzedaży mieszkań komunalnych
  -  stworzenie nowoczesnego obiektu kultury
3.  Edukacja i wychowanie:
  -  objęcie opieką przedszkolną dzieci od 2 roku życia
  -  wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego wraz z wykorzystaniem potencjału miejscowych przedsiębiorców
  -  uruchomienie warsztatów terapii zajęciowej
  -  rozwój edukacji rolniczej poprzez organizację szkoleń specjalistycznych z wykorzystaniem bazy świetlic 

wiejskich
  -  uatrakcyjnienie tematyki zajęć w świetlicach wiejskich.

Wymienione przedsięwzięcia zostaną sfinansowane z funduszu unijnych, rządowych, 
inwestorów prywatnych (w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego) 

oraz funduszy własnych gminy.

Praca + mieszkanie + oświata i kultura oraz dobry klimat relacji międzyludzkich 
= bezpieczeństwo każdego mieszkańca gminy

baner ok.indd 1 2006-10-23 19:17:56
Process Cyan Process Magenta Process Yellow Process Black
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Farma Wiatrowa w Dusznikach 
„chłopcem do bicia”?
Rozmowa z KONRADEM GORZKOWSKIM, 
kierownikiem projektu „Park Wiatrowy” w Dusznikach

ZaoszczZaoszczęęddź ź na prna prąądzie dzie 
Statystyczna polska rodzina wydaje ponad jedną trzecią domowego 
budżetu na opłaty związane z życiem i energią. Niestety, ten koszt 
nie będzie maleć. Dlatego w obliczu rosnących cen prądu warto 
postawić na jego własną produkcję. Wybór oszczędnych i ekolo-
gicznych rozwiązań jest szeroki. Jednym z nich jest fotowoltaika. 
Eksperci z Fundacji BOŚ podpowiadają jak zostać Prosumentem, 
stworzyć własną mikroinstalację i zaoszczędzić nawet 2 tys. zło-
tych w skali roku. Projekt jest wspierany ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.- Kandydat na wójta w gmi-

nie Duszniki Roman Boguś 
w czasie swoich spotkań przed-
wyborczych często mówi – i to 
zawsze negatywnie – o farmie 
wiatrowej...

- Wiem i szkoda, że nasz pro-
jekt stał się przedmiotem przed-
wyborczych przepychanek i spo-
sobem na przekonanie wyborców, 
że dotychczas w gminie Duszni-
ki działo się tylko źle albo bardzo 
źle. Gdyby nie było wiatraków, to 
znaleziono by innego „chłopca do 
bicia”. Gdyby nie było koncep-
cji wybudowania w tej gminie far-
my wiatrowej, to wrogiem numer 
jeden byłby ktoś inny, jakaś inna 
inicjatywa. To niemądre, bo ludzi 
nie wolno straszyć, bo ludziom nie 
wolno kłamać. Nawet wtedy, gdy 
jest się tak bardzo jak pan Boguś 
i jego poplecznicy wręcz napalo-
nym na przejęcie władzy w gmi-
nie.

- O jakich kłamstwach pan 
mówi?

- Pan Boguś na spotkaniach wy-
borczych i przy każdej innej oka-
zji opowiada rzeczy nieprawdziwe 
o naszej firmie, o naszych planach 
i zamiarach. Mówi na przykład, że 
rolnicy z gminy Duszniki, którzy 
podpisali z nami umowy w przy-
padku naszego bankructwa stra-
cą swoją ziemię, bowiem jest ona 
zabezpieczeniem naszego kredytu 
bankowego.

- A jak jest naprawdę?
- Takie opinie przypominają 

twierdzenie, że kula ziemska jest 
płaska, a czarne czasami bywa bia-
łe. Pan Boguś chwali się, że jest 
bankowcem, ale nawet bankowiec 
– pytanie, czym pan Bogus tak na-
prawdę w swoim banku się zaj-
muje – powinien umowy tego ty-
pu czytać ze zrozumieniem. A tak, 
niestety nie jest w tym przypadku, 
bo gdyby rozumiał, to takich rze-
czy rolnikom by nie opowiadał. 
Pan Boguś poza tym zakłada, że 
my zbankrutujemy, a ja jakoś nic 
nie wiem na ten temat i mogę tylko 
powiedzieć, że nie mamy takiego 
zamiaru. Bo i po co? Każdy chce 
przecież pracować.

- Wróćmy do tych umów 
z rolnikami.

- Straszenie ciężko pracują-
cych, że stracą swoją ziemię jest 
wyjątkowo perfidne i obrzydliwe. 
Tak porządni ludzie nie postępu-
ją, to wysoce nieetyczne, bowiem 
rolnicy są zbyt zapracowani, by 
sami sprawdzić prawdziwość ta-
kich twierdzeń. Nie mają czasu, 
nie wiedzą, gdzie znaleźć prawni-
ka, który przeczyta te umowy i po-
wie im jak naprawdę jest. Przykro 
mi, że w gminie Duszniki ludzie 
w czasie tej kampanii wyborczej są 
tak manipulowani i traktowani jak 
ci, którzy uwierzą w każdą bzdu-
rę. Zaplecze „polityczne”, a bar-
dziej towarzyskie, pana Bogusia 
ma wprawę w wylewaniu pomyj 
na głowy innych. Gdy okazało się, 
że wójt Woropaj nie startuje w wy-
borach na wójta stracili obiekt swo-
ich niewybrednych ataków, szan-
sę na prowadzenie kampanii nega-
tywnej. Ale na krótko, teraz roz-
powiadają bowiem na wsiach, że 
kandydat na wójta popierany przez 
Adama Woropaja - pan Maciej Fli-
ger jest... alkoholikiem. Proszę, by 
każdy mieszkaniec z gminy Dusz-
niki z tych faktów sam wyciągnął 
wnioski i stanął po stronie prawdy 
i tych, którzy jak na razie bezkar-
nie są poniżani.

- Zapewni mnie pan, że te 
umowy podpisane z rolnikami są 
dla nich bezpieczne i korzystne?  

- Zapewnię, moje zdanie jednak 
w tym przypadku dla wielu miesz-
kańców gminy może nie być wia-
rygodne. Dlatego, by właśnie przy 
takich okazjach móc odpierać za-
jadłe ataki pełne kłamstw, poprosi-
liśmy znanych prawników w kra-
ju o wydanie opinii na ich temat. 
I oni potwierdzili jednoznacznie, 
że w naszych umowach nie ma 
w jakikolwiek sposób niekorzyst-
nych dla rolników zapisów.  Nie 
ma w nich zapisanej możliwości 
przejęcia własności  dzierżawio-
nych nieruchomości przez bank 
finansujący farmę wiatrową.  We 
wspomnianych umowach nie ma 
również zapisów zobowiązujących 
rolników do wykupu jakichkol-
wiek ubezpieczeń. Bo to kolejny 
moment straszenia. Pan Boguś mó-
wi, że rolnik dzierżawiący swoją 
ziemię pod wiatrak będzie musiał  
wykupić ubezpieczenie, które zje 
mu – w domyśle -cały zysk z dzier-
żawy. Oświadczam – nie musi i nie 
będzie musiał. Takie ubezpieczenie 
wykupować będziemy my.

- Proszę przytoczyć choćby 
fragment takiej opinii prawnej. 
I czy nie może być tak, że jest ona 
dla państwa korzystna, bo to wy 
zlecaliście jej opracowanie?

- Proszę mi wierzyć, że praw-
nicy bardzo sobie cenią swoje na-
zwisko. Dla nich nazwisko to znak 
firmowy. Nikt nie zaryzykuje mó-
wienia nieprawdy, by podlizać się 
komukolwiek.  Opinia dotyczy fak-
tów i obowiązującego w naszym 
kraju prawa. Jeden z fragmentów 
takiej opinii prawnej brzmi: „umo-
wa ta nie zawiera żadnych zapi-
sów na podstawie których właści-
ciele nieruchomości mieliby być 
pozbawieni własności swych nie-

ruchomości objętych tymi umowa-
mi dzierżawy, w sytuacji ewentual-
nego ogłoszenia upadłości PSWM 
Wielkopolska Sp. z o.o.” Rozu-
miem, że rolnicy słowami pana Bo-
gusia są zaniepokojeni, bo dla nich 
ziemia to najważniejsza rzecz na 
świecie. To w wielu przypadkach 
ojcowizna, to dar, dzięki które-
mu utrzymują swoje rodziny. Dla-
tego tak bardzo oburza mnie fakt, 
że te kłamstwa są świadomie roz-
powszechniane i wywołują w śro-
dowisku rolników – co zrozumia-
łe – zagorzałe dyskusje oraz noce 
pełne niepokoju. Proszę jednak pa-
miętać o tym, że kampanie wybor-
cze oparte na kłamstwach nigdy nie 
są skuteczne. Bo kłamstwo moż-
na w końcu zdemaskować, bo lu-
dzie mają swój rozum i w brednie 
nie wierzą, a osoby głoszące nie-
prawdę wcześniej lub później uda 
się napiętnować, bo prawda w koń-
cu zawsze na wierzch wypłynie. 
Szanowni państwo – chcemy ra-
zem z państwem produkować ener-
gię z wiatru, tak jak czyni się to 
w innych państwach europejskich. 
Z korzyścią dla wszystkich.

- Pan Boguś często powta-
rza również, że w oficjalnym do-
kumencie Ministerstwo Zdrowia 
potwierdziło, iż turbina wiatro-
wa powinna stać w odległości od 
2 do 4 kilometrów od zabudo-
wań. A jak jest naprawdę?

- Ministerstwo Zdrowia nie za-
jęło żadnego oficjalnie stanowiska 
w tej sprawie, a cytowało jedynie 
list przeciwników energii wiatro-
wej. To kolejny przykład dezin-
formacji i manipulowania faktami 
przez pana Bogusia. To przeciwni-
cy wiatraków domagają się takiego 
przepisu. Ale... z tego co wiem, jak 
na razie nie pracują oni w Minister-
stwie Zdrowia i nie ustalają prawa 
w Polsce. Mówiąc wprost - nie ma 
podstaw prawnych, by stosować ta-
kie odległości od siedzib ludzkich 
ustawiając turbiny.

- W tej kampanii o wiatra-
kach poplecznicy Romana Bo-
gusia i on sam mówią tylko źle. 
Można w ten sposób wygrać wy-
bory?

- Wątpię, ludzie swoje wiedzą. 
Nie muszą zresztą daleko szukać. 
Mogą wsiąść w samochód i z ca-
łą rodziną pojechać na przykład na 
wycieczkę do Krobi, gdzie wiatra-
ki kręcą śmigłami aż miło. Mogą 
porozmawiać z tamtejszymi rolni-
kami, z tamtejszymi mieszkańcami 
o ich farmie wiatrowej. Nie z kan-
dydatem na wójta, który tak bardzo 
chce tym wójtem zostać, że rozpo-
wszechnia kłamstwa, wprowadza 
ludzi w błąd i straszy swoich wy-
borców. Brakuje w tym wszystkim 
odrobiny zwyczajnej przyzwoito-
ści. Ale wyborcy na takie nume-
ry już się nie nabiorą. Kiedyś zna-
ny polityk jednej z dużych pol-
skich partii politycznych powie-
dział do kolegi opowiadając bzdu-
ry „Ciemny lud to kupi” i dzięki 
dziennikarzom usłyszeli to wszy-
scy. W Dusznikach nie ma „ciem-
nego ludu” i nikt kłamstw pana Bo-
gusia i jego politycznych przyja-
ciół „nie kupi”.  Jestem o tym prze-
konany. (tam)

CCzęsto słyszy się, że Polska 
ma zbyt małe nasłonecznie-

nie, by instalacje fotowoltaiczne 
mogły pracować efektywnie. To 
mit. Niemcy i Czechy, które świe-
cą przykładem w tej kwestii, ma-
ją nasłonecznienie porównywal-
ne do naszego. Nieprawdą jest 
również, że panele fotowoltaicz-
ne (PV) przestają zupełnie działać 
w zachmurzony dzień. Faktem jest 
jedynie, że spada ich moc. Często 
mówi się, że to się nie opłaca, a sa-
me panele są bardzo drogie. W wy-
niku dynamicznego rozwoju bran-
ży OZE i dużej konkurencji na 
rynku, w ostatnich latach ich ceny 
spadły o blisko połowę. Z kolei sa-
ma wydajność paneli fotowoltaicz-
nych zdecydowanie się poprawi-
ła. Niestety, jak pokazały badania 
przeprowadzone przez TNS Global 
na zlecenie Fundacji Banku Ochro-
ny Środowiska, tylko co dziesiąty 
Polak wie, że są środki publiczne 
pozwalające dofinansować mikro-
instalacje fotowoltaiczne we wła-
snym domu. Takie wsparcie mo-
że znacznie obniżyć koszt całej in-
westycji.

- W Polsce za kluczową ba-
rierę rozwoju OZE uchodzą kosz-
ty, ale prawdziwym ograniczeniem 
jest niewiedza. Z przeprowadzo-
nych w ramach kampanii „Postaw 
na słońce” badań wynika, że aż 98 
proc. Polaków nie ma pojęcia co 
kryje się pod słowem „Prosument”, 
a aż dwie trzecie z nas nie wie czym 
są Odnawialne Źródła Energii. Nie 
wiemy też skąd czerpać dofinan-
sowanie na mikroinstalacje foto-
woltaiczne – zauważa Barbara Le-
wicka-Kłoszewska, Ekolog i Wi-
ceprezes Fundacji Banku Ochrony 
Środowiska. Warto zatem podkre-
ślić, że decydując się na instalacje 
prosumenckie możemy skorzystać 
z dotacji udzielanych przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (NFO-
ŚiGW) w wysokości nawet do 40 
proc. kosztów inwestycji.

Jak zarobić na produkcji prądu 
i to nie będąc właścicielem wiel-
kiej elektrowni, ale małej przy-

domowej instalacji? Przykłado-
wo, mała instalacja fotowoltaiczna 
(PV) o mocy 2-3 kWh, czyli taka, 
która spełni potrzeby przeciętnego 
gospodarstwa domowego, to obec-
nie koszt 15-20 tys. złotych. Wy-
starczy tylko 30 m kw. dachu czy 
działki, aby zostać prosumentem, 
czerpać i produkować prąd na wła-
sny użytek, a nadmiar – odsprzeda-
wać do sieci.

Z wyliczeń przygotowanych 
przez Ekspertów z Laboratorium 
Fotowoltaiki Politechniki War-
szawskiej wynika, że czteroosobo-
we gospodarstwo domowe, które 
zainwestowało w system o mocy 5 
kWp mogłoby obniżyć roczny ra-
chunek za energię z 2475 zł aż do 
275 zł. 1. Oznacza to, że jednora-
zowy koszt takiej inwestycji zwra-
ca się po około 8-10 latach w zależ-
ności od wysokości zużycia energii 
elektrycznej oraz dostępnych dofi-
nansowań itp. Po tym czasie, mo-
żemy śmiało już tylko oszczędzać 
ponad 2 tys. w skali roku. Żadna 
lokata bankowa dostępna na ryn-
ku nie dostarcza takiego oprocen-
towania.

Warto więc zainstalować i uru-
chomić u siebie mikroinstala-
cję (np. fotowoltaiczną lub wia-
trową) pozwalającą na wytwarza-
nie energii elektrycznej. Dofinan-
sowanie NFOŚiGW w tym zakre-
sie obejmuje dofinansowanie, za-
kup i montaż nowych instalacji 
i mikroinstalacji OZE typu prosu-
menckiego dla potrzeb budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych al-
bo wielorodzinnych.

Dzięki niedawnej nowelizacji 
prawa energetycznego w Polsce, 
przyłączanie takiej własnej mikro-
instalacji do sieci stało się prostsze. 
Jeśli chcemy produkować ener-
gię wyłącznie na potrzeby naszego 
gospodarstwa domowego, wszel-
kie koszty z przyłączeniem ponie-
sie zakład energetyczny. Nie mu-
simy mieć też żadnej koncesji, ani 
obowiązku prowadzenia działal-
ności gospodarczej, a nadmiar wy-
produkowanej energii możemy od-
sprzedać.  
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Już po miesiącu zorganizowa-
no I Turniej Siatkówki Halo-

wej, w którym wzięło udział sześć 
drużyn, a wśród nich reprezentacja 
OSiRu Duszniki. W gminie gdzie 
istnieje kilka klubów piłkarskich 
nie mogło zabraknąć również za-
wodów dla piłkarzy. Tym samym 
jeszcze w listopadzie w Turnie-
ju Halowej Piłki Nożnej rywali-
zowali zawodnicy uprawiający tę 
dyscyplinę sportu. Oprócz zawo-
dów sportowych promujących ak-
tywność fizyczną i ruch Dusznicki 
Ośrodek Sportu postanowił przed-
sięwziąć nieco inną formę impre-
zy - „Bieg Mikołajkowy”. Zadanie 
uczestników proste, a cel szczyt-
ny - obdarowanie dzieci z domu 
dziecka prezentami. Wszystkie 
zgromadzone w ten sposób „plu-
szaki” trafiły do najbardziej potrze-
bujących dzieci w szamotulskim 
domu dziecka. 

Mijały kolejne tygodnie, a „ży-
cie” w sali nabierało tempa. Or-
ganizowano wiele imprez i zawo-
dów sportowych, na które przy-

bywały drużyny z całego powiatu 
i nie tylko. Na zawodach siatkar-
skich czy piłkarskich pojawiały się 
ekipy m.in. z: Szamotuł, Rogoź-
na, Gałowa, Opalenicy, Kuślina, 
Pniew, Nochowa, Tarnowa Pod-
górnego, Lwówka, Lubonia czy 
Poznania. Większość drużyn do-
ceniając solidną organizację oraz 
miłą atmosferę panującą w cza-
sie turniejów, stała się regularnym 
gościem wszelkich zawodów pla-
nowanych właśnie w Dusznickim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. 

W czasie Ferii Zimowych nie 
zapomniano także o dzieciach 
i młodzieży. Zorganizowano dla 
nich bezpłatne zajęcia sportowo-
-ruchowe oraz turnieje, w których 
mogli zmierzyć swoje umiejętno-
ści. 

Oprócz naszej sali sportowej 
dużym zainteresowaniem cieszy 
się również kompleks boisk OR-
LIK, na którym oczywiście rów-
nież odbywają się zawody spor-
towe i zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży. 

Sala Sportowa ma już „roczek”
Minął już rok od rozpoczęcia działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach. 
Oficjalna uroczystość otwarcia nowej sali odbyła się 7 paździer-
nika 2013 roku. Inwestycja ta była największym i najważniejszym 
przedsięwzięciem w gminie Duszniki w 2013 roku. Odsłonięcia 
tablicy patrona sali - Kazimierza Bartoszaka, dokonał wybitny 
sportowiec, syn pana Kazimierza, Michał Bartoszak. Uroczystości 
poprowadził wójt gminy Duszniki, Adam Woropaj, a towarzyszyli 
mu przy tym m.in.: posłowie Romuald Ajchler i Jakub Rutnicki, 
Radny Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniew Ajchler, starosta Paweł 
Kowzan i wicestarosta Józef Kwaśniewicz. Następnie nadszedł 
czas pracy dla kierownika tego obiektu, którym został pan Paweł 
Strzeszyński, oraz jego wszystkich pracowników.

Po kolejnych miesiącach pracy 
nadszedł czas na organizację naj-
ważniejszej imprezy w roku - Me-
moriału Kazimierza Bartoszaka - 
patrona naszej sali, miłośnika i pro-
pagatora sportu w gminie Duszni-
ki.  Po jego tragicznej śmierci wie-
le lat temu postanowiono zorgani-
zować w Dusznikach turniej tenisa 
stołowego. Tenis był ogromną pa-
sją Pana Kazimierza. Marzeniem 
wieloletniego ucznia oraz przed-
stawiciela Komitetu Honorowego 
Zbigniewa Ajchlera było to, aby 
zorganizować w Dusznikach Mi-
strzostwa Wielkopolski Nauczy-
cieli w Tenisie Stołowym. 

Dzięki zaangażowaniu i ogrom-
nej pracy OSIR-u oraz Komitetu 
Organizacyjnego po zaakceptowa-
niu pomysłu przez Wielkopolski 
Związek Tenisa Stołowego marze-
nie to stało się realne! 

W dniach 11-13 kwietnia 2014 
roku Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przeprowadził w ramach Memo-
riału Kazimierza Bartoszaka ko-
lejno Indywidualny Turniej Teni-
sa Stołowego dla uczniów Szkół 
Podstawowych oraz Gimnazjum, 
Indywidualne Mistrzostwa Gmi-
ny Duszniki w Tenisie Stołowym 
oraz Finał Mistrzostw Nauczycie-
li w Tenisie Stołowym ku pamięci 
Kazimierza Bartoszaka. W ciągu 
tych trzech dni w sali pojawiło się 
łącznie 265 zawodników i rozegra-
no prawie 260 spotkań! 

Organizacja tak dużej impre-

zy nie była by możliwa, gdyby 
nie sponsorzy oraz patroni im-
prez. Głównym sponsorem, wspie-
rającym i promującym Memoriał 
był Zbigniew Ajchler. W komite-
cie honorowych natomiast znalazł 
się wójt Gminy Duszniki - Adam 
Woropaj, który stawiając na sport 
i rozbudowę istniejącej infrastruk-
tury dążył i dąży do tego by ak-
tywność fizyczna dzieci i młodzie-
ży w Gminie Duszniki była na jak 
najwyższym poziomie. 

Po sukcesie jaki zanotował Me-
moriał, sprawnej i udanej organiza-
cji postanowiono znacznie posze-
rzyć grono zawodników biorących 
udział w Memoriale. Tak duże za-
interesowanie zawodami skłoniło 
do dalszego działania kierownictwo 
oraz przyjaciół dyscypliny do roz-
woju Memoriału na jeszcze wyż-
szym poziomie. W roku 2015 do 
wzięcia udziału w tych zawodach 
zaproszeni zostaną również ucznio-
wie ze szkół z Opalenicy, Lwówka 
czy Kuślinie, oraz innych miejsco-
wości wchodzących w skład  Lokal-
nej Grupy Działania KOLD. 

Nie wszyscy zdążyli jeszcze od-
począć bo organizacji Memoriału, 
a już musieli się przygotowywać na 
kolejną poważną imprezę w Dusz-
nikach. 1 czerwca na Dusznickim 
Stadionie Lekkoatletycznym odbył 
się Piknik Rodzinny z Okazji Dnia 
Dziecka, którego sponsorem głów-
nym był Bank Spółdzielczy w Dusz-
nikach,  a OSiR Duszniki były jego 
współorganizatorem. Pracy było co 
niemiara, albowiem impreza ta była 
jedną z większych, które odbyły się 
w Dusznikach w ostatnich latach. 

Na ogromnej scenie rozstawio-
nej na płycie boiska swoje umie-
jętności wokalne prezentowały 
przedszkolaki z Dusznik, Grzebie-
niska, Podrzewia, Sękowa i Sę-
dzinka. Występowali oni w ramach 
przeglądu twórczości „Rymy, ryt-
my, nutki”. Już w trakcie ich wy-
stępów pozostałe dzieci mogły do 
woli korzystać z atrakcji przygoto-
wanych przez organizatorów im-
prezy - szaleć na dmuchanych zam-
kach, skakać na trampolinach czy 
walczyć na ringu dla gladiatorów. 

Nie mogło oczywiście zabrak-
nąć konkurencji sportowych. Na 
boisku wielofunkcyjnym chłopacy 
rywalizowali w konkursie „Króla 
Strzelców”. Dziewczęta natomiast 
mogły wystartować wraz ze swo-
imi rodzicami na torze przeszkód. 
Odbyły się również turnieje piłki 
nożnej dla chłopców ze szkół pod-
stawowych oraz gimnazjów. Wie-

czorem natomiast na scenie królo-
wał już tylko zespół ENEJ, który 
był gwiazdą wieczoru. 

Wkrótce przyszło lato, długie 
i gorące dni. W połowie czerw-
ca oddano do użytku boisko do 
siatkówki plażowej. Powstało ono 
przy Sali Sportowej Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji i od samego począt-
ku cieszyło się ogromnym zain-
teresowaniem wśród dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Już 28 czerw-
ca OSiR Duszniki przeprowadził 
na nim I Turniej Siatkówki Plażo-
wej. Od tego czasu siatkówka pla-
żowa na stale zagościła w Dusz-
nikach. W czasie trwania wakacji 
zorganizowano jeszcze kilka im-
prez, a największym zainteresowa-
niem cieszyła się ostatnia impreza 
pod nazwą: „Beach Volleyball Ni-
ght”, i stało się jasne, że siatkówka 
plażowa na stale wpisana zostanie 
w kalendarz imprez sportowych. 

Minęły wakacje nadszedł no-
wy rok szkolny, a z nim nowe wy-
zwania i przedsięwzięcia. W roku 
szkolnym 2014/2015 w ofercie za-
jęć organizowanych w Sali Spor-
towej w Dusznikach oprócz pił-
ki nożnej prowadzonej przez tre-
nerów z Klubu Piłkarskiego „SO-
KÓŁ DUSZNIKI”, znajdziemy 
również propozycję zajęć z pił-
ki koszykowej oraz piłki siatko-
wej. Zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifikowanych pracowników 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do-
datkowo prowadzone są również 
zajęcia sportowo-ruchowe dla naj-
młodszych dzieci z przedszkola, 
tak, aby każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie i swojego dziecka.

Jeszcze w 2014 roku planowa-
ne są dalsze inwestycje na tere-
nie obiektu Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Dusznikach. Powstanie 
profesjonalna siłownia zewnętrz-
na, a obok niej ogrodzony plac za-
baw dla dzieci. Tym samym po-
nownie zwiększą się możliwości 
ruchu i aktywności dla dzieci, mło-
dzieży, dorosłych oraz osób star-
szych w naszej gminie. 

Najważniejszym celem jest te-
raz, by wszystkie te możliwości 
zostały wykorzystane przez miesz-
kańców naszej gminy i nie tylko. 
Dziękujemy wszystkim sponsorom 
za wspieranie nas przy organiza-
cji zawodów oraz zmagań sporto-
wych oraz zapraszamy wszystkich 
do jak najczęstszego odwiedzania 
Sali Sportowej, kibicowania dru-
żynom oraz oczywiście aktywnego 
uczestnictwa w zawodach. 
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NOWOŚCI DVD

Chemiczna książka i film 
Ecstasy - narkotyk stworzony 

w 1914 roku. Jego nazwa che-
miczna to 3,4 metylenodwutlenek 
metyloamfetaminy, czyli MDMA. 
Występuje najczęściej w postaci 
tabletek. Potocznie określany ja-
ko: piguła, drops. Szczególnie po-
pularny wśród miłośników imprez 
rave. Lloyd Buist to lekkoduch po 
trzydziestce, który sens życia znaj-
duje w imprezach i narkotykach, 
a zwłaszcza w wysławianej przez 
siebie ecstasy. Jego poukładany 
świat bez żadnych zobowiązań le-
gnie w gruzach, kiedy spróbuje so-
bie dorobić na boku, oszukując sze-
fa, groźnego Solo. Do tego niespo-
dziewanie zakochuje się w pięk-

n e j  H e -
ather, pra-
cującej na 
rzecz kam-
panii anty-
narkotyko-
wej. Zmu-
szony do 
spłacenia 
f ikcy jne-
go długu, 
żeby chro-
nić siebie 
i  d z i e w -

czynę, postanawia po raz ostat-
ni przemycić „towar” z Holan-
dii. Film Ecstasy łączący tragedię 
z humorem oparty jest na bestselle-
rze Irvine’a Welsha, autora Trains-
spoting i The Acid House. 

Irvine Welsh powraca w kolej-
nej kontrowersyjnej książce Ec-
stasy - Trzy romanse chemiczne! 
Trzy historie o pokręconej miłości, 
z jej wzlotami i upadkami, z cha-
rakterystycznym dla autora twi-
stem. Bestselerowa autorka roman-

sów historycznych, po wypadku 
sparaliżowana i przykuta do łóżka, 
planuje zemstę na mężu, który nu-
rza się w hazardzie i permanentnie 
ją zdradza. Okaleczona piękność 
przy pomocy zakochanego w niej 
młodego kibola, zamierza odna-
leźć człowieka handlującego le-
kiem, przez który od dziecka jest 
kaleką. Nieszczęśliwa w małżeń-
stwie młoda japiszonka i starzeją-
cy się klubowicz – przemytnik nar-
kotyków – nawiązują szalony ro-
mans w rytm muzyki house i stro-
boskopów. 

Ecstasy film DVD. Reżyser 
Heydon Rob. Obsada:  Adam Sin-
clair, Kristin Kreuk, Billy Boyd. Ce-
na 29,99 zł, Producent Kino Świat.

Mamy dla naszych Czytel-
ników 3 zestawy zawierające 
film DVD Ecstasy i książkę 
Ecstasy  ufundowane przez 
Kino Świat. Chętnych prosimy 
o przysłanie jak najszybciej 
maila na adres: nagrody.twoj.
tydzien@wp.pl z hasłem Kino 
Świat i odpowiedzią na pyta-
nie: czy film powstał na pod-
stawie książki czy odwrotnie. 

Uważaj co obiecujesz
Obietnica film DVD. Reżyser  Anna Kazejak. Obsada: Magdalena Po-

pławska, Andrzej Chyra, Jowita Budnik, Bartłomiej Topa, Dawid Ogrod-
nik. Cena 29,99 zł. Producent Kino Świat.

„Obietnica” to poruszający, 
wnikliwy i odważny portret mło-
dego pokolenia – generacji social 
media - w reżyserii Anny Kazejak, 
autorki kinowego przeboju „Skrzy-
dlate świnie”. Lila i Janek, ucznio-
wie wielkomiejskiego liceum, na-
leżą do generacji, która komuniku-
je się głównie przez Skype’a i Fa-
cebooka. Wraz z przyjaciółmi ko-
rzystają z życia na całego. Impre-

zują, eksperymentują z alkoholem 
i marihuaną. Jednak pewnego dnia 
Lila nieoczekiwanie zrywa z Jan-
kiem, oskarżając go o zdradę. Za-
kochany chłopak będzie musiał za-
płacić wysoką cenę za niewinny 
błąd. Jeśli spełni obietnicę, którą 
wymogła na nim dziewczyna, nic 
już nie będzie takie jak przedtem…
W obsadzie filmu główne role – Li-
li i Janka – zagrali Eliza Rycem-
bel i Mateusz Więcławek, debiu-
tanci, wyłonieni w ogólnopolskim 
castingu. Obok uznanych aktorów 
Magdaleny Popławskiej, Dawida 
Ogrodnika, Andrzeja Chyry, Bar-
tłomieja Topy, zobaczymy również 
Nikodema Rozbickiego.

Mamy dla naszych Czytel-
ników 3 filmy DVD Obietnica 
ufundowane przez Kino Świat. 
Chętnych prosimy o przysła-
nie jak najszybciej maila na ad-
res: nagrody.twoj.tydzien@wp.
pl z hasłem Kino Świat i odpo-
wiedzią na pytanie: czy obiet-
nicę złożył chłopak dziewczy-
nie czy odwrotnie. 
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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

Jeep® Renegade to dzieło współpracy włosko-ame-
rykańskiej. Model oferowany będzie w ponad 100 
krajach całego świata. Ceny rozpoczynają się od 
69.900 zł  za wersję Sport napędzaną 1,6-litrowym 
silnikiem benzynowym o mocy 110 KM.  Sprzedaż 
tego nowego modelu w Polsce rozpoczęła się 27 
października także w salonie Pol-Caru w Poznaniu 
przy ulicy Gorzysława 9.

Nowy Jeep Renegade w Pol-Carze

Jeep® Renegade to pierw-
szy w historii tej mar-

ki model produkowany we 
Włoszech i pierwszy samo-
chód Fiat Chrysler Automobi-
les stworzony wspólnie przez 
zespół projektantów oraz in-
żynierów włoskich i amery-
kańskich. Rozszerzając gamę 
modelową Jeepa, nowy Re-
negade wprowadza legendar-
ną markę rodem z USA do 
segmentu małych samocho-
dów sportowo-użytkowych 

(„Small SUV”), a oferowany 
będzie w ponad 100 krajach 
świata, w tym również w Sta-
nach Zjednoczonych. 

Na rynku polskim Jeep 
Renegade dostępny jest w ga-
mie modelowej, która obej-
muje cztery poziomy wyposa-
żenia: Sport, Longitude, Limi-
ted i Trailhawk. Klienci mają 
do wyboru wersje napędza-
ne ekonomicznymi silnikami 
wysokoprężnymi i benzyno-

wymi w konfiguracji napędu 
zarówno 4x2, jak i 4x4. 

Ceny Jeepa Renegade 
rozpoczynają się od  69.900 
zł brutto za wersję Sport z 1,6-
-litrowym silnikiem benzyno-
wym o mocy 110 KM. 

Jeep Renegade jest ide-
alnym samochodem  zarów-
no w ruchu miejskim, jak i na 
szlakach off-roadowych. Za-
awansowany system napę-
du 4x4 posiada jedyną w tej 
kategorii samochodów funk-
cję dezaktywacji napędu osi 
tylnej, który w miarę po-
trzeb niewyczuwalnie zmie-
nia się z 4x2 na 4x4 i odwrot-
nie, ograniczając w ten spo-
sób straty energii i zużycie 
paliwa.  

Wnętrze Renegade za-
projektowano w sposób no-
woczesny. Na uwagę zasłu-
guje staranność wykonania, 
udane zestawy kolorystycz-
ne, wysoka jakość materiałów 
wykończeniowych oraz za-
awansowane technologicznie 
wyposażenie w funkcjonalne 
i praktyczne schowki/skrytki 
na podręczne drobiazgi. 

Gama jednostek napędo-
wych oferowanych w Europie 
obejmuje siedem kombinacji 
łączenia silników i zespołów 
przenoszenia mocy: 

* 140-konny silnik ben-
zynowy 1.4 MultiAir2 Tur-
bo z systemem oszczędno-
ściowym Stop&Start w parze 

z sześciostopniową skrzynią 
manualną i napędem 4x2.

* 170-konny silnik ben-
zynowy 1.4 MultiAir2 Tur-
bo z systemem Stop&Start, 
dziewięciostopniową prze-
kładnią automatyczną i napę-
dem 4x4.

* 120-konny turbodiesel 
1.6 MultiJet II z systemem 
Start&Stop, sześciostopnio-
wą skrzynią manualną i na-
pędem 4x2.

* 140-konny turbodiesel 
2.0 MultiJet II z systemem 
Start&Stop,  sześciostopnio-
wą przekładnią manualną 
w konfiguracji napędu 4x4.

* 140- oraz 170-konny tur-
bodiesel 2.0 MultiJet II z sys-
temem Start&Stop, dziewię-
ciostopniową przekładnią au-
tomatyczną i napędem 4x4.

* 110-konny 1.6 E.torQ 
z systemem Start&Stop, pię-
ciostopniową skrzynią manu-
alną i napędem 4x2. 

Jeep Renegade to pierw-
szy samochód w tym segmen-
cie oferujący skrzynię dzie-
więciostopniową automatycz-
ną, która zapewnia doskonałe 
osiągi zarówno w warunkach 
drogowych jak i off-roadu.

Jeep Renegade nie znaj-
duje porównania w swym 
segmencie także pod wzglę-
dem poziomu komfortu oraz 
zaawansowanych rozwią-
zań technologicznych. Nale-
ży do nich system infotain-

ment Uconnect z pięciocalo-
wym wyświetlaczem dotyko-
wym (standard dla wszystkich 
wersji modelowych) lub 6,5-
-calowym, system Uconnect 
Access (dostępny na wybra-
nych rynkach) oraz najwięk-
szy w tej klasie samochodów 
– 7-calowy kolorowy ekran 
wielofunkcyjnym.

W procesie konstrukcyj-
nym Jeepa Renegade prio-
rytetowe znaczenie nada-
no bezpieczeństwu kierow-
cy i pasażerów. Stąd obec-
ność w tym aucie nawet 70 
standardowych lub opcjo-
nalnych elementów i syste-
mów, m.in. sześciu poduszek 
powietrznych w wyposaże-
niu seryjnym, ESC z syste-
mem zapobiegania dacho-
waniu (Electronic Rollover 
Mitigation), tylnej kamery 
Parkview, systemu ostrze-

gania przed najechaniem na 
poprzedzający pojazd (For-
ward Collision Plus), tempo-
matu adaptacyjnego (Ada-
ptive Cruise Control) czy 
ostrzegania przed mimowol-
nym zjeżdżaniem z pasa ru-
chu (Lane Sense Departure 
Warning-Plus).

Na rynkach europejskich 
Jeep Renegade dostępny bę-
dzie w czterech wersjach mo-
delowych (poziomach wy-
posażenia). Gamę modelo-
wą otwiera wersja Sport, po-
przez bardziej komfortową 
i funkcjonalną Longitude, 
aż do najwyższej pod wzglę-
dem technologicznym, indy-
widualizacji i standardowego 
wyposażenia wersji Limited. 
Do zdecydowanych amato-
rów jazdy terenowej adreso-
wana jest wersja Renegade 
Trailhawk. 
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KWW Forum Ziemi Szamotulskiej

Nowy Jaguar 
i rekordy prędkości
Jaguar zapowiada poważną współpracę z brytyjskim 
zespołem próbującym pobić światowy rekord pręd-
kości na lądzie. Ekipa Bloodhound SSC podejmie 
próbę pobicia światowego rekordu prędkości na 
lądzie w 2015 roku, zaś ich plan na rok 2016 to 1000 
mil/h. Obecnie Jaguar F-TYPE R w wersji AWD prze-
prowadza najważniejsze testy łączności na pustyni 
Hakskeen Pan na Przylądku Północnym w RPA.

Kilka dni temu nowy Ja-
guar F-TYPE R Coupé 

AWD zapewnił zakończenie 
przez program Bloodhound 
SSC World Land Speed Re-
cord ważnego etapu testów 
wysokich prędkości.

Ten test oznacza począ-
tek poważnej współpracy 
technicznej pomiędzy firmą 
Jaguar i projektem Bloodho-
und, której głównym celem 
jest wyśrubowanie świato-
wego rekordu prędkości na 
lądzie powyżej 1000 mil/
h (1609 km/h) oraz zainspi-
rowanie kolejnej generacji 
naukowców i inżynierów, co 
stanowi cel całego projek-
tu. Obecny rekord wynosi 
763,035 mil/h (1227 km/h), 
a ustanowił go Andy Gre-
en w pojeździe Thrust SSC 
w 1997 roku. Andy popro-
wadzi samochód Bloodho-
und Supersonic.

Na stosunkowo miękkiej 
nawierzchni pustyni Hakske-
en Pan na Przylądku Północ-
nym w Republice Południo-
wej Afryki stabilność mode-
lu F-TYPE R Coupé AWD 
i jego własności dynamicz-
ne – osiąga 100 km/h w za-
ledwie 4,2 sekundy, a je-
go prędkość maksymalną 
ograniczono do 300 km/h – 
umożliwiły zespołowi Blo-
odhound SSC pomyślne za-
kończenie niezbędnych te-
stów łączności.

Ian Hoban, Vehicle Line 
Director Jaguar, stwierdził:

- Naszym celem przy 
konstruowaniu napędu na 
cztery koła do modelu F-
-TYPE było zachowanie te-
go ekscytującego tylnona-
pędowego charakteru, któ-
ry jest tak ważny dla sporto-

wych samochodów Jaguara, 
a przy tym zaoferowanie 
jeszcze lepszych własności 
jezdnych. Efektem jest ła-
twy do opanowania, prak-
tyczny i piekielnie szybki 
samochód sportowy na każ-
de warunki pogodowe i dro-
gowe.

F-TYPE R Coupé AWD 
był prowadzony tak szybko, 
jak tylko się dało przez dy-
rektora projektu Bloodhound 
i byłego posiadacza świato-
wego rekordu prędkości na 
lądzie Richarda Noble‘a. 

F-Type, po wyposażeniu 
go w taki sam sprzęt radio-
wy, jaki posiada napędzany 
silnikami odrzutowym i ra-
kietowym Bloodhound SSC, 
został poddany bezpośred-
niej konfrontacji przy mak-
symalnej prędkości z iden-
tycznie wyposażonym od-
rzutowcem lecącym z pręd-
kością 500 węzłów zaled-
wie 15 metrów nad ziemią. 
Połączona prędkość zbliża-
nia się sięgająca niemal 700 
mil/h pozwoliła na pomyśl-
ne przetestowanie systemu, 
który umożliwi komunikację 
pomiędzy załogą naziemną 
i Andym Greenem w pojeź-
dzie Bloodhound SSC, który 
po raz pierwszy przejedzie 
po pustyni Hakskeen już na 
12 miesięcy.

Wprowadzenie napędu 
AWD jest jednym z kilku 
elementów poprawiających 
osiągi nagradzanego mo-
delu Jaguar F-TYPE, który 
w 2015 roku rozrośnie się 
z sześciu do czternastu wer-
sji – pełna gama zadebiu-
tuje 19 listopada na Salo-
nie Samochodowym w Los 
Angeles. 

Nowe Audi A6
Nowe Audi A6 i A6 Avant - model klasy business jest 
teraz jeszcze doskonalszy. Nowe silniki, skrzynie 
biegów, reflektory oraz nowy system infotainment 
sprawiają, że zarówno wersja Limousine, jak i Avant 
są jeszcze bardziej wydajne, silniejsze, bardziej 
atrakcyjne i wyszukane. 

Na życzenie, Audi dostar-
cza teraz reflektory dio-

dowe lub reflektory diodowe 
Matrix, zintegrowane z kie-
runkowskazami ze zdynami-
zowanym sposobem sygna-
lizowania.

Karoseria jest niezwykle 
sztywna i bezpieczna. Liczne 
elementy z aluminium i har-
towanych stopów stali skła-

dają się na szkielet zbudowa-
ny według koncepcji lekkiej 
konstrukcji. Ciężar nowego 
A6 1.8 TFSI to 1535 kg. 

Przednie fotele wyposa-
żono w bardzo łatwą w ob-
słudze, opcjonalną funkcję 
wentylacji i masażu. MMI 
Radio i komfortowa klima-
tyzacja, to elementy wypo-
sażenia seryjnego. W Audi 

A6 Avant bagażnik ma po-
jemność od 565 do 1680 

litrów oraz wiele praktycz-
nych ułatwień. 
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Fiat z

Wyprzedaż w salonach Fiata
Fiat Auto Poland ogłosił jesienne 
wyprzedaże samochodów z roczni-
ka 2014, w których wybrane modele 
marki FIAT są dostępne nawet o po-
nad 15.000 zł taniej niż w cenniku.

Przestronny, rodzinny Fiat 500L Pop 
napędzany silnikiem 1.4 16v 95 

KM kosztuje od 48.900 zł. Wszech-

stronny crossover Fiat 500L Trekking 
z jednostką napędową 1.4 16v 95 KM 
jest dostępny od 56.400 zł. 7-miejsco-
wy SUV Fiat Freemont 2.4 AT6 FWD 
170 KM teraz oferowany jest już od 
94.500 zł.

Z myślą o polskich klientach Fiat 
Auto Poland przygotował atrakcyjną 

wyprzedaż samochodów z rocznika 
2014, w której poszczególne samocho-
dy marki FIAT teraz są znacznie bar-
dziej przystępne cenowo. 

Szczegółowa oferta wyprzedażowa 
samochodów z rocznika 2014 dostęp-
na u autoryzowanych dealerów oraz na 
stronie www.fiat.pl


